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ABSTRAK 

Asnia Dwi Noviasri, 2019. Analisis Kesesuaian Isi Buku Ajar Tema IV Hidup 

Bersih dan Sehat Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan Perkembangan 

Kognitif Anak. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. 

Miftachul Choiri, MA 

Kata kunci : Analisis buku, Buku Tematik MI, dan Perkembangan Kognitif 

Anak 

Pengembangan penyajian materi, kelayakan bahasa, dan latihan soal dalam 

buku ajar sebaikanya disusun berdasarkan tingkat perkembangan kognitif anak. 

Pada usia kelas 2 SD, memiliki ciri-ciri perkembangan kognitif sebagai berikut; 

anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan mulai berkembang rasa 

ingin tahunya. Pada tahap ini interaksi dengan lingkungan semakin berkembang 

karena anak mulai memahami hubungan fungsional, mengamati, menimbang, 

mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang 

kurang egosentris dan lebih objektif. Penelitian ini difokuskan pada 

perkembangan kognitif pada usia kelas 2 MI/SD.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian: 1) penyajian materi 

2) bahasa yang diterapkan dan 3) bentuk kegiatan latihan yang tersaji dalam buku 

ajar tema hidup sehat dan bersih kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

perkembangan kognitif anak.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif kajian pustaka 

(library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literer yakni 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang 

dimaksud. Adapun analisis datanya menggunakan metode content analysis atau 

analisa isi.  

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: (1) dilihat dari aspek kelayakan 

penyajian materi, maka masih terdapat ketidaksesuaian dalam sistematika 

penyajian dan kelengkapan penyajian. Dilihat  dari indikator penyajian sudah baik 

karena dalam pembelajaran buku teks sudah diarahkan pada pemusatan terhadap 

siswa dimana dalam penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif dan 

partisipatif. (2) Dilihat dari aspek bahasa, bahasa yang digunakan dalam buku teks 

ini sudah sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia 8 tahun (3) Dilihat dari 

aspek latihan soal atau penugasan sudah sesuai dengan kemampuan kognitif anak 

usia 8 tahun. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Media cetak masih menjadi sumber informasi yang banyak 

dipergunakan di kehidupan sehari-hari, meskipun media elektronik sudah 

berkembang cepat dan dapat menampilkan berbagai informasi lebih menarik. 

Tak terkecuali di dunia pendidikan. Buku sebagai salah satu media 

pembelajaran cetak masih menjadi sumber utama pembelajaran di sekolah di 

samping guru. Khususnya di daerah yang masih belum terjangkau oleh media 

elektronik, buku menjadi andalan siswa dan guru sebagai sumber belajar. 

Harus di sadari bahwa sampai saat ini, buku pelajaran masih merupakan 

sumber belajar yang sangat penting bagi para peserta didik.
1
 Permendiknas 

Nomor 41 Tahun 2007 hal 25 menyebutkan “ Sumber belajar merupakan 

segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja dikembangkan 

atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan atau 

praktik yang memungkinkan terjadinya belajar. Sumber belajar dapat berupa 

narasumber, buku, media, non-buku, teknik, dan lingkungan”. 

Artinya buku menjadi salah satu sumber belajar yang memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi pelajaran.  Buku pelajaran masih 

merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi para peserta didik,  

                                                             
1
E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 50 

1 
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meskipun banyak yang tidak memilikinya, terutama bagi sekolah-sekolah di 

daerah terpencil. Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks 

pelajaran dan Buku panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah 

pasal 1 ayat 1 dan 2 menetapkan Buku Teks Pelajaran sebagai buku panduan 

siswa yang layak digunakan dalam pembelajaran dan menetapkan Buku 

Panduan Guru sebagai buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran. 

Merujuk dari Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 salah satu jenis 

buku yang dibutuhkan oleh siswa adalah buku teks atau buku pelajaran yang 

berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran 

tertentu.
2
 Buku teks pelajaran mengandung bahan ajar yang dapat 

memberikan kemampuan kepada siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

dalam kurikulum serta merupakan tahapan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan tingkat institusioanl dan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena 

itu, isi buku teks pelajaran merupakan penjabaran atau uraian dari materi 

pokok bahan belajar yang ditetapkan dalam kurikulum. Dilihat dari isinya, 

buku teks pelajaran termasuk salah satu perangkat pembelajarn yang tidak 

dapat dipisahkan dari kurikulum. Buku teks yang terstandar dapat dijadikan 

sebagai sarana atau sumber belajar untuk meningkatkan dan meratakan 

pendidikan nasional.
3
 Maka dengan adanya standar buku teks atau siswa 

munculah tingkat kesesuaian isi buku siswa menurut Nilamsari Damayanti 

Fajrin, hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kesesuaian dengan isi buku 

                                                             
2
 Iffah Tsuaya, “Analisis Text Book “Al-Arrabiyah Baina Yadaik Jilid 1”, dalam Telaah 

Buku Teks Bahasa Indonesia, ed. Henry Guntur Tarigan (Bandung: Angkasa, 2009), 20. 
3
 B.P Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

19-20. 
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siswa, salah satunya adalah karakteristik buku ajar yang baik termasuk 

kategori baik (70,37%), ditinjau dari segi relevansi termasuk kategori baik 

(76,39%0, segi kelengkapan sajian termasuk kategori cukup (50%), dan segi 

kaidah bahasa termasuk kategori sangat baik (84,72%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa buku teks pelajaran memiliki peran penting dalam 

pembelajaran. 

Melihat pentingnya kedudukan buku teks pelajaran dalam dunia 

pendidikan, maka penulis buku teks perlu memperhatikan: 1) Tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum, 2) Kebenaran, kemutakhiran, 

dan ketepatan informasi yang disampaikan berdasarkan disiplin ilmu yang 

bersangkutan, 3) Kedalaman dan keluasan bahan pembelajaran dikaitkan 

dengan kemampuan yang perlu di capai siswa, 4) Metode pembelajaran yang 

digunakan sesuai untuk  pencapaian tujuan pembelajaran, 5) Bahasa yang 

dipergunakan sesuai dengan kemampuan berbahasa siswa.
4
 Menurut Rima 

Trianingsih, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan struktur 

kalimat yang sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa dan tingkat 

perkembangannya adalah stuktur kalimat yang digunakan sudah mencoba 

untuk mengedepankan tingkat bahasa dan kognitif anak sehingga beberapa 

bahasa yang seharusnya bisa di ucapkan dengan istilah yang singkat, namun 

masih harus di jabarkan lebih karena mengingat subjek belajarnya adalah 

anak usia sekolah dasar.  

                                                             
4
 Ibid, 21-22. 
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Penulis buku teks perlu memperhatikan Peraturan Menteri Nomor 2 

Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dalam penulisan buku teks. “Buku teks pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah di nilai kelayakan pakainya terlebih 

dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum digunakan oleh 

pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan”. 

Aspek yang dinilai BSNP meliputi, kelayakan isi, kelayakan bahasa, 

kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. Standar kelayakan isi 

meliputi kesesuaian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi, 

kemutakhiran materi, mendorong keingintahuan, praktikum dan 

kewirausahaan, dan pengayaan. Sedangakan standar kelayakan bahasa 

seperti: lugas, komunikatif, dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan 

perkembangan peserta didik, kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia, 

dan penggunaan istilah simbol dan ikon.  

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan buku nasional, pemerintah secara 

bertahap memilih buku teks pelajaran dari buku-buku yang diterbitkan 

swasta. Kebijakan ini berlaku untuk semua mata pelajaran di semua jenis dan 

tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan itu di sambut baik oleh 

penulis dan penerbit buku pelajaran. Akan tetapi, dari hasil penilaian buku 

pelajaran terbitan swasta yang dilakukan Kementrian Pendidikan Nasional 

menunjukkan tidak ada satu judul buku pun yang dapat dipilih tanpa melalui 

perbaikan. Berbagai kelemahan terdapat dalam buku-buku yang di ajukan 
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untuk di nilai, termasuk kelemahan isi, metode pembelajaran, bahasa, dan 

aspek grafika.
5
 

Senada dengan penilaian Kementrian Pendidikan Nasional, hasil riset 

penelitian buku teks  yang dilakukan  IER (Institute for  Education Reform) 

Universitas Paramadina, para penulis buku cenderung menulis buku  tanpa  

mempertimbangkan  kepentingan  anak  atau  tidak  disesuaikan  dengan  

minat  dan  perkembangan  usia  anak  karena  tidak  adanya  penelitian  

mengenai  psikologi perkembangan anak. Menurut Rima Trianingsih
6
 dalam 

penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian buku ajar dengan perkembangan 

kognitif anak, usia siswa sekolah dasar masih dikategorikan pada tahap 

operasional konkret. Tahap ini di cirikan dengan perkembangan sistem 

pemikiran yang di dasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap 

operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-

apa yang kelihatan nyata/konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir 

pada barang-barang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Padahal 

paradigma  pendidikan  saat  ini  adalah  siswa  sebagai  pusat  pembelajaran 

(student  center),  maka  pengkajian  unsur  psikologi  perkembangan  

kognitif  dalam  buku  teks  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dengan  kata  

lain  faktor  ini  sangat  membantu siswa dalam proses berpikir dan belajar 

secara mandiri.   

Terlebih lagi kurikulum yang digunakan sekarang adalah kurikulum 

2013 yaitu guru berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan belajar 

                                                             
5
Ibid, iii-iv. 

6
 Rima Trianingsih, Analisis Buku kelas V SD/MI Kurikulum 2013 pada Tema Kerukunan 

dalam Masyarakat (Jurnal Ar-risalah, vol. XVII No. 1 April 2016), 29. 



17 
 

 

 

anak dengan menetapkan area yang diperkirakan yang merupakan 

kesenjangan antara perkembangan nyata anak dengan potensial yang dapat 

anak lakukan. Peranan guru pada pembelajaran terpadu ini adalah 

mengorientasikan pembelajaran terhadap kekuatan-kekuatan anak pada saat 

anak itu tertantang untuk membuat atau menjalani informasi-informasi baru 

dari bidang studi yang berbeda dan dapat menguatkan pemahamannya yang 

terdahulu.
7
 Oleh sebab itu guru harus mampu menyajikan dan 

mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan taraf perkembangan peserta 

didik. 

Idealnya, penggunanan   dan   penentuan   buku   teks   dalam   suatu  

pembelajaran  harus  melihat  dari  perspektif  perkembangan  kognitif peserta  

didik.  Begitupula  pada  buku  teks pelajaran  yang  digunakan  sebagai  

acuan  belajar  dan  pegangan  siswa  harusnya  melihat  dari  cara  penyajian  

isi  buku  teks  sampai  dengan  teknik  evaluasi  yang  digunakan  itu  sesuai  

dengan  perkembangan  kognitif  siswa.  Sehingga  akan  berdampak  baik  

terhadap  proses  belajar   mengajar   terutama   mampu   memberikan   

motivasi   dan   daya   tarik mempelajari buku tersebut, sehingga siswa akan 

mendapatkan pengetahuan secara maksimal. Adapun hasil penelitiannya 

tentang “Analisis Kesesuian Buku Teks Kelas VI dengan Perkembangan 

Psikologi Siswa” oleh Ade Mukhlis Supandi Universitas Islam Negeri Sultan 

Maulana Hasanudin Banten
8
 adalah proses belajar yang di alami seorang anak 

                                                             
7
 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 184. 
8
 Ade Mukhlis Supandi, Analisis Kesesuian Buku Teks Kelas VI dengan Perkembangan 

Psikologi Siswa, 2018 (Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten). 
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pada tahap sensorimotor tentu akan berbeda dengan proses belajar seorang 

anak pada tahap pra-operasional, dan akan berbeda pula dengan mereka yang 

sudah berada pada tahap operasional konkret. Secara umum, semakin tinggi 

tahap perkembangan kognitif seorang akan semakin teratur dan semakin 

abstrak cara berpikirnya. Maka pendidik harus memahami tahap-tahap 

perkembangan kognitif pada peserta didiknya agar dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan  tahap-tahap tersebut. 

Karena pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik siswa tidak akan ada maknanya bagi siswa. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan 

penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada 

penelitian diatas objek kajiannya adalah Buku Teks Kelas VI dengan 

Perkembangan Psikologi Siswa sedangkan penelitian sekarang adalah Buku 

Ajar Kelas II Tema Hidup Sehat  dan Bersih dengan Perkembangan Kognitif 

Anak. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang kesesuaian Buku Ajar kelas II Madrasah Ibtidaiyah yang digunakan 

sebagai bahan ajar dengan aspek Perkembangan Kognitif Siswa. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menghasilkan rumusan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana kesesuaian materi yang tersusun dalam Buku Ajar Tema IV 

Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak? 

2. Bagaimana kesesuaian bahasa yang diterapkan dalam Buku Ajar Tema 

IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak? 

3. Bagaimana kesesuaian bentuk kegiatan latihan yang tersaji dalam Buku 

Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

dengan Perkembangan Kognitif Anak?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:  

1. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian materi yang tersusun dalam 

Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

dengan Perkembangan Kognitif Anak. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian bahasa yang diterapkan dalam Buku Ajar 

Tema IV Hidup Sehat dan Bersih kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian bentuk kegiatan latihan yang tersaji dalam 

Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

dengan Perkembangan Kognitif Anak. 

D. Manfaat penelitian  
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Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini, ialah ditinjau secara 

Teoritis dan Praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan masukan untuk Buku Ajar Tema IV Hidup Bersih dan 

Sehat Kelas II Madrasah Ibtidaiyah. 

b. Sebagai rujukan bagi para guru untuk menganalisis buku terlebih 

dahulu sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

analisis buku. 

2. Secara Praktis  

Manfaat peneletian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peserta didik yaitu memberikan masukan untuk ketersediaan 

sumber belajar yang berkualitas sesuai kurikulum 2013 serta 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. 

b. Bagi guru yaitu menjadi bahan perbandingan untuk menganalsis buku 

terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah yaitu untuk memberikan kontribusi dalam rangka 

perbaikan koleksi-koleksi buku, sehingga dapat meningkatkan minat 

dan hasil belajar peserta didik. 

E. Telaah Hasil Penelitian terdahulu  
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Telaah hasil penelitian merupakan bagian yang mengungkapkan tentang 

teori atau hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dengan tujuan agar 

tidak terjadi kekeliruan dan pengulangan yang tidak perlu. Berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, ada beberapa buku, pustaka dan referensi 

yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, antara lain:  

Pertama, Skripsi karya Iffah Tsunaya
9
 dengan judul penelitian “Analisis 

Text Book Al-„Arabiyyah Baina Yadaik JILID I (Tinjauan Psikologi 

Perkembangan Kognitif Remaja)” Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

setelah peneliti melakukan analisis terhadap Buku Al-„arabiyyah Baina 

Yadaik jilid I karya Dr. Abdurrahman bin Ibrahim al-Fauzan, Dr. Mukhtar al-

Husain dan Dr. Abdul Khaliq dilihat dari segi psikologi perkembangan 

kognitif remaja melalui teori Jean Piaget dan Chomsky bahwa buku ini sudah 

layak dipergunakan sebagai buku pegangan dalam belajar bahasa Arab bagi 

pemula khususnya kelas VII. 

Adapun hasil penelitian tentang “Analisis Text Book Al-„Arabiyyah 

Baina Yadaik JILID I (Tinjauan Psikologi Perkembangan Kognitif Remaja)” 

menyatakan bahwasanya sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti 

angkat, ada tiga aspek yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu:  

a. Penyajian materi yang tersusun dalam buku al-„arabiyyah baina yadaik 

jilid I sudah sesuai dengan teori perkembangan remaja.  

b. Penggunaan bahasa dalam buku al-„arabiyyah baina yadaik jilid I sebagian 

dari indikatornya sudah sesuai dengan teori perkembangan kognitif remaja 

                                                             
9
 Iffah Tsunaya, “Analisis Text Boox “Al-Arrabiyah Baina Yadaik Jilid 1”,(Tinjauan 

Psikologi Perkembangan Kognitif Anak, 2017). 
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yakni pada indikator perkembangan intelektual dan sosial emosional, serta 

keterpaduan alur pikir siswa namun ada satu indikator lain yakni dari segi 

kekomunikatifan masih kurang sesuai dengan teori perkembangan kognitif 

remaja.  

c. Bentuk kegiatan latihan dalam buku al-„arabiyyah baina yadaik jilid I telah 

sesuai dengan psikologi perkembangan kognitif remaja, yaitu setiap 96 

bentuk kegiatan latihan dalam buku ini sejalan dengan teori perkembangan 

kognitif remaja.  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan 

penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada 

penelitian diatas objek kajiannya adalah Buku Al-„Arabiyyah Baina Yadaik 

Jilid I dari segi Psikologi Perkembangan Remaja sedangkan penelitian 

sekarang adalah Buku Ajar Kelas II Tema Hidup Bersih dan Sehat dengan 

Perkembangan Kognitif Anak. 

Kedua, Skripsi karya Ade Mukhlis Supandi
10

 dengan judul penelitian 

“Analisis Kesesuaian Buku Teks kelas VI dengan Perkembangan Psikologi 

Siswa” penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 72 kegiatan pembelajaran 

yang terdapat pada 4 tema terdapat 55 kegiatan, tema dua 15, tema tiga 14 

dan tema empat 9 kegiatan penalaran. Dari 55 kegiatan penalaran yang 

tersedia dalam buku teks tematik kelas VI tema satu sampai empat semua 

sesuai dengan tahapan perkembangan psikologi peserta didik yang duduk 

dikelas VI sekolah dasar. 

                                                             
10

 Ade Mukhlis Supandi, Analisis Kesesuaian Buku Teks kelas VI dengan Perkembangan 

Psikologi Siswa, 2018. 



23 
 

 

 

Adapun hasil penelitiannya tentang “Analisis Kesesuaian Buku Teks 

Kelas VI dengan Perkembangan Psikologi Siswa” adalah proses belajar yang 

di alami seorang anak pada tahap sensorimotor tentu akan berbeda dengan 

proses belajar seorang anak pada tahap pra-operasional, dan akan berbeda 

pula dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkret, 

bahkan dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal. 

Secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang akan 

semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Maka pendidik harus 

memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pada peserta didiknya agar 

dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

tahap-tahap tersebut. Karena pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan 

tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa tidak akan ada 

maknanya bagi siswa. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan 

penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada 

penelitian diatas objek kajiannya adalah Buku Teks Kelas VI dengan 

Perkembangan Psikologi Siswa sedangkan penelitian sekarang adalah Buku 

Ajar Kelas II Tema Hidup Bersih dan Sehat dengan Perkembangan Kognitif 

Anak. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, 

yaitu berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang 
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digunakan. Penggalian ini dilakukan terhadap buku ajar kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif 

kajian pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan 

bertumpu pada kepustakaan yaitu data-data yang bersumber dari buku-

buku yang berhubungan dengan pembahasan.
11

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan obyek kajian, 

yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber 

data tersebut adalah Buku Ajar Tema IV Hidup Bersih dan Sehat Kelas 

II Madrasah Ibtidaiyah. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini diguankan untuk penunjang penelaahan data-data yang 

di himpun sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, data 

ini berkaitan dengan langkah analisis data.
12

 Diantaranya adalah:  

1) Afifudin.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV 

Pustaka Setia. 2009 

2) Akbar, Sa‟adun. Instrumen Perangkat Pembelajaran. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 2013  

3) Ali Muhammad dan Muhammad Asrori. Psikologi Remaja 

Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara. 2012. 

                                                             
11

Afifudin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 140-141 
12

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 146 
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4) Andriese, dkk. Pengelolaan Penerbitan Buku 1. Jakarta: Pusat 

Grafika Indonesia. 1993. 

5) Anwar, Chairul. Teori-teori Pendidikan Klasik hingga 

Kontemporer. Yogyakarta: IRCISOD.  

 

6) Bujuri Andest Dian. “Analisis Perkembangan Kognitif Anak 

Usia Dasar dan Impikasinya dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar”. Jurnal Literasi.(Volume IX, No 1). 2018. 

7) Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 2012. 

8) Gunarsa. Psikologi Remaja. Jakarta: Gunung Mulia. 1990. 

9) Irham Muhammad dan Novan Ardy Wiyani. Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2013 

10) Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka 

Setia 2002. 

11) Majid, Abdul. Pembelajaran Tematik Terpadu. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 2014 

12) Mamang, Etta Sangadji. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: 

CV Andi 2010. 

13) Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005. 

14) Mulyasa, E. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. 

Bandung: Remaja Rosdakarya.2013. 
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15) Muslich Mansur. Teks Book Writing. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 2010. 

16) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 11 Tahun 2005 

tentang Buku Teks Pelajaran. 

 

17) Rais, Muhammad. Manajemen Marketing Pendidikan 

Madrasah. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group 2013. 

18) S, Ade Mukhlis. Analisis Kesesuaian BukuTeks Kelas VI 

dengan Perkembangan Psikologi Siswa. 2018. 

19) Sitepu,B.P. Penulisan Buku Teks Pelajaran. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 2014. 

20) Sukmadinata, Syaodih Nana. Metode Penelitian Pendidikan. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013. 

21) Syamsu, Yusuf. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012. 

22) Syamsudin Abin, Nana Syaodih. Psikologi Perkembangan Anak 

& Remaja. Ed Syamsu Yusuf. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2012. 

23) Tarigan Henry Guntur, Djago Tarigan. Telaah Buku Teks 

Bahasa Indonesia. Bandung: Angkasa 2009. 

24) Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo: IAIN PO 

edisi revisi 2018. 
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25) Trianingsih Rima. Analisis Buku Kelas V SD/MI Kurikulum 

2013 pada Tema Kerukunan dalam Masyarakat. Jurnal Ar-

risalah. 2016. 

26) Iffah Tsunaya, “Analisis Text Boox Al-Arrabiyah Baina Yadaik 

Jilid 1,“ dalam       Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, ed 

Paul Suparno (Yogyakarta: Kasinius). 2011. 

 

27) Iffah Tsunaya, “Analisis Text Book “Al-Arrabiyah Baina 

Yadaik Jilid 1”, dalam Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, ed. 

Henry Guntur Tarigan (Bandung: Angkasa). 2009 

28) Yusuf, Suparno. Psikologi Perkembangan Grafik dan Remaja. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literer yakni 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan 

yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, 

dikumpulkan atau di olah dengan cara sebagai berikut:  

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu 

dengan yang lain. 

b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada 

tentang materi 
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c. Penemuan Hasil Data yaitu melaksanakan kajian lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan kajian 

isi untuk melaksanakan kajian terhadap materi Kurikulum 2013 Tema 

IV Hidup Bersih dan Sehat Kelas II Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang 

ada.
13

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kajian pustaka (libraray research) ini 

dilakukan dengan metode analisys content  atau analisa isi atau dokumen. 

Analisis isi atau dokumen ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis 

dokumen, termasuk di dalamnya buku-buku teks
14

 Analisis isi dilakukan 

dengan  mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

pustaka, baik primer yaitu Buku Ajar Tema IV Hidup Bersih dan Sehat 

kelas II Madrasah Ibtidaiyah maupun dari sumber-sumber  sekunder yang 

terkait dengan buku-buku yang mengkaji teori-teori yang relevan dengan 

pembahasan, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Adapun analisis data dilakukan 

sebagaimana berikut:  

a. Mengorganisasikan data yang terdapat di dalam Buku Ajar Tema IV 

Hidup Bersih dan Sehat kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

b. Menjabarkan data tersebut kedalam unit-unit secara sistematis 

c. Melakukan sintesa terhadapa data yang ada 

                                                             
13

 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV Andi, 2010), 200 
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Peneitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2013), 71 
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d. Menyusun data kedalam pola 

e. Memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari serta 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain
15

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, isi selengkapnya sebagai 

berikut:  

BAB I Berisi pendahuluan yang secara umum kajian ini, yang isinya terdiri 

dari  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka dan landasan teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar 

skripsi.  

BAB II Berisi kajian teori tentang kesesuaian isi Buku Ajar Tema IV Hidup 

Bersih dan Sehat kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak yang digunakan sebagai acuan yang 

dapat menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian kajian 

pustaka ini.  

BAB III Berisi profil Buku Ajar Tema IV Hidup Bersih dan Sehat kelas II 

Madrasah Ibtidaiyah. Pada pembahasan diuraikan gambaran  umum  

meliputi  identitas  buku, latar  belakang  penulisan  buku,  tujuan  

penulisan,  sistematika  penyusunan  buku, metode pembelajaran 

buku, evaluasi, dan konten materi. Beberapa sub bab ini di 

maksudkan untuk menguraikan sumber data primer yang otentik. 

                                                             
15

 Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Skripsi (Ponorogo: IAIN PO Edisi Revisi,2018), 

58 
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BAB IV Berisi kajian data yang menguraikan analisi Buku Ajar Tema IV  

Hidup Bersih dan Sehat Kelas II di Madrasah Ibtidaiyah tentang 

kesesuaian penyajian materi yang tersusun dalam buku, bahasa yang 

diterapkan dalam buku, dan bentuk kegiatan latihan yang tersaji 

dalam buku terhadap perkembangan kognitif anak. 

BAB V Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

 KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Buku Ajar  

Buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar 

pada mata pelajaran tertentu. Ciri-ciri buku ajar adalah: (1) Sumber materi 

ajar (2) Menjadi referensi baku untuk mata pelajaran tertentu (3) Disusun 

sistematis dan sederhana dan (4) Disertai petunjuk pembelajaran.
16

 Buku 

ajar berbentuk: (1) Referensi, yaitu buku yang membahas bidang ilmu 

tertentu secara mendalam, pembahasannya lengkap, lazimnya berbasis 

riset, diterbitkan secara luas, dan digunakan sebagai referensi (rujukan) (2) 

Diktat, yaitu buku yang disusun dengan cakupan isi terbatas. Diktat 

disusun sesuai kurikulum-silabus tertentu untuk satuan pendidikan tertentu 

pada tingkat dan semester tertentu. Diktat yang ditujukan untuk keperluan 

pembelajaran secara mandiri (self instruction)sering disebut modul.   

Adapun Unsur-unsur penilaian sebuah bahan ajar yang baik  adalah 

sebagai berikut
17

:  

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Penilaian Sebuah Bahan Ajar yang Baik 

No Ciri-ciri Deskripsi 

1 Akurat  Keakuratan antara lain dapat dilihat dari beberapa 

aspek kecernatan penyajian, benar memaparkan hasil 

                                                             
16

 Sa‟adun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 33 
17 Ibid, 34-36 

34 
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penelitian, dan tidak salah mengutip pendapat pakar.  

2 Sesuai (Relevansi) Buku ajar yang baik memiliki kesesuaian antara 

kompetensi yang harus dikuasai dengan cakupan isi, 

kedalaman pembahasan, dan kompetensi pembaca. 

3 Komunikatif  Menjelaskan komunikatif artinya buku mudah dicerna 

pembaca, sistematis, jelas, dan tidak mengandung 

kesalahan bahasa. 

4 Lengkap dan 

Sistematis 
Buku ajar yang baik menyebutkan kompetensi yang 

harus dikuasai pembaca, memberikan manfaat 

pentingnya penguasaan kompetensi bagi kehidupan 

pembaca, menyajikan daftar isi dan daftar pustaka. 

5 Berorientasi  Pada student centered pendidikan dengan kurikulum 

yang cenderung konstruktivitis seperti KTSP 

membutuhkan buku ajar yang dapat mendorong rasa 

ingin tahu siswa, terjadinya interaksi antara siswa 

dengan sumber belajar, merangsang siswa 

membangun pengetahuan sendiri, menyemangati 

siswa belajar secara berkelompok, dan menggiatkan 

siswa mengamalkan isi bacaan. 

6 Berpihak  Buku ajar yang baik adalah buku ajar yang harus 

mendukung ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, 

mendukung ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, 

mendukung pertumbuhan nilai kemanusiaan, 

mendukung kesadaran akan kemajemukan 

masyarakat, mendukung tumbuhnya rasa 

nasionalisme, mendukung tumbuhnya kesadaran 

hukum, dan mendukung cara berfikir logis. 

7 Kaidah Bahasa  Benar buku ajar yang ditulis menggunakan ejaan, 

istilah, dan struktur kalimat yang tepat. 

8 Terbaca  Buku ajar yang keterbacaannya tinggi mengandung 
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panjang kalimat dan struktur kalimat sesuai 

pemahaman pembaca, alineanya sesuai pemahaman 

pembaca. 

 

2. Buku Teks Pelajaran 

Kata “buku” dalam bahasa Indonesia memiliki persamaan dalam 

berbagai bahasa. Dalam bahasa yunani disebut “biblos”, dalam bahasa 

inggris disebut “book”, dalam bahasa belanda disebut “boek”, dan dalam 

bahasa jerman adalah “das buch”. Ensiklopedia Indonesia (1980:538) 

menjelaskan, dalam arti luas buku mencakup semua tulisan dan gambar 

yang ditulis dan dilukis atau segala macam lembaran papyrus, lontar, 

perkamen, dengan segala bentuknya: berupa gulungan, dilubangi, dan 

diikat atau dijilid muka dan belakangnya dengan kulit, kain, karton dan 

kayu.
18

 

Dengan pengertian yang demikian, buku memiliki empat sifat 

pokok, yaitu (1) Berisi informasi, (2) Informasi itu ditampilkan dalam 

wujud cetakan, (3) Media yang dipergunakan adalah kertas, dan (4) 

Lembaran-lembaran kertas itu dijlid dalam bentuk satu kesatuan.
19

 

Sebagaimana dikutip oleh Andriese dkk. mendefinisikan buku sebagai 

„…publikasi tercetak, bukan berkala, yang sedikitnya sebanyak 49 

halaman”. Definisi ini memberikan penekanan buku sebagai suatu hasil 

                                                             
18

 B.P Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

12 
19

Andriese, dkk, Pengelolaan Penerbitan Buku 1 (Jakarta: Pusat Grafika Indonesia, 

1993), 16-17 
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terbitan yang bukan berkala, seperti majalah dengan jumlah halaman 

paling sedikit 49. 

Walaupun rumusan definisi buku berbeda-beda, tetapi terdapat hal-

hal yang sama, seperti mengandung informasi, tercetak, dijilid dan 

diterbitkan. Definisi buku menunjukkan kemajuan adanya unsur-unsur 

yang sama pada setiap buku, tetapi tidak berarti semua buku sama, buku 

dapat mengandung berbagai jenis informasi dengan tujuan yang berbeda 

sehingga pemanfaatannya juga berbeda. Jadi buku dapat dibedakan dari 

berbagai hal.
20

 Seperti yang dikemukakan sebelumnya, pembagian jenis 

buku itu bervariasi dilhat dari sudut pandang yang berbeda. Demikian juga 

tentang buku yang dipakai di lembaga pendidikan. Ada yang menganggap 

bahwa buku sekolah atau buku pelajaran dalam pengertian luas, yaitu 

semua buku yang dipakai dalam proses belajar, mengajarkan, termasuk 

lembaran kerja siswa/buku kerja (working book), modul, dan buku 

pelengkap/pengayaan.
21

 Pengertian buku teks pelajaran, seperti yang 

dikutip dari Permendiknas tersebut, menentukan kedudukan buku teks 

pelajaran sebagai buku acuan wajib dalam proses pembelajaran di Sekolah 

dan Perguruan Tinggi. Isi buku teks pelajaran memuat materi 

pembelajaran serta tujuan buku teks, yaitu mengacu pada tujuan 

pendidikan nasional, serta penyusunannya mengikuti standar pendidikan 

nasional. Jadi buku teks pelajaran merupakan buku yang berisi  ilmu 

pengetahuan, dijabarkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam 
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 Ibid, 13 
21

 Ibid, 15 
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kurikulum, dimana buku tersebut digunakan oleh peserta didik untuk 

belajar.
22

 

3. Madrasah  

Kata “madrasah” dalam isim makan dari kata darasa-yadrusu-

darsan wa darusan wa dirasatan, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, 

menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari 

pengertian ini, maka madrasah merupakan tempat untuk mencerdaskan 

para peserta didik, menghilangkan ketidaktauan atau memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih ketrampilan mereka sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya.
23

 Madrasah juga diartikan sebagai suatau 

lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat, sebab 

keberadaan madrasah sebagaimana yang kita saksikan saat ini merupakan 

lembaga yang lahir dari masyarakat dalam rangka untuk mencerdaskan 

kehidupan anak bangsa. Sedangkan madrasah di Indonesia mengacu 

kepada lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama islam 

tingkat rendah dan menengah. Cita-cita mendirikan madrasah berkaitan 

dengan ibadah untuk mencapai keridhaan Allah sehingga kemudian 

berkaitan dengan fungsi ibadah sosial yang kebanyakan menjadi tugas 

pertikelir dan bersifat swasta.
24
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 Ibid, 18 
23

 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), 183 
24

 Muhammad Rais, Manajemen Marketing Pendidikan Madrasah (Yogyakarta: CV 

Pustaka Ilmu Group, 2013), 1 
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4. Psikologi Perkembangan  

Psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi 

yang memfokuskan kajian atau pembahasannya mengenai perubahan 

tingkah laku dan proses perkembangan dari masa konsepsi (pra-natal) 

sampai mati.
25

 Psikologi menurut Muhibbin Syah adalah ilmu pengetahuan 

yang membahas tentang tingkah laku manusia sebagai individu dan 

kelompok serta hubungannya dengan dengan lingkungannya secara 

terbuka maupun tertutup.
26

 Ilmu psikologi terbagi dalam beberapa 

konsentrasi keilmuan, salah satu diantaranya yaitu psikologi 

perkembangan. Perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan 

proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam 

kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru. Di dalam situlah 

perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat 

pembuahan dan berakhir dengan kematian.
27

 Jadi, psikologi perkembangan 

adalah cabang ilmu psikologi yang memfokuskan pembahasan pada 

kehidupan individu dilihat dari tahap-tahap perkembangan yang dilalui dan 

usia pada setiap tahap tersebut dalam suatu rentang kehidupan, yaitu dari 

kehidupan sebelum lahir sampai usia lanjut. Oleh karena itu, terapan ilmu 

psikologi perkembangan digunakan dalam berbagai bidang seperti 
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pendidikan dan pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan 

penangan remaja.
28

 

5. Perkembangan kognitif anak/peserta didik 

Kognitif merupakan salah satu aspek penting yang dari perkembangan 

peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan 

sangat menentukan keberhasilan mereka di Sekolah. Perkembangan 

kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang 

berkaitan dengan pengertian (pengetahuan), yaitu semua proses psikologis 

yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan 

lingkungannya. 

Sama halnya dengan sejumlah aspek perkembangan lainnya. 

Kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi 

tahap menuju kesempurnaannya. Secara sederhana, kemampuan kognitif 

dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks 

serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan 

berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak 

menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu 

menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan 

masyarakat dan lingkungan sehari-hari.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif 

adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan 

dengan pengertian (pengetahuan) yang meliputi perubahan pada aktifitas 
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mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, 

ketrampilan berbahasa.
29

 Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat 

tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan hingga menginjak usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif, yaitu:  

a. Tahap Sensorimotor (usia 0 sampai 2 tahun) 

Masa ini adalah masa ketika bayi menggunakan sistem 

penginderaan untuk bereaksi terhadap lingkungannya seperti meraba, 

melihat, menjamah, mendengarkan, membau dan lain-lain. Pada tahap 

ini anak belum dapat berbicara dengan bahasa dan belum mempunyai 

bahasa simbol.
30

  

Anak kecil (bayi) menunjukkan tindakan-tindakan yang intelegen, 

seperti gerakan-gerakan reflex yang membawa ke arah penguasaan 

pengetahuan mengenai dunia luar pertama kali. Piaget berpendapat 

bahwa dalam perkembangan kognitif selama stadium sensori motorik 

ini, intelgensi anak baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik 

sebagai reaksi simulasi sensorik. Dalam stadium ini yang penting 

adalah tindakan konkret dan bukan tindakan imaginer atau hanya 

dibayangkan saja. Piaget masih membagi periode ini kedalam sejumlah 

sub stadium. Dalam stadium ini nampak perkembangan anak sebagai 

berikut: pada mulanya anak bergerak melulu atas dasar tingkah laku 

refleksi murni. Sama sekali belum ada differensiasi antara anak dan 
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Perkembangan Kognitif Jean Piaget, ed Paul Suparno (Yogyakarta: Kasinius, 2011), 26. 



39 
 

 

 

keliling. Baru pada akhir periode ini nampak differensiasi yang jelas 

antara subjek dan objek. Pada mulanya maka suatu objek hanya 

merupakan suatu perpanjangan tindakan tersendiri. Bagi anak umur +- 

8 bulan objek tidak ada eksistensinya lagi  bila misalnya disembunyikan 

dibelakang layar. Baru sekitar 9-12 bulan anak mampu untuk 

menemukan kembali objek-objek yang disembunyikan. 

b. Tahap Pra-Operasional (usia 2 sampai 7 tahun) 

Pada masa ini, anak mulai menunjukkan peningkatan pemikiran 

simbolis, melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik 

dengan adanya seorang anak mempresentasikan dunia menggunakan 

kata-kata dan gambar-gambar.
31

 Stadium pra-operasional dimulai 

dengan penguasaan bahasa yang sistematis, permainan simbolis, imitasi 

(tidak langsung) serta bayangan dalam mental. Semua proses ini 

menunjukkan bahwa anak sudah mampu untuk melakukan tingkah laku 

simbolis.  

Anak  tidak lagi mereaksi begitu saja terhadap stimulus-stimulus 

melainkan nampak ada suatu aktivitas internal. Anak mampu untuk 

berbuat pura-pura, artinya dapat menimbulkan situasi-situasi yang tidak 

langsung ada. Ia mampu untuk menirukan tingkah laku yang dilihatnya 

(imitasi) dan apa yang dilihatnya sehari sebelumnya (imitasi tertunda). 

Anak dapat mengadakan antisipasi, misalnya ia sekarang dapat 

mengatakan bahwa menaranya belum selesai, karena ia tahu menara 

                                                             
31

Desmita, Psikologi Perkembangan...,101 



40 
 

 

 

yang bagaimana yang akan dibuatnya. Ia sekarang mampu untuk 

mengadakan representasi dunia pada tingkatan yang konkret. Tetapi 

meskipun adanya banyak aspek-aspek yang yang psositif dalam cara 

berpikir pra-operasional ini, namun masih banyak kekurangan juga. 

Berpikir pra-operasional masih sanagt egosentris. Anak belum mampu 

(secara persepsual, emosional-motivational, dan konsepsual untuk 

mengambil persepektif orang lain). 

c. Tahap Operasional Konkert (usia 7 sampai 11 tahun)  

Pada tahap operasional konkert ini, anak mulai menyesuaikan diri 

dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin 

tahunya. Pada tahap ini, interaksinya dengan lingkungan sudah semakin 

berkembang karena anak sudah mulai memahami hubungan fungsional, 

sudah dapat mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan 

pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan 

lebih objektif.
32

  

Stadium operasional konkret dapat digambarkan sebagai 

menjadinya positif ciri-ciri yang negatif pada stadium berpikir pra-

operasional. Cara berpikir anak yang operasional konkret kurang 

egosentris. Ditandai oleh desentrasi yang besar, artinya anak sekarang 

misalnya sudah mampu untuk memperhatikan lebih dari satu dimensi 

sekaligus dan juga untuk menghubungkan dimensi-dimensi ini satu 

sama lain. Anak sekarang juga memperhatikan aspek dinamisnya dalam 
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perubahan stuasi. Akhirnya ia juga sudah mampu untuk mengerti 

operasi logisnya reversibilitas.  

 Namun ada juga “kekurangannya” dalam cara berpikir yang 

operasional konkret. Hal ini sebenarnya sudah secara  implisit 

ditunjukkan oleh istilah operasional konkret. Anak mampu untuk 

melakukan aktivitas logis tertentu (operasi) tetapi hanya dalam situasi 

yang konkret. Dengan lain perkataan, bila anak dihadapkan dengan 

suatu masalah (misalnya masalah klasifikasi) secara verbal, yaitu tanpa 

adanya bahan konkret, maka ia belum mampu untuk menyelesaikan 

masalah ini dengan baik. 

d. Tahap Operasional Formal (usia 11 tahun sampai dewasa)  

Pada tahap ini, remaja berfikir dengan cara yang lebih logis, cara 

berpikir abstrak mulai dimengerti. Ia mulai suka membuat teori tentang 

segala sesuatu yang dihadapi. Pikirannya sudah dapat melampaui waktu 

dan tempat, tidak hanya terkait pada hal yang sudah dialami, tetapi juga 

dapat berpikir mengenai sesuatu yang akan datang karena dapat berpikir 

secara hipotesis.
33

 Seperti halnya yang sudah dikatakan maka anak 

dalam stadium operasional konkret dapat berpikir operasional dengan 

catatan bahwa materi berpikirnya ada secara konkret.  

Anak dalam stadium operasional konkret sangat terikat pada masa 

ini. Ia belum mampu untuk memperhitungkan kemungkinan-
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kemungkinan yang bisa ada. Hal ini berubah dengan datangnya stadium 

operasional formal.  

Berpikir operasional formal mempunyai dua sifat yang penting:  

1) Sifat deduktif-hipotesis: bila anak yang berpikir operasional konkret 

harus menyelesaikan suatu masalah maka ia langsung memasuki 

masalahnya. Ia mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan 

hanya melihat akibat langsung usaha-usahanya untuk menyelesaikan 

masalah itu. Anak yang berpikir operasional formal, akan bekerja 

dengan cara lain. Ia akan memikirkan dulu secara teoritis. Ia 

menganalisis masalahnya dnegan penyelesaian berbagai hipotesis 

yang mungkin ada. 

2) Berpikir operasional formal juga berpikir kombinatoris: sifat ini 

merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan 

cara bagaiamana dilakukan analisisnya. Hal ini dapat digambarkan 

dengan contoh berikut: mencoba memberikan lima buah gelas berisi 

cairan tertentu kepada anak. Suatu kombinasi cairan ini membuat 

cairan tadi berubah warna. Anak diminta untuk mencari kombinasi 

ini. Anak yang berpikir operasional konkret mencoba untuk mencari 

kemungkinan-kemungkinan tadi secara tidak sistematis, trial, and 

erros sampai secara kebetulan ia menemukan kombinasi tersebut.  

Piaget menemukan beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat 

perkembangan kognitif anak di antaranya: 
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a) Anak adalah pembelajar yang aktif. Piaget meyakini bahwa 

anak tidak hanya mengobservasi dan mengingat apa-apa yang 

mereka lihat dan dengar secara pasif. Sebaliknya, mereka secara 

natural memiliki rasa ingin tahu tentang dunia mereka dan 

secara aktif berusaha mencari informasi untuk membantu 

pemahaman dan kesadarannya tentang realitas dunia yang 

mereka hadapi itu. Ia secara terus-menerus mengadakan 

eksperimen dengan objek-objek yang mereka temui, 

memanipulasi sesuatu dan mengobservasi efek-efek dan 

tindakan-tindakannya. Dalam memahami dunia mereka secara 

aktif, anak-anak menggunakan apa yang disebut oleh Piaget 

dengan “schema” (skema), yaitu konsep atau kerangka yang ada 

dalam pikiran anak yang digunakan untuk mengorganisasikan 

dan menginterprestasikan informasi.  

b) Anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari 

pengalamannya. Anak-anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa 

yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah menjadi 

suatu kesatuan. Sebaliknya, anak secara gradual membangun 

suatu pandangan menyeluruh tentang bagaimana dunia 

bergerak. 

c) Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses 

asimilasi dan akomodasi. Dalam menggunakan dan 
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mengadaptasi skema mereka, ada dua proses yang 

bertanggungjawab, yaitu assimilation dan accommodation.  

d) Proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah 

bentuk-bentuk pemikiran yang lebih banyak komplek. Menurut 

Piaget, melalui kedua proses penyesuaian-asimilasi dan 

akomodasi sistem kognisi seseorang berkembang dari satu tahap 

ke tahap selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai 

keadaan equilibrium, yakni keadaan seimbang antara struktur 

kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. 
34

  

Tabel 2.2 Tahapan Perkembangan Kognitif Anak Usia-Usia 

MI/SD 

Tahap Pra operasional Operasi 

konkret 

Operasi formal 

Umur  2-7 tahun 7-12 tahun 12 tahun ke 

atas 

Dasar 

pemikiran 

Simbolis/bahasa 

dan intuitif, 

imaginal 

Transformasi 

reversible dan 

kekekalan, 

masih konkret 

Deduktif 

hipotesis dan 

induktif, 

abstrak 

Saat 

pemikiran 

Mulai yang 

“tidak sekarang” 

Masih 

terbatas 

kekonkretan 

Meninggalkan 

yang sekarang 

dan memulai 

yang 

mendatang 

Ciri-ciri 

lain 

Egosentris  Decentering, 

seriasi, 

klasifikasi, 

konsep 

bilangan, 

waktu, 

probabilitas, 

kausalitas 

Kombinasi, 

proporsi, 

referensi 

ganda, dua 

versibel, 

fleksibel. 
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Kemampuan kognitif anak usia delapan tahun (kelas dua MI/SD) 

lebih baik dari pada fase sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, anak 

sudah memasuki jenjang C2 (memahami) dan masuk pada tahap C3 

(menerapkan) yang semakin baik. Kata operasional (verb) pada fase ini 

seperti menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, 

mengubah, mendeteksi, menduga, mengelompokkan, memberi contoh, 

dan menghitung.   Misalnya anak-anak sudah bisa membaca teks cerita 

dengan lancar, membedakan jenis-jenis warna yang memiliki kemiripan 

dan dapat mengerjakan tugas lembar kerja berbentuk tabel, seperti 

mengisi kolom, menjodohkan dan melengkapi. Anak sudah dapat 

memahami isi suatu teks (cerpen dan dongeng) dan menjawab soal-soal 

yang berkaitandengan teks. Pada fase ini, anak juga sudah bisa 

mengelompokkan dan mengurutkan suatu objek benda menurut jenis, 

ukuran dan warna cepat dan tepat.
35

 Selaras dengan hasil penelitian 

Piaget (1952) bahwa pada usia 7-8 tahun, seorang anak dapat 

mengetahui hubungan yang terdapat dalam sekumpulan tingkat (objek) 

dan menyusunnya berdasarkan ukuran.  Sebagai contoh, ketika diberi 

10 tongkat dengan ukuran panjang yang berbeda, anak sudah bisa 

mengurutkan tongkat dimulai dari yang paling pendek sampai yang 

paling panjang. Pada KBM, konsep ini bisa diterapkan dalam muatan 

materi ajar, seperti mempelajari jenis hewan, buah-buahan dan objek 

lainnya.  
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Kemampuan matematika pada usia ini sudah semakin baik, anak 

sudah dapat memahami jenis ukuran (berat, panjang, dan volume), 

tetapi belum sampai pada tahap perubahan ukuran dan sudah bisa 

mengenal diagram batang. Anak sudah bisa mengoperasikan perkalian 

dan pembagian, tetapi masih sebatas bilangan asli. Namun ketika diberi 

soal yang berbentuk angka yang berbeda, biasanya anak akan 

mengalami kesulitan dalam menjawabnya. Misalnya, anak-anak 

diajarkan perklaian angka dibawah 10, ketika diberi pertanyaan dengan 

angka diatas 10 (dua dijit angka), tidak jarang anak mengalami 

kesulitan untuk menjawabnya. Anak belum bisa mengoperasikan 

perkalian dan pembagian angka desimal dan pada skala angka yang 

mencapai ribuan.  

Pembelajaran yang berbasis alam (lingkungan sekitar) sangat 

relevan dengan fase ini, karena anak membutuhkan lingkungan belajar 

di alam terbuka, supaya tidak jenuh dan bosan. Selain dari pada itu, 

agar anak dapat memahami materi dengan lebih mudah, sebaiknya guru 

menghadirkan contoh nyata dan melakukan percobaan (eksperimen) 

terhadap materi yang dipelajari. Pada usia ini 7-8 tahun, anak bisa 

mengikuti pembelajaran dengan durasi yang hanya berkisar 2-3 jam, 

selebihnya anak akan merasa lelah, mengantuk dan cenderung mencari 

aktifitas bermain. Anak sudah bisa belajar dengan nuansa yang formal, 

tetapi masih membutuhkan pembelajaran yang berbasis permainan 

(game). 
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6. Kelayakan Penyajian Materi 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Buku Teks Pelajaran Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa buku teks 

pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri 

berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP).
36

 

Dalam penilaian ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, 

diantaranya adalah: 

a. Teknik penyajian buku teks diarahkan pada hal-hal berikut:  

Pertama, sistematika penyajian yaitu pada setiap bab dalam buku teks 

hendaknya memuat motivasi, pendahuluan dan isi, tersajinya gambar, 

ilustrasi, foto, yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk 

mendorong kesan yang menarik; pendahuluan minimal memuat materi 

prasyarat yang diperlukam oleh siswa untuk memahami pokok bahasan 

yang akan disajikan; isi memuat hal-hal yang tercakup dalam sub 

komponen kelayakan isi. Kedua, keruntutan penyajian yaitu dalam 

penyajiannya buku teks harus sesuai dengan alur berpikir induktif atau 

deduktif yang bertujuan untuk membuat kesimpulan dari suatu fakta 

atau data; materi prasyarat juga disajikan mendahului materi pokok 

sehingga siswa mampu memahami dengan baik. Ketiga, 

kesinambungan antar bab yaitu uraian subtansi antar bab (tercermin 
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dalam jumlah halaman) juga tersaji secara proposional dengan 

mempertimbangkan SK dan KD yang ingin dicapai. 

b. Penyajian Pembelajaran  

Indikator penyajian pembelajaran dalam buku teks diarahkan pada 

pemusatan terhadap siswa dimana dalam penyajian materi dalam buku 

teks bersifat interaktif dan partisipatif sehingga memotivasi siswa untuk 

belajar mandiri. Misalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, 

gambar yang menarik, kalimat-kalimat ajakan, kegiatan, dsb. Serta 

dalam penyajian juga lebih menekankan pada ketrampilan proses. 

c. Kelengkapan Penyajian  

Indikator kelengkapan penyajian dalam buku teks terdiri dari bagian 

pendahuluan terdapat prakata, petunujuk penggunaan, dan daftar isi 

atau daftar simbol atau notasi; bagian isi yang dilengkapi dengan 

gambar, ilustrasi, tabel, rujukan/sumber acuan, soal latiahn bervariasi 

dan bergradasi atau rangkuman setiap bab; dan bagian penyudah 

terdapat daftar pustaka, indeks subjek, daftar istilah (glosarium), atau 

petunjuk pengerjaan (hint)/jawaban soal daftar terpilih. 

Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 

tahun dan selesai pada usia 12 tahun hal ini berarti anak usia sekolah 

berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah (6-

9 tahun), dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Anak-anak usia 

sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang 

usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 
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dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara 

langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran 

yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau 

bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 

Menurut Havighurst, tugas pekembangan anak usia sekolah dasar 

meliputi:  

a. Menguasai ketrampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan 

aktivitas fisik. 

b. Membina hidup sehat. 

c. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. 

d. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. 

e. Belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi 

dalam masyarakat. 

f. Memeperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. 

g. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. 

h. Mencapai kemandirian pribadi. 

Jika mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia 

sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret-operasional (concrete 

operational thought), yaitu masa dimana aktivitas mental anak terfokus 

pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah di 

alaminya. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di 

antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret 
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adalah aktivitas mental yang di fokuskan pada objek-objek dan peristiwa 

nyata atau konkret dapat diukur.  

Ini berarti bahwa anak usia sekolah dasar sudah memiliki 

kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab-akibat dan mulai 

mengenali banyaknya cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini juga dapat 

mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi serta 

tahu beberapa aturan atau strategi berpikir, seperti penjumlahan, 

pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri dan 

mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Dalam upaya 

memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan 

informasi yang bersumber dari panca indra, karena ia mulai mempunyai 

kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan 

kenyataan yang sesungguhnya, dan antara yang bersifat sementara dengan 

yang bersifat menetap. Misalnya, mereka akan tahu bahwa air dalam gelas 

besar pendek dipindahkan ke dalam gelas yang kecil tinggi, jumlahnya 

akan tetap sama karena tidak satu tetes pun yang tumpah. Hal ini adalah 

karena mereka tidak lagi mengandalkan persepsi penglihatannya, 

melainkan sudah mampu menggunakan logikanya. Mereka dapat 

mengukur, menimbang, dan menghitung jumlahnya, sehingga perbedaan 

yang nyata tidak “membodohkan” mereka.  

Pemahaman tentang waktu dan ruang (spatial relations) anak usia 

sekolah dasar juga semakin baik, karena itu mereka dapat dengan mudah 
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menemukan jalan keluar di ruangan yang lebih kompleks dari pada 

sekedar ruangan di dalam rumahnya sendiri. Kalaupun mereka sempat 

tertinggal sendiri pada saat jalan-jalan di sebuah pusat pertokoan, mereka 

akan mampu menemukan jalan pulang. 

Menurut Piaget, anak-anak pada masa konkret operasional ini telah 

mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan 

dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal ini adalah 

karena pada masa ini anak telah mengembangkan tiga macam proses yang 

disebut dengan operasi-operasi, yaitu: negasi, resiprokasi, dan identitas.  a) 

Negasi (negation) pada masa pra-operasional anak hanya melihat keadaan 

permulaan dan akhir dari deretan benda, yaitu pada mulanya keadaannya 

sama dan pada akhirnya keadaannya menjadi tidak sama. Anak tidak 

melihat apa yang terjadi di antaranya. Tetapi, pada masa konkret 

operasional, anak memahami proses apa yang terjadi di antara kegiatan itu 

dan memahami hubungan-hubungan antara keduanya. Pada deretan benda-

benda, anak bisa melalui kegiatan mentalnya mengembalikan atau 

membatalkan perubahan yang terjadi sehingga bisa menjawab bahwa 

sejumlah benda-benda adalah tetap sama.  b) Hubungan timbal balik 

(resprokasi) ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu 

diubah, anak mengetahui bahwa deretan benda-benda bertambah panjang, 

tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Karena anak 

mengetahui hubungan timbal balik antara panjang dan kurang rapat atau 

sebaliknya kurang panjang tetapi malah rapat, maka anak tahu pula bahwa 
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jumlah benda-benda yang ada pada kedua deretan itu sama. c) Identitas, 

anak pada masa konkret operasional sudah bisa mengenal satu persatu 

benda-benda yang ada pada deretan-deretan itu. Anak bisa menghitung 

sehingga meskipun benda-benda dipindahkan, anak dapat mengetahui 

bahwa jumlahnya akan tetap sama.
37

  

Setelah mampu mengkonservasi angka, maka anak bisa 

mengkonservasi dimensi-dimensi lain, seperti isi dan panjang. 

Kemampuan anak melakukan operasi-operasi mental dan kognitif ini 

memungkinkannya mengadakan hubungan yang lebih luas dengan 

dunianya. Operasi yang terjadi dalam diri anak memungkinkannya pula 

untuk mengetahui suatu perbuatan tanpa melihat bahwa perbuatan tersebut 

ditunjukkan. Jadi, anak telah memiliki struktur kognitif yang 

memungkinkannya dapat berpikir untuk melakukan suatu tindakan tanpa ia 

sendiri bertindak secara nyata. Hanya saja, apa yang dipikirkan oleh anak 

masih terbatas pada hal-hal yang ada hubungannya dengan sesuatu 

konkret, suatu realitas secara fisik, benda-benda yang benar-benar nyata. 

Sebaliknya, benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang tidak ada 

hubungannya secara jelas dan konkret dengan realitas, masih sulit 

dipikirkan oleh anak.  

Kebiasaan lain yang terjadi dalam kemampuan berpikir konkret anak 

ialah egosentrisme. Artinya, anak belum mampu membedakan antara 

perbuatan-perbuatan dan objek-objek yang secara langsung dialami 
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dengan perbuatan-perbuatan dan objek-objek yang hanya ada dalam 

pikirannya. Misalnya, ketika kepada anak diberikan soal untuk 

dipecahkan, ia tidak akan mulai dari sudut objeknya, melainkan ia akan 

mulai dari dirinya sendiri. Egosentrisme pada anak terlihat dari 

ketidakmampuan anak untuk melihat pikiran dan pengalaman sebagai dua 

gejala yang masing-masing berdiri sendiri.  

Terlepas dari beberapa keterbatasan tersebut, pada masa akhir usia 

sekolah (10-12 tahun) atau pra-remaja, anak-anak terlihat semakin mahir 

menggunakan logikanya. Hal ini di antaranya terlihat dari kemahirannya 

dalam masalah hitung-menghitung yang bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Mereka bisa menghitung berapa kilometer jarak dari rumah 

kesekolah, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke 

sekolah dengan jalan kaki atau dengan kendaraan. Mereka juga mulai bisa 

diberi pengertian untuk menghemat dan menabungkan sebagian uang 

jajannya guna keperluan jangka panjang (seperti membeli sepedah baru, 

komputer, dan sebagainya) 

Pada masa akhir usia sekolah, perkembangan kognitif anak juga 

ditandai dengan terjadinya transformasi dalam kemmapuan kognitif 

mereka. Hal ini terlihat dengan semakin mampunya anak melakukan 

generalisasi terhadap hal-hal yang konkret, memecahkan masalah, dan 

mengemukakan pemikiran yang ditandai dengan kemampuan 

mengemukakan dugaan. Selain itu, anak pada masa akhir usia sekolah ini 

juga semakin mampu merencanakan perilaku yang terorganisasi, termasuk 
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menerima rencana atau tujuan beraktivitas serta menghubungkan 

pengetahuan dan tindakan dalam rencana tersebut.
38

 

Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru 

dituntut untuk memberikan bantuan berupa: 

a. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan ketrampilan 

fisik. 

b. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatana kepada 

siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga 

kepribadian sosialnya berkembang. 

c. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman 

yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. 

d. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nila-nilai, 

sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi 

pegangan bagi dirinya.
39

  

7. Kelayakan Bahasa 

a. Perkembangan Bahasa 

 

Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk 

berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk 

lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti 

dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan 

mimik muka. 
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Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia 

dengan hewan. Bahasa merupakan anugrah dari Allah Swt, yang 

dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya, sesama 

manusia, alam, dan penciptanya serta mampu memposisikan dirinya 

sebagai makhluk berbudaya dan mengembangkan budayanya. 

Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir 

individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan 

bahasanya yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun 

pendapat, dan menarik kesimpulan.  

Perkembangan pikiran itu dimulai pada usia 1.6-2.0 tahun, yaitu 

pada saat anak dapat menyusun kalimat dua atau tiga kata. Laju 

perkembangan itu sebagi berikut. 

1) Usia 1.6 tahun, anak dapat menyusun pendapat positif, seperti: 

“bapak makan”. 

2) Usia 2,6 tahun, anak dapat menyusun pendapat negative 

(menyangkal), seperti: “bapak tidak makan”. 

3) Pada usia selanjutnya, anak dapat menyusun pendapat: 

(a) Kritikan: “ini tidak boleh, ini tidak baik”. 

(b) Keragu-raguan: barangkali, mungkin, bisa jadi. Ini terjadi 

apabila anak sudah menyadari akan kemungkinan 

kekhilafannya. 



56 
 

 

 

(c) Menarik kesimpulan analogi, seperti: anak melihat ibunya tidur 

karena sakit, pada waktu lain anak melihat ibunya tidur, dia 

mengatakan bahwa ibu tidur karena sakit. 

b. Tugas-Tugas Perkembangan Bahasa 

Dalam berbahasa, anak dituntut untuk menuntaskan atau 

menguasai empat tugas pokok yang satu sama lainnya saling 

berkaitan. Apabila anak berhasil menuntaskan tugas yang satu, 

maka berarti juga ia dapat menuntaskan tugas-tugas yang lainnya. 

Keempat tugas itu sebagai berikut. 

1) Pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan 

orang lain. Bayi memahami bahasa orang lain, bukan 

memahami kata-kata yang di ucapkannya, tetapi dengan 

memahami kegiatan/gerakan atau gesture-nya (bahasa 

tubuhnya). 

2) Pengembangan Perbendaharaan Kata. Perbendaharaan 

kata-kata anak berkembang dimulai secara lambat pada 

usia dua tahun pertama, kemudian mengalami tempo yang 

cepat pada usia pra-sekolah dan terus meningkat setelah 

anak masuk sekolah. 

3) Penyusunan kata-kata menajdi kalimat, kemampuan 

menyusun kata-kata menjadi kalimat pada umumnya 

berkembang sebelum usia dua tahun. bentuk kalimat 

pertama adalah kalimat tunggal (kalimat satu kata) dengan 
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disertai: “gesture” untuk melengkapi cara berpikirnya. 

Contohnya, anak mnyebut “Bola” sambil menunjuk bola 

itu dengan jarinya. Kalimat tunggal itu berarti “tolong 

ambilkan bola untuk saya”. Seiring dengan meningkatnya 

usia anak dan keluasdan pergaulannya, tipe kalimat yang 

diucapkannya pun semakin panjang dan kompleks.  

4) Ucapan. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan 

hasil belajar melalui imitasi (peniruan) terhadap suara-

suara yang didengar anak dari orang lain (terutama orang 

tuanya). Pada usia bayi, antara 11-18 bulan, pada 

umumnya mereka belum dapat berbicara atau 

mengucapkan kata-kata secara jelas, sehingga sering tidak 

dimengerti maksudnya. Kejelasan ucapan itu baru tercapai 

pada usia sekitar tiga tahun. Hasil studi tentang suara dan 

kombinasi suara menunjukkan bahwa anak mengalami 

kemudahan dan kesulitan dalam huruf-huruf tertentu. 

Huruf yang mudah diucapkan yaitu huruf hidup (vocal): i, 

a, c, dan u dan huruf mati (konsonan): t, p, b, m, dan n, 

sedangkan yang sulit diucapkan adalah huruf mati 

tunggal: z, w, s, dan g, dan huruf mati rnagkap (diftong): 

st,sk, dan dr. 

c. Tipe Perkembangan Bahasa 

Ada dua tipe perkembangan bahasa anak, yaitu sebagai berikut. 
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1) Egocentric Speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri 

(monolog). 

2) Socialized Speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak 

antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. 

Perkembangan ini dibagi kedalam lima bentuk: (a) adapted in 

formation , disini terjadi saling tukar gagasan atau adanya 

tujuan bersama yang dicari, (b) critism, yang menyangkut 

penialaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain, 

(c) command (perintah), request (permintaan) dan threat 

(ancaman), (d) questions (pertanyaan), dan (e) answers 

(jawaban).  

3) Berbicara monolog (egocentric speech) berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada 

umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun: sementara 

yang “socialized speech” mengembangkan kemampuan 

penyesuaian social (social adjustment).
40

 

d. Perkembangan Bahasa Anak Usia Sekolah Dasar 

Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. 

Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, 

dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, 

lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat 

bunyi, lambang, gambar atau lukisan. Dengan bahasa, semua 
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manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, alam sekitar, 

ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama 

Usia sekolah dasar ini merupakan masa berkembang pesatnya 

kemampuan mengenal dan menguaai perbendaharaan kata 

(vocabulary). Pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 

2500 kata, dan pada masa akhir (usia 11-12 tahun) telah dapat 

menguasai sekitar 50.000 kata
41

. Dengan di kuasainya ketrampilan 

membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, anak sudah gemar 

membaca atau mendengarkan cerita yang bersifat kritis (tentang 

perjalanan/petualangan, riwayat para pahlawan, dsb). Pada masa ini 

tingkat berpikir anak sudah lebih maju, dia banyak menanyakan 

soal waktu dan sebab akibat. Oleh sebab itu, kata Tanya yang 

dipergunakannya pun yang semula hanya “apa”, sekarang sudah 

diikuti dengan pertanyaan: “dimana”, “darimana”, “kemana”, 

“mengapa”, dan “bagaimana”. 

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi 

perkembangan bahasa, yaitu sebagai berikut. 

1) Proses jadi matang, dengan perkataan lain anak itu menjadi 

matang (organ-organ suara/bicara sudah berfungsi) untuk 

berkata-kata. 

2) Proses belajar, yang berarti bahwa anak yang telah matang 

untuk berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain dengan jalan 
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mengimitasi atau meniru ucapan/kata-kata yang didengarkan. 

Kedua proses ini berlangsung sejak masa bayi dan kanak-kanak, 

sehingga pada usia anak memasuki sekolah dasar, sudah sampai 

pada tingkat: (1) dapat membuat kalimat yang lebih sempurna, 

(2) dapat membuat kalimat amejemuk, (3) dapat menyusun dan 

mengajukan pertanyaan.  

Di sekolah, diberikan pelajaran bahasa yang dengan sengaja 

menambah perbendaharaan katanya, mengajar menyusun struktur 

kalimat, peribahasa, kesusatraan dan ketrampilan mengarang. 

Dengan dibekali pelajaran bahasa ini, diharapakan peserta didik 

dapat menguasai dan mempergunakannya sebagai alat untuk: 

1) Berkembang dengan orang lain. 

2) Menyatakan isi hatinya (perasaannya). 

3) Memahami ketrampilan mengolah informasi yang diterimanya. 

4) Berpikir (menyatakan gagasan atau pendapat). 

5) Mengembangkan kepribadiannya, seperti menyatakan sikap 

dan keyakinannya. 

e. Kelayakan bahasa  

Kelayakan bahasa juga menjadi indikator yang penting dalam 

penentuan kualitas buku teks, diantaranya adalah: 

1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, yaitu bahwa 

bahasa yang digunakan dalam buku teks hendaknya 

memeprhatikan tingkat perkembangan intelektual, bahasa yang 
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digunakan dalam buku teks untuk menjelaskan konsep atau 

aplikasi konsep atau ilustrasi sampai dengan contoh yang 

abstrak sesuai dengan tingkat intelektual siswa. (secara 

imajinatif dapat dibayangkan siswa). Serta memperhatikan 

kematangan sosial emosional siswa dengan ilustrasi yang 

menggambarkan konsep-konsep dari lingkungan kecil sampai 

yang besar. 

2) Kekomunikatifan. Maksudnya yaitu, bahasa yang komunikatif 

diarahkan pada keterbacaan pesan, dimana pesan yang 

disampaikan dengan menggunakan bahasa yang menarik, jelas, 

padat dan tidak menimbulkan kebingungan pada siswa. 

3) Keruntutan dan keterpaduan alur pikir. Yakni adanya 

keruntutan dan keterpaduan antar bab yang satu dengan bab 

yang lainnya dan mencerminkan hubungan yang logis.
42

 

8. Kegiatan latihan/soal penugasan  

Dalam kegiatan latihan/ soal penugasan sebaiknya tetap 

memperhatikan perkembangan kognitif siswa. Tugas-tugas perkembangan 

pada masa usia sekolah dasar (6,0-12,0) 

a. Belajar memperoleh ketrampilan fisik untuk melakukan permainan. 

Melalui pertumbuhan fisik dan otak, anak belajar dan berlari semakin 

stabil, makin mantap dan cepat. Pada masa sekolah anak sudah sampai 

pada taraf penguasaan otot, sehingga sudah dapat berbaris, melakukan 
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senam pagi dan permainan-permainan ringan, seperti sepak bola, loncat 

tali, berenang, dan sebagainya. 

b. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai 

makhluk biologis. Hakikat tugas ini ialah (1)  mengembangkan 

kebiasaan untuk memelihara badan, (2) mengembangkan sikap positiif 

tehadap jenis kelaminnya (pria atau wanita) dan juga menerima dirinya 

(baik rupa wajahnya maupun postur tubuhnya) secara positif. 

c. Belajar bergaul dengan teman sebaya. Yakni belajar menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. 

Pergaulan anak di sekolah atau teman sebayanya mungkin diwarnai 

perasaan senang, karena secara kebetulan temannya itu berbudi baik, 

tetapi mungkin juga diwarnai oleh perasaan tidak senang karena teman 

sepermainannya suka mengganggu atau nakal. 

d. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Apabila 

anak sudah masuk sekolah, perbedaan jenis kelamin akan semakin 

tampak. Dari segi permainan umpamanya akan tampak bahwa anak 

laki-laki tidak akan memperbolehkan anak perempuan mengikuti 

permainannya yang khas laki-laki, seperti main kelereng, main bola, 

dan layang-layang. 

e. Belajar ketrampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung.  

Disamping itu untuk mengetahui pencapaian siswa dibandingkan 

dengan tujuan belajar, penilaian dalam buku teks pelajaran juga 
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berfungsi sebagai bagian dari kegiatan proses kegiatan belajar. Bentuk-

bentuk penilaian dalam buku teks pelajaran dapat berupa
43

:  

a. Memberikan tugas pengamatan kepada siswa diluar kelas. 

b. Melakukan percobaan. 

c. Memperoleh informasi dari sumber belajar lain. 

d. Mengerjakan soal, dan lain-lain yang relevan untuk pencapaian tujuan 

belajar.  

Maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang dinilai, kapan menilai, 

dan bagaiamana cara menilai. Setelah bahan pelajaran disajikan, 

selanjutnya adalah melakukan kegiatan latihan atau soal penugasan 

biasanya dilakukan penilaian diberikan dalam bentuk sebagai berikut
44

:  

a. Penugasan  

Siswa diberikan tugas-tugas sebagai berikut ini. 

1) Melakukan pengamatan suatu fenomena, lalu menulis laporan hasil 

pengamatan, sebagai tugas individu atau kelompok. 

2) Membaca buku atau tulisan, kemudian membuat ringkasan atau 

sinopsisnya. 

3) Mewawancarai narasumber tentang topik tertentu, lalu menulis 

laporannya. 

4) Melakukan percobaan atau mempraktikkan teori yang sedang 

dipelajari.  

b. Latihan  
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Siswa diberikan latihan yang terkait dengan bahan pelajaran dan 

kompetensi yang akan dicapai dengan cara: 

1) Mengerjakan soal-soal berupa tes objektif (benar salah/pilihan 

ganda/menjodohkan). 

2) Menjawab pertanyaan terbuka dalam bentuk esai yang isinya 

bersifat deskriptif/ pendapat pribadi/ kritik/ perbandingan. 

Dalam menyusun bahan untuk tugas dan latihan, penulisan buku 

teks pelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. 

1) Indikator keberhasilan belajar yang perlu dilihat. 

2) Tingkat kesulitan bahan evaluasi: (kemampuan tingkat rendah, 

menengah, atau tinggi). 

3) Kreativitas. 

4) Keanekaragaman cara belajar. 

5) Keanekaragaman kemampuan siswa. 

Penyusunan bahan untuk tugas dan latihan dalam buku teks 

hendaknya: 

1) Tidak terlalu mudah sehingga siswa cepat bosan dan tidak 

tertantang untuk mengerjakannya. 

2) Tidak terlalu sukar sehingga siswa cepat putus asa. 

3) Tidak berbelit-belit dan sukar dipahami dalam memberikan 

petunjuk mengerjakan tugas/latihan/soal. 

4) Tidak mengulaingi bahan evaluasi sebelumnya. 

5) Tidak salah dalam membuat soal/latihan/tugas. 
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6) Tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk mengerjakannya. 

7) Tidak terlalu ketat mengacu pada silabus sehingga terkesan kaku. 

8) Tertata secara sistematis dan hierarkis. 
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BAB III 

BIOGRAFI DESKRIPSI BUKU AJAR TEMATIK  

SISWA KELAS 2 SD/MI PADA TEMA 4 (HIDUP SEHAT DAN BERSIH) 

 

A. Identitas KI dan KD Buku Ajar Tematik Siswa Kelas 2 SD/MI pada 

Tema 4 (Hidup Sehat dan Bersih) 

 

1. KI (Kompetensi Inti) 

a. Menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya (aspek 

spiritual).  

b. menunjukkan perilaku jujur, disiplin tanggung jawab santun peduli 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga (aspek sosial). 

c. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan  dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai 

dirumah, disekolah, dan tempat bermain (aspek pengetahuan).  

d. menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakkan mencerminkan anak 

sehat dan dalam tindakkan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berahlak mulia (aspek ketrampilan).  

2. KD (Kompetensi Dasar) 

Buku ajar  Tematik Siswa Kelas 2 SD/MI pada Tema 4 (Hidup 

Sehat dan Bersih) terdapat empat subtema yang terbagi dalam beberapa 

Kompetensi Dasar. Secara ringkas terlihat dalam tabel di bawah ini: 
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Table 3.1 Subtema 1 (Hidup Bersih dan Sehat di Rumah) 

No  Nama Mata Pelajaran  Kompetensi Dasar  

Pembelajaran 1 

1 SBDP  3.2 dan 4.2  

2 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.9 dan 4.9 

Pembelajaran 2 

1 PPKn 3.4 dan 4.4  

2 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 3 

1 SBDP 3.2 dan 4.2  

2 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.9 dan 4.9 

Pembelajaran 4 

1 SBDP 3.2 dan 4.2  

2 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.9 dan 4.9 

Pembelajaran 5 

1 SBDP 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 PJOK 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 6 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.10 dan 4.10 

 

Table 3.2 Subtema 2  (Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah) 

No  Nama Mata Pelajaran (bidang study) Kompetensi Dasar  

Pembelajaran 1 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.3 dan 4.3 

3 Matematika  3.10 dan 4.10 

Pembelajaran 2 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 PJOK 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 3 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.3 dan 4.3 

3 PJOK 3.10 dan 4.10 

Pembelajaran 4 
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1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.3 dan 4.3 

3 Matematika  3.11 dan 4.11 

Pembelajaran 5 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 PJOK  3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 6 

1 Bahasa Indonesia  3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.11 dan 4.11 

 

Table 3.3 Subtema 3 (Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Bermain) 

No  Nama Mata Pelajaran (bidang study) Kompetensi Dasar  

Pembelajaran 1 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.1 dan 4.1 

3 Matematika  3.9 dan 4.9 

Pembelajaran 2 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PJOK 3.4 dan 4.4 

3 PPKn 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 3 

1 SBDP 3.1 dan 4.1 

2 Matematika  3.9 dan 4.9 

3 Bahasa Indsonesia 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 4 

1 Bahasa Indonesia  3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.1 dan 4.1 

3 Matematika  3.10 dan 4.10 

Pembelajaran 5 

1 Bahasa Indonesia  3.4 dan 4.4 

2 PJOK 3.4 dan 4.4 

3 PPKn 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 6 

1 PPKn 3.4 dan 4.4 

2 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.10 dan 4.10 
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Table 3.4 Subtema 4 (Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum) 

No  Nama Mata Pelajaran (bidang study) Kompetensi Dasar  

Pembelajaran 1 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.10 dan 4.10 

Pembelajaran 2 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 PJOK 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 3 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.10 dan 4.10 

Pembelajaran 4 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 SBDP 3.4 dan 4.4 

3 Matematika  3.11 dan 4.11 

Pembelajaran 5 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 PJOK 3.4 dan 4.4 

Pembelajaran 6 

1 Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4 

2 PPKn 3.4 dan 4.4 

3 PJOK 3.11 dan 4.11 

 

B. Gambaran umum buku tematik siswa kelas 2 SD/MI pada tema 4 

(Hidup Sehat dan Bersih) 

 

1. Latar belakang dan tujuan penulisan buku ajar tematik siswa 

Buku ini menggunakan model pembelajaran yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Kompetensi 

sikap meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Siakp spiritual 

diantaranya ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum 

dan sesudah melakukan tindakan, dan toleransi beragama. Sikap sosial 

di antaranya jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan pecaya 
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diri. Kompetensi pengetahuan meliputi Ayo, Berlatih!, evaluasi 

subtema, dan evaluasi tema yang beupa tes tertulis, tes lisan, dan 

penugasan (bersifat individu/kelompok yang dilakukan disekolah, luar 

sekolah, atau rumah). Kompetensi ketrampilan  meliputi kinerja, 

proyek, dan portofolio. Kinerja yaitu mengukur capaian pembelajaran 

berupa ketrampilan proses dan/atau hasil produk. Proyek yaitu 

menegetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode/waktu 

tertentu. Portofolio yaitu rekaman penilaian autentik yang memeperkuat 

kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik.  

Dengan model pembelajaran ini, akmi harapkan para pembaca 

dan pengguna buku ini bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minat 

secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakkat kini dan masa 

depan sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 

Bahan ajar disusun dengan tujuan: 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial 

siswa. 

b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di 

samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang 

guru mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain; pertama, 

diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar siswa, kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks 

yang terkadang sulit untuk diperoleh, ketiga, bahan ajar menjadi labih 

kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi, keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman 

guru dalam menulis bahan ajar, kelima, bahan ajar akan mampu 

membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan 

siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 

Di samping itu, guru juga dapat memperoleh manfaat lain, 

misalnya tulisan tersebut dapat diajukan untuk menambah angka kredit 

ataupun dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Dengan 

tersedianya bahan ajar yang bervariasi, maka siswa akan mendapatkan 

manfaat yaitu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.  Siswa 

akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara 

mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran 

guru.  Siswa juga akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari 

setiap kompetensi yang harus dikuasainya. 

2. Bagian isi buku ajar tematik siswa 

Dalam pembelajaran buku ini menggunakan pendekatan 

PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU, yaitu mempelajari semua 

mata pelajaran secara terpadu melalui tema-tema kehidupan yang di 
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jumpai peseta didik sehari-hari. Peserta didik diajak mengikuti proses 

pembelajaran transdisipliner diaman kompetensi yang diajarkan 

dikaitkan dengan konteks peserta didik dan lingkungannya. Materi-

materi mata pelajaran dikaitkan satu sama lain sebagai satu kesatuan 

membentuk pembelajran multi-disipliner dan inter-disipliner untuk 

menghindari tumpang tindih dan ketidakselarasan antar materi mata 

pelajaran. Tujuannya adalah tercapainya efisiensi materi yang harus 

dipelajari dan efektivitas penyerapannya oleh peserta didik. kegiatan 

pembelajaran pada buku ini disdain untuk mengembangkan kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan ketrampilan) siswa melalui aktiivitas yang 

bervariasi.  Dan buku ini mengembangkan metode pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Serta materi 

pembelajaran disajikan secara visualisasi yang sistematis. 

Adapun daftar isi dalam buku ajar siswa kelas 2 tema 4 hidup 

bersih dan sehat  adalah sebagai berikut: 

Kata pengantar  .................................................................................... (iii) 

Daftar isi  ............................................................................................. (iv) 

Pemetaan KD  ....................................................................................... (1) 

Subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah ......................................... (3) 

Pembelajaran 1 ..................................................................................... (3) 

Pembelajaran 2 ..................................................................................... (7) 

Pembelajaran 3 ..................................................................................... (9) 

Pembelajaran 4 ................................................................................... (13) 
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Pembelajaran 5 ................................................................................... (15) 

Pembelajaran 6  .................................................................................. (17) 

Evaluasi subtema 1  ............................................................................ (20) 

Subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah  .................................... (28) 

Pembelajaran 1  .................................................................................. (28) 

Pembelajaran 2  .................................................................................. (31) 

Pembelajaran 3  .................................................................................. (34) 

Pembelajaran 4  .................................................................................. (36) 

Pembelajaran 5  .................................................................................. (40) 

Pembelajaran 6 ................................................................................... (43) 

Evaluasi subtema 2 ............................................................................. (46) 

Subtema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain ........................ (54) 

Pembelajaran 1  .................................................................................. (54) 

Pembelajaran 2  .................................................................................. (56) 

Pembelajaran 3  .................................................................................. (59) 

Pembelajaran 4  .................................................................................. (62) 

Pembelajaran 5  .................................................................................. (64) 

Pembelajaran 6  .................................................................................. (66) 

Evaluasi subtema 3 ............................................................................. (69) 

Subtema 4 hidup berssih dan sehat di tempat umum.......................... (77) 

Pembelajaran 1 ................................................................................... (77) 

Pembelajaran 2 ................................................................................... (80) 

Pembelajaran 3 ................................................................................... (82) 
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 Pembelajaran 4 .................................................................................. (84) 

 Pembelajaran 5  ................................................................................. (87) 

 Pembelajaran 6  ................................................................................. (89) 

 Evaluasi subtema 4  ........................................................................... (92) 

 Evaluasi tema 4 ................................................................................ (100) 

 Daftar pustaka  ................................................................................. (107) 

 Biodata penulis, biodata editor, dan biodata penerbit  .................... (108) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil analisis tentang pemaparan kesesuaian 

materi, kesesuaian bahasa, dan kesesuaian latihan dengan perkembangan kognitif 

anak. Ketiga hal tersebut merupakan permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Berikut ini pemaparan hasil analisis 

kesesuaian materi, kesesuaian bahasa, dan kesesuaian latihan dengan 

perkembangan kognitif anak dalam Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih 

Kelas II Madrasah Ibtidaiyah. 

A. Analisis Kesesuaian Materi dalam Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat 

dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan Perkembangan 

Kognitif Anak. 

 

Berikut ini akan dijelaskan hasil analisis kesesuaian materi dalam 

Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

dengan perkembangan kognitif anak. Secara ringkas terdapat dalam tabel di 

bawah ini. 

Table 4.1. Hasil Analisis Kesesuaian Materi dalam Buku Ajar Tema IV 

Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak 

 

No Perkembangan Kognitif Hasil Analisis Mata 

Pelajaran 

Keterangan 

1 Pada fase usia delapan 

tahun anak sudah 

memasuki jenjang C2 

(memahami) dan masuk 

pada tahap tahap C3 

(menerapkan) yang 

semakin baik. Kata 

operasional (verb) pada 

fase ini seperti 

menerangkan, 

Kemampuan 

anak sudah 

menggunakan 

aturan-aturan 

yang jelas dan 

logis. Siswa 

diajak untuk 

mengelompokka

n bangun datar 

berdasarkan 

Matematika 

(KD 3.11 

dan 4.11) 

Sesuai  
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menjelaskan, 

menguraikan, 

membedakan, mengubah, 

mendeteksi, menduga, 

mengelompokkan, 

memberi contoh dan 

menghitung. 

bentuk-

bentuknya.  
 

2 Hal ini sesuai dengan 

teknik penyajian buku 

teks yang diarahkan pada 

sistematika penyajian 

yaitu pada setiap bab 

dalam buku teks 

hendaknya memuat 

motivasi, pendahuluan 

dan isi, tersajinya 

gambar, ilustrasi, foto, 

yang sesuai dengan 

materi pembelajaran 

untuk mendorong kesan 

yang menarik. 

Materi 

pembelajaran 

sudah disertai 

dengan gambar 

serta keterangan 

yang jelas 

berada dibawah 

gambar. 

Sehingga 

memudahkan 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

dan memahami 

materi dalam 

pembelajaran 

tersebut. Siswa 

lebih mudah 

memahami 

bagaimana cara 

melatih 

keseimbangan 

statis dalam 

posisi berdiri. 

PJOK (KD 

3.4 dan 4.4) 

Sesuai 

3 Indikator kelengkapan 

penyajian dalam buku 

teks terdiri dari bagian 

pendahuluan terdapat 

prakata, petunujuk 

penggunaan, dan daftar 

isi atau daftar simbol atau 

notasi; bagian isi yang 

dilengkapi dengan 

gambar, ilustrasi, tabel, 

rujukan/sumber acuan. 

Penyajian materi 

menggunakan 

gambar yang 

menunjukkan 

gambar persegi 

panjang dengan 

bagian-

bagiannya 

sehingga 

memudahkan 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

bagian-bagian 

tersebut, ini 

dilakukan agar 

siswa cepat 

Matematika 

(KD 3.10 

dan 4.10) 

Sesuai  
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memahami 

materi yang 

ingin 

disampaikan 

pada buku 

tersebut. 
4 Indikator kelengkapan 

penyajian dalam buku 

teks terdiri dari bagian 

pendahuluan terdapat 

prakata, petunujuk 

penggunaan, dan daftar 

isi atau daftar simbol atau 

notasi; bagian isi yang 

dilengkapi dengan 

gambar, ilustrasi, tabel, 

dan rujukan/sumber 

acuan. 
 

Materi sudah 

disertai dengan 

gambar 

begitupun juga 

dengan 

keterangan yang 

ada dibawahnya 

sudah jelas 

mewakili 

gambar yang 

dimaksud 

tersebut, 

sehingga siswa 

mudah 

memahami 

materi yang 

disampaikan. 

PJOK (KD 

3.4 dan 4.4) 

Sesuai  

5 Penyajian pembelajaran 

dalam buku teks 

diarahkan pada 

pemusatan terhadap 

siswa dimana penyajian 

materi dalam buku teks 

bersifat interaktif dan 

partisipatif sehingga 

memotivasi siswa untuk 

belajar mandiri. Salah 

satu contohnya 

menggunakan kalimat-

kalimat ajakan untuk 

mempermudah 

pemahaman siswa serta 

dalam penyajian lebih 

menekankan pada 

ketrampilan proses. 

Dapat dilihat 

pada 

penggunaan 

kalimat ajakan 

“ayo” yang 

digunakan 

dalam 

mengawali 

materi. Siswa 

diajak 

berpartisipatif 

dalam 

melakukan 

percakapan yang 

akan 

memudahkan 

siswa dalam 

memahami isi 

bacaan materi 

tersebut. 

Bahasa 

Indonesia 

(KD 3.4 dan 

4.4) 

Sesuai  

6 

 
Anak usia –usia kelas II 

SD dapat memahami 

materi dengan lebih 

Perintah yang 

ada pada sub 

tema 1 masih 

SBDP (KD 

3.2 dan 4.2) 

Kurang 

sesuai  
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mudah, jika guru 

menghadirkan contoh 

nyata (lagu yang ada 

musik) terhadap materi 

yang dipelajari.   

ditemukan 

beberapa materi 

yang kurang 

relevan dengan 

tingkat 

perkembangan 

kognitif anak, 

Pada perintah, 

siswa diminta 

untuk 

memerhatikan 

guru bernyanyi 

sambil 

memerhatikan 

panjang dan 

pendek bunyi 

pada lagu. 

Sebaiknya guru 

menyajikan  

lagu yang ada 

musiknya,  

sehingga siswa 

lebih memahami 

birama serta 

nada rendah dan 

nada tingginya. 
7 

 
Penyajian materi disertai 

dengan gambar dan 

ilustrasi dan foto yang 

sesuai dengan materi 

pembelajaran. Hal ini 

bertujuan untuk 

mendorong kesan yang 

menarik pada materi 

tersebut. Penyampaian 

materi yang menarik 

tentu akan membantu 

siswa dalam memahami 

materi. 

Penyajian materi 

di atas kurang 

sesuai dengan 

perkembangan 

kognitif anak, 

yakni tidak 

adanya ilustrasi 

gambar yang 

dapat 

mendorong 

kesan yang 

menarik yang 

dapat membantu 

siswa 

memahami 

pokok bahasan. 

PPKn (KD 

3.4 dan 4.4) 

Kurang 

sesuai  

8 

 
Penyajian materi disertai 

dengan gambar dan 

ilustrasi dan foto yang 

sesuai dengan materi 

Penyajian materi 

di atas kurang 

sesuai dengan 

perkembangan 

Bahasa 

Indonesia 

(KD 3.4 dan 

4.4) 

Kurang 

sesuai  
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pembelajaran. kognitif anak, 

yakni ilustrasi 

gambar yang 

ada kurang jelas. 

Penyajian materi 

kerja bakti akan 

lebih mudah 

dipahami oleh 

siswa jika 

disertai contoh 

gambar nyata 

orang yang 

sedang kerja 

bakti 

membersihkan 

kompleks 

rumah, bukan 

hanya gambar 

tong sampah 

seperti pada 

gambar. 

 

Kemampuan kognitif pada fase usia delapan tahun (kelas dua SD) 

lebih baik dari pada fase sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, anak 

sudah memasuki jenjang C2 (memahami) dan masuk pada tahap tahap C3 

(menerapkan) yang semakin baik. Kata operasional (verb) pada fase ini 

seperti menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, mengubah, 

mendeteksi, menduga, mengelompokkan, memberi contoh dan menghitung. 

Misalnya, pada fase ini anak sudah bisa mengelompokkan dan mengurutkan 

suatu objek benda menurut jenis, ukuran, dan warna secara cepat dan 

tepat.
45

 

                                                             
45

 Dian Andesta Bujuri, “Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 

Impikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar”, Jurnal Literasi, (Volume IX, No 1 2018), 193-

195. 
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Jika dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, pada penyajian 

materi dalam buku ajar kelas dua sekolah dasar ini ditemukan beberapa 

materi yang sudah sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak.  

Data 1. Kesesuaian Materi Matematika KD 3.11 dan 4.11 dengan 

perkembangan kognitif anak. 

(Hidup Bersih dan Sehat: 39) 

Pada contoh data 1 kemampuan anak sudah menggunakan aturan-

aturan yang jelas dan logis. Siswa diajak untuk mengelompokkan bangun 

datar berdasarkan bentuk-bentuknya.  
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Data 2.  Kesesuaian Materi PJOK KD 3.4 dan 4.4 dengan 

Perkembangan Kognitif Anak. 

(Hidup Bersih dan Sehat: 9) 

Pada contoh data 2, penyajian materi pembelajaran ini sudah sesuai, 

karena materi pembelajaran sudah disertai dengan gambar serta keterangan 

yang jelas berada dibawah gambar. Sehingga memudahkan siswa untuk 

mengidentifikasi dan memahami materi dalam pembelajaran tersebut. Siswa 

lebih mudah memahami bagaimana cara melatih keseimbangan statis dalam 

posisi berdiri. Hal ini sesuai dengan teknik penyajian buku teks yang 

diarahkan pada sistematika penyajian yaitu pada setiap bab dalam buku teks 

hendaknya memuat motivasi, pendahuluan dan isi, tersajinya gambar, 

ilustrasi, foto, yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk mendorong 

kesan yang menarik; pendahuluan minimal memuat materi prasyarat yang 
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diperlukam oleh siswa untuk memahami pokok bahasan yang akan 

disajikan; isi memuat hal-hal yang tercakup dalam sub komponen kelayakan 

isi.
46

  

Data 3 Kesesuaian Materi Matematika KD 3.10 dan 4.10 dengan 

Perkembangan Kognitif Anak  

(Hidup Bersih dan Sehat: 14) 

Pada contoh data 3, penyajian materi telah sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak. Penyajian materi menggunakan gambar yang 

menunjukkan gambar persegi panjang dengan bagian-bagiannya sehingga 

memudahkan siswa untuk mengidentifikasi bagian-bagian tersebut, ini 

dilakukan agar siswa cepat memahami materi yang ingin disampaikan pada 

buku tersebut. Hal ini sesuai dengan indikator kelengkapan penyajian dalam 

                                                             
46

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks 

pelajaran 
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buku teks terdiri dari bagian pendahuluan terdapat prakata, petunujuk 

penggunaan, dan daftar isi atau daftar simbol atau notasi; bagian isi yang 

dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel, rujukan/sumber acuan.
47

  

Data 4 Kesesuaian Materi PJOK KD 3.4 dan 4.4 dengan 

Perkembangan Kognitif Anak  

(Hidup Bersih dan Sehat: 16) 

Pada contoh data 4 materi yang disajikan dalam pembelajaran ini 

sudah sesuai, karena materi sudah disertai dengan gambar begitupun juga 

dengan keterangan yang ada dibawahnya sudah jelas mewakili gambar yang 

dimaksud tersebut, sehingga siswa mudah memahami materi yang 

                                                             
47

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks 

pelajaran 
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disampaikan. Hal ini sesuai dengan indikator kelengkapan penyajian dalam 

buku teks terdiri dari bagian pendahuluan terdapat prakata, petunujuk 

penggunaan, dan daftar isi atau daftar simbol atau notasi; bagian isi yang 

dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel, dan rujukan/sumber acuan. 

Data 5 Kesesuaian Materi Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 dengan 

Perkembangan Kognitif Anak  

(Hidup Bersih dan Sehat: 54) 

Pada contoh penyajian materi data 5 telah sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan 

kalimat ajakan “ayo” yang digunakan dalam mengawali materi. Siswa 

diajak berpartisipatif dalam melakukan percakapan yang akan memudahkan 

siswa dalam memahami isi bacaan materi tersebut. Penyajian pembelajaran 

dalam buku teks diarahkan pada pemusatan terhadap siswa dimana 

penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif dan partisipatif 

sehingga memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Salah satu contohnya 
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menggunakan kalimat-kalimat ajakan untuk mempermudah pemahaman 

siswa serta dalam penyajian lebih menekankan pada ketrampilan proses.  

Namun demikian penyajian materi yang terdapat pada buku ajar kelas 

dua sekolah dasar ini terdapat beberapa yang kurang sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak. Hal ini tampak pada data berikut. 

Data 6 Ketidaksesuaian Materi SBDP KD 3.2 dan 4.2 dengan 

Perkembangan Kognitif Anak  

(Hidup Bersih dan Sehat: 3) 

Jika dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, perintah yang 

ada pada data 6 masih ditemukan beberapa materi yang kurang relevan 

dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Pada perintah, siswa diminta 

untuk memerhatikan guru bernyanyi sambil memerhatikan panjang dan 

pendek bunyi pada lagu. Hal tersebut tidak akan maksimal jika dilakukan 

dengan hanya mendengarkan guru bernyanyi. Sebaiknya guru menyajikan  

lagu yang ada musiknya,  sehingga siswa lebih memahami birama serta 

nada rendah dan nada tingginya. Anak usia –usia kelas II SD dapat 
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memahami materi dengan lebih mudah, jika guru menghadirkan contoh 

nyata (lagu yang ada musik) terhadap materi yang dipelajari.   

Data 7 Ketidaksesuaian Materi PPKn KD 3.4 dan 4.4 dengan 

Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 7) 

Pada contoh penyajian materi data 7 kurang sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak, yakni tidak adanya ilustrasi gambar yang 

dapat mendorong kesan yang menarik yang dapat membantu siswa 

memahami pokok bahasan. Buku ajar untuk siswa kelas dua SD sebaiknya 

dalam menyajikan materi disertai dengan gambar dan ilustrasi dan foto yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mendorong 

kesan yang menarik pada materi tersebut. Penyampaian materi yang 

menarik tentu akan membantu siswa dalam memahami materi. 
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Data 8 Ketidaksesuaian Materi Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 

dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 87) 

Pada contoh penyajian materi data 8 kurang sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak, yakni ilustrasi gambar yang ada kurang jelas. 

Penyajian materi kerja bakti akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika 

disertai contoh gambar nyata orang yang sedang kerja bakti membersihkan 

kompleks rumah, bukan hanya gambar tong sampah seperti pada gambar. 

Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari 

aspek kelayakan penyajian materi, maka masih terdapat ketidaksesuaian 

dalam sistematika penyajian dan kelengkapan penyajian. Dilihat dari dari 

indikator penyajian sudah baik karena dalam pembelajaran buku teks sudah 

diarahkan pada pemusatan terhadap siswa dimana dalam penyajian materi 

dalam buku teks bersifat interaktif dan partisipatif.  
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B. Analisis Kesesuaian Bahasa dalam Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat 

dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan Perkembangan 

Kognitif Anak. 

 

Berikut ini akan dijelaskan hasil analisis kesesuaian bahasa dalam 

Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

dengan perkembangan kognitif anak. Secara ringkas terdapat dalam tabel di 

bawah ini. 

Table 4.2. Hasil Analisis Kesesuaian Bahasa dalam Buku Ajar Tema IV 

Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak 

 
No Perkembangan Kognitif Hasil Analisis Mata 

Pelajaran 

Keterangan 

1 Kelayakan bahasa juga 

menjadi indikator yang 

penting dalam penentuan 

kualitas buku teks, 

diantaranya adalah 

Kekomunikatifan, 

maksudnya yaitu, bahasa 

yang komunikatif 

diarahkan pada 

keterbacaan pesan, 

dimana pesan yang 

dfisampaikan dengan 

menggunakan bahasa 

yang menarik, jelas, 

padat dan tidak 

menimbulkan 

kebingungan pada siswa. 

Bahasa yang 

digunakan dalam 

bacaan diatas sudah 

sesuai dengan 

perkembangan 

kognitif anak usia 8 

tahun. Bahasa yang 

digunakan dalam 

penyajian bahasa 

sudah komunikatif. 

Dengan 

menggunakan 

bahasa yang 

singkat, padat, jelas 

dan mudah di 

mengerti tidak 

menimbulkan 

kebingungan pada 

siswa Sehingga 

siswa dengan 

mudah bisa 

memahami isi 

materi dalam 

pembelajaran. 

Matematika 

(KD 3.10 

dan 4.10) 

Sesuai  

2 Kelayakan bahasa juga 

menjadi indikator yang 

penting dalam penentuan 

kualitas buku teks, 

Bahasa yang 

digunakan dalam 

bacaan diatas sudah 

sesuai dengan 

PPKn (KD 

3.4 dan 4.4) 

Sesuai  
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diantaranya adalah: 

4) Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

siswa, Yaitu bahwa 

bahasa yang digunakan 

dalam buku teks 

hendaknya 

memeprhatikan tingkat 

perkembangan 

intelektual, bahasa yang 

digunakan dalam buku 

teks untuk menjelaskan 

konsep atau aplikasi 

konsep atau ilustrasi 

sampai dengan contoh 

yang abstrak sesuai 

dengan tingkat intelektual 

siswa.  

 

perkembangan 

kognitif anak usia 8 

tahun. Bahasa yang 

digunakan dalam 

penyajian bahasa 

sudah sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan 

siswa. Yaitu bahasa 

yang digunakan 

dalam buku teks 

sudah 

memperhatikan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual anak. 

 

Pengembangan Perbendaharaan Kata. Perbendaharaan kata-kata 

anak berkembang dimulai secara lambat pada usia dua tahun pertama, 

kemudian mengalami tempo yang cepat pada usia pra-sekolah dan terus 

meningkat setelah anak masuk sekolah.
48

 Usia sekolah dasar ini merupakan 

masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguaai 

perbendaharaan kata (vocabulary). Pada awal masa ini, anak sudah 

menguasai sekitar 2500 kata, dan pada masa akhir (usia 11-12 tahun) telah 

dapat menguasai sekitar 50.000. Kelayakan bahasa juga menjadi indikator 

yang penting dalam penentuan kualitas buku teks, diantaranya adalah: 1) 

kesesuaian dengan tingat perkembangan siswa. Yaitu bahwa bahasa yang 

digunakan dalam buku teks hendaknya memperhatikan tingkat 

                                                             
48 Desmita, Psikologi Perkembangan…, 104-107 
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perkembangan intelektual, bahasa yang digunakan dalam buku teks untuk 

menjelaskan konsep atau aplikasi dan konsep atau ilustrasi sampai dengan 

contoh yang abstrak sesuai dengan tingkat intelektual siswa. Secara 

(imajinatif dapat dibayangkan siswa). Serta memperhatikan kematangan 

sosial emosional siswa dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-

konsep dari lingkungan kecil sampai besar. 2) Kekomunikatifan. 

Maksudnya yaitu, bahasa yang komunikatif diarahkan pada keterbacaan 

pesan, dimana pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang 

menarik, jelas, padat dan tidak menimbulkan kebingungan pada siswa. 3) 

Keruntutan dan keterpaduan alur pikir. Yakni adanya keruntutan dan 

keterpaduan antar bab yang satu dengan bab yang lainnya dan 

mencerminkan hubungan yang logis.
49

 

Jika dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, pada penyajian 

materi dalam buku ajar kelas dua sekolah dasar ini ditemukan beberapa 

materi yang sudah sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Mansur Muslich,Text Book…, 297-305 
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Data 1 Kesesuaian Bahasa pada mata pelajaran Matematika KD 3.10 

dan 4.10 dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 63) 

Bahasa yang digunakan dalam bacaan data 1 sudah sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak usia 8 tahun. Bahasa yang digunakan dalam 

penyajian bahasa sudah komunikatif. Maksudnya yaitu dengan 

menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas dan mudah di mengerti tidak 

menimbulkan kebingungan pada siswa, sehingga siswa dengan mudah bisa 

memahami isi materi dalam pembelajaran. 
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Data 2 Kesesuaian Bahasa pada mata pelajaran PPKn KD 3.4 dan 4.4 

dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 44)  

Bahasa yang digunakan dalam bacaan pada data 2 sudah sesuai 

dengan perkembangan kognitif anak usia 8 tahun. Bahasa yang digunakan 

dalam penyajian bahasa sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

Yaitu bahasa yang digunakan dalam buku teks sudah memperhatikan tingkat 

perkembangan intelektual anak. Maksudnya buku dalam teks sudah 

menjelaskan konsep atau aplikasi konsep ilustrasi yang dapat dibayangkan 

oleh siswa. Sehingga siswa dengan mudah bisa memahami isi materi dalam 

pembelajaran. 

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari 

aspek bahasa, maka bahasa yang digunakan dalam buku teks ini sudah 

sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia 8 tahun. Dilihat dari 

penyajian bahasa juga sudah sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektual siswa.  
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C. Analisis Kesesuaian Bentuk Kegiatan Latihan dalam Buku Ajar Tema 

IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak. 

 

Berikut ini akan dijelaskan hasil analisis kesesuaian bentuk kegiatan 

latihan dalam Buku Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II 

Madrasah Ibtidaiyah dengan perkembangan kognitif anak. Secara ringkas 

terdapat dalam tabel di bawah ini. 

Table 4.3. Hasil Analisis Kesesuaian Bentuk Kegiatan Latihan dalam Buku 

Ajar Tema IV Hidup Sehat dan Bersih Kelas II Madrasah Ibtidaiyah dengan 

Perkembangan Kognitif Anak 

 
No Perkembangan 

Kognitif 

Hasil Analisis Mata 

Pelajaran 

Keterangan 

1 Penyajian 

pembelajaran dalam 

buku teks diarahkan 

pada pemusatan 

terhadap siswa 

dimana penyajian 

materi dalam buku 

teks bersifat 

interaktif dan 

partisipatif sehingga 

memotivasi siswa 

untuk belajar 

mandiri. Salah satu 

contohnya 

menggunakan 

kalimat-kalimat 

ajakan untuk 

mempermudah 

pemahaman siswa 

serta dalam 

penyajian lebih 

menekankan pada 

ketrampilan proses. 

Penyajian pembelajaran 

dalam buku teks telah 

sesuai yaitu diarahkan 

pada pemusatan 

terhadap siswa dimana 

penyajian materi dalam 

buku teks bersifat 

interaktif dan 

partisipatif sehingga 

memotivasi siswa untuk 

belajar mandiri. Pada 

contoh ini 

menggunakan kalimat-

kalimat ajakan untuk 

mempermudah 

pemahaman siswa serta 

dalam penyajian lebih 

menekankan pada 

ketrampilan proses. 
 

Bahasa 

Indonesia 

(KD 4.4) 

Sesuai  

2 Bahwa anak usia ini 

sudah bisa 

membaca teks cerita 

dengan lancar, 

membedakan jenis-

Pada penyajian latihan 

soal/penugasan di atas 

telah sesuai dengan 

perkembangan kognitif 

anak dimana anak usia 8 

Bahasa 

Indonesia 

(KD 3.4) 

Sesuai  
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jenis warna yang 

memiliki kemiripan 

dan dapat 

mengerjakan tugas 

lembar kerja 

berbentuk tabel, 

seperti mengisi 

kolom, 

menjodohkan dan 

melengkapi. 

tahun (kelas 2 SD) 

sudah dapat 

menjodohkan. 

3 Kemampuan 

kognitif pada fase 

ini anak-anak sudah 

bisa membaca teks 

cerita dengan 

lancar, 

membedakan jenis-

jenis warna yang 

memiliki kemiripan 

dan dapat 

mengerjakan tugas 

lembar kerja 

berbettuk tabel, 

seperti mengisi 

kolom, 

menjodohkan dan 

melengkapi pola. 

Dalam penyajian latihan 

soal/penugasan di atas 

sudah sesuai dengan 

perkembangan kognitif 

anak. Anak sudah 

mampu untuk 

melengkapi suatu pola 

bangun ruang. 

Matematika 

(KD 3.11) 

Sesuai  

4 Penyajian latihan 

soal/penugasan 

disertai dengan 

gambar dan ilustrasi 

dan foto yang sesuai 

dengan materi 

pembelajaran. 

Pada contoh soal 

latihan/penugasan di 

atas sudah sesuai 

dengan perkembangan 

kognitif anak, karena 

dalam pemberian soal 

latihan/penugasan sudah 

disertai dengan gambar 

yang dapat menarik 

siswa untuk 

mengerjakannya selain 

itu juga dapat 

memperjelas pertanyaan 

yang disampaikan 

sehingga siswa bisa 

dengan mudah 

memahami serta 

menjawab pertanyaan 

tersebut. 

PJOK (KD 

3.4) 

Sesuai  
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5 Bahwa anak usia ini 

sudah bisa 

membaca teks cerita 

dengan lancar, 

membedakan jenis-

jenis warna yang 

memiliki kemiripan 

dan dapat 

mengerjakan tugas 

lembar kerja 

berbentuk tabel, 

seperti mengisi 

kolom, 

menjodohkan dan 

melengkapi. 
 

Pada contoh soal 

latihan/penugasan di 

atas sudah sesuai 

dengan perkembangan 

kognitif anak, karena 

dalam pemberian soal 

latihan/penugasan sudah 

sesuai dengan 

perkembangan kognitif 

anak dimana anak usia 8 

tahun (kelas 2 SD) 

sudah dapat 

mengerjakan tugas 

lembar kerja berbentuk 

tabel. 

PPKn (KD 

3.4) 

Sesuai  

6 

 
Indikator 

kelengkapan 

penyajian dalam 

buku teks terdiri 

dari bagian 

pendahuluan 

terdapat prakata, 

petunujuk 

penggunaan, dan 

daftar isi atau daftar 

simbol atau notasi; 

bagian isi yang 

dilengkapi dengan 

gambar, ilustrasi, 

tabel, 

rujukan/sumber 

acuan, soal latiahn 

bervariasi dan 

bergradasi atau 

rangkuman setiap 

bab; dan bagian 

penyudah terdapat 

daftar pustaka, 

indeks subjek, 

daftar istilah 

(glosarium), atau 

petunjuk pengerjaan 

(hint)/jawaban soal 

daftar terpilih. 

Pada contoh 

latihan/penugasan di 

atas kurang sesuai 

dengan perkembangan 

kognitif anak karena 

anak belum mampu 

mengartikan kosakata 

tanpa bantuan.  

Seharusnya dalam 

penugasan ini anak 

diberi bantuan dalam 

menemukan arti 

kosakata. Anak dapat 

mencari arti kosakata 

dalam kamus. 

 

Bahasa 

Indonesia 

(KD 3.4) 

Kurang 

sesuai  
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Usia siswa kelas 2 Sekolah Dasar  masih dikategorikan pada tahap 

operasional konkret. Tahap ini di cirikan dengan perkembangan sistem 

pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap 

operasi konkret ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa 

yang kelihatan nyata/konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir pada 

barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Ciri 

pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan 

aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversible dan 

kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya 

dengan benda-benda yang bersifat konkret. 
50

 

Jika dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, maka pada buku 

ajar ini terdapat beberapa contoh latihan yang telah sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif anak, dapat dilihat pada data berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Rima Trianingsih, Analisis Buku Kelas V SD/MI Kurikulum 2013 pada Tema 

Kerukunan dalam Masyarakat (Jurnal Ar-risalah, vol. XVII No. 1 April 2016), 29 
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Data 1 Kesesuaian bentuk kegiatan latihan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia KD 4.4 dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 8) 

Pada contoh penilaian keterampilan data 1 siswa diminta untuk 

mengamati keadaan sekitar (konkret). Contoh di atas telah sesuai dengan 

penyajian pembelajaran dalam buku teks yang diarahkan pada pemusatan 

terhadap siswa dimana penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif 

dan partisipatif sehingga memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Pada 

contoh ini menggunakan kalimat-kalimat ajakan untuk mempermudah 

pemahaman siswa serta dalam penyajian lebih menekankan pada 

ketrampilan proses. 
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Data 2 Kesesuaian Bentuk Latihan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia KD 3.4 dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 41) 

Pada contoh penilaian pengetahuan data 2 siswa diminta untuk 

menjodohkan kata yang berada pada sisi kiri dengan makna yang sesuai 

pada sisi kanan. Contoh di atas telah sesuai dengan perkembangan kognitif 

anak dimana anak usia 8 tahun (kelas 2 SD) sudah dapat menjodohkan. Hal 

ini sesuai dengan apa yang disampaikan Chairul Anwar bahwa anak usia ini 

sudah bisa membaca teks cerita dengan lancar, membedakan jenis-jenis 

warna yang memiliki kemiripan dan dapat mengerjakan tugas lembar kerja 

berbentuk tabel, seperti mengisi kolom, menjodohkan dan melengkapi. 
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Data 3 Kesesuaian Bentuk Latihan pada mata pelajaran Matematika 

KD 3.11 dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 91) 

Dalam pemberian latihan soal/penugasan data 3 sudah sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak. Anak sudah mampu untuk melengkapi suatu 

pola bangun ruang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Chairul 

Anwar bahwa kemampuan kognitif pada fase ini anak-anak sudah bisa 

membaca teks cerita dengan lancar, membedakan jenis-jenis warna yang 

memiliki kemiripan dan dapat mengerjakan tugas lembar kerja berbettuk 

tabel, seperti mengisi kolom, menjodohkan dan melengkapi pola.
51

  

 

 

                                                             
51 Ibid, 193-195 
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Data 4 Kesesuaian Bentuk Latihan pada mata pelajaran PJOK KD 3.4 

dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 25) 

Pada contoh soal latihan/penugasan data 4 sudah sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak, karena dalam pemberian soal 

latihan/penugasan sudah disertai dengan gambar yang dapat menarik siswa 

untuk mengerjakannya selain itu juga dapat memperjelas pertanyaan yang 

disampaikan sehingga siswa bisa dengan mudah memahami serta menjawab 

pertanyaan tersebut. 

 

 

 

 



101 
 

 

 

Data 5 Kesesuaian Bentuk Latihan pada mata pelajaran PPKn KD 3.4 

dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 32) 

Pada contoh penyajian penugasan data 5  siswa diminta untuk mengisi 

tabel dengan memberikan tanda centang pada contoh sikap yang 

mewujudkan persatuan dan tanda silang pada sikap yang tidak mewujudkan 

persatuan. Contoh di atas telah sesuai dengan perkembangan kognitif anak 

dimana anak usia 8 tahun (kelas 2 SD) sudah dapat mengerjakan tugas 

lembar kerja berbentuk tabel. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan 

Chairul Anwar bahwa anak usia ini sudah bisa membaca teks cerita dengan 

lancar, membedakan jenis-jenis warna yang memiliki kemiripan dan dapat 

mengerjakan tugas lembar kerja berbentuk tabel, seperti mengisi kolom, 

menjodohkan dan melengkapi. 
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Namun demikian penyajian latihan/penugasan yang terdapat pada 

buku ajar kelas dua sekolah dasar ini terdapat contoh penugasan yang 

kurang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Hal ini tampak pada 

data berikut. 

Data 6 Ketidaksesuaian Bentuk latihan  pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia KD 3.4 dengan Perkembangan Kognitif Anak 

(Hidup Bersih dan Sehat: 90) 

Pada contoh latihan/penugasan data 6 kurang sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak karena anak belum mampu mengartikan 

kosakata tanpa bantuan.  Seharusnya dalam penugasan ini anak diberi 

bantuan dalam menemukan arti kosakata. Anak dapat mencari arti kosakata 

dalam kamus. 

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari 

aspek latihan soal atau penugasan sudah sesuai dengan kemampuan kognitif 

anak usia 8 tahun (kelas dua MI/SD) yaitu dalam konteks pendidikan anak 

sudah memasuki jenjang C2 (memahami) dan C3 (menerapkan) yang 

semakin baik. Tetapi, dilihat dari perbendaharaan kata anak belum mampu 
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mengartikan kosakata tanpa bantuan. Seharusnya dalam penugasan ini anak 

diberi bantuan dalam menemukan arti kosakata. Anak dapat mencari arti 

kosakata dalam kamus. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari aspek kelayakan 

penyajian materi, maka masih terdapat ketidaksesuaian dalam 

sistematika penyajian dan kelengkapan penyajian. Dilihat dari dari 

indikator penyajian sudah baik karena dalam pembelajaran buku teks 

sudah diarahkan pada pemusatan terhadap siswa dimana dalam 

penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif dan partisipatif.  

2. Jika dilihat dari aspek bahasa, maka bahasa yang digunakan dalam 

buku teks ini sudah sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia 8 

tahun. Dilihat dari penyajian bahasa juga sudah sesuai dengan tingkat 

perkembangan intelektual siswa.  

3. Jika dilihat dari aspek latihan soal atau penugasan sudah sesuai dengan 

kemampuan kognitif anak usia 8 tahun (kelas dua MI/SD) yaitu dalam 

konteks pendidikan anak sudah memasuki jenjang C2 (memahami) dan 

C3 (menerapkan) yang semakin baik. Tetapi, dilihat dari 

perbendaharaan kata anak belum mampu mengartikan kosakata tanpa 

bantuan. Seharusnya dalam penugasan ini anak diberi bantuan dalam 

menemukan arti kosakata. Anak dapat mencari arti kosakata dalam 

kamus. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan agar dilaksanakan 

analisis dan revisi buku secara berkala yang melibatkan para ahli dari 

berbagai disiplin ilmu salah satu nya ahli psikologi perkembangan anak agar 

kualitas buku MI/SD kurikulum 2013 sesuai dengan aspek penting dalam 

perkembangan anak, perkembangan pembelajaran serta selalu mengikuti 

perkembangan IPTEK. Saran bagi penelitian lanjutan, harap melakukan 

penelitian leboh luas dan lebiih mendalam terhadap buku MI/SD kurikulum 

2013 yaitu dengan menganalisis keselurahn buku mulai dari kelas 1 sampai 

VI.  
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