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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa oleh sebab itu pendidikan menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya 

untuk bekerja sama secara maksimal dan penuh rasa tanggung jawab dan loyalitas 

yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apabila mutu pendidikan 

suatu bangsa meningkat maka menjadikan bangsa yang tanggguh, mandiri dan 

berkarakter. Hamalik (2007:79) menjelaskan bahwa pendidikan dapat 

menghasilkan perubahan pada individu ke arah yang lebih baik. Pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu dan membentuk 

kepribadian individu yang cukup dan kreatif, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Pendidikan selalu terkait dengan perkembangan kurikulum. Kurikulum 

menjadi wujud nyata dari perkembangan pendidikan. Kurikulum senantiasa 

dikembangkan mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus disesuaikan dengan 

karakter bangsa. Perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami perubahan 

yang semula kurikulum yang digunakan adalah KTSP kemudian berubah menjadi 

Kurikulum  2013. 

 Perubahan Kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan 

penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KTSP tahun 2006 

yang dalam kajian implementasinya dijumpai beberapa masalah. Kurikulum 2013 

menitikberatkan pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, 

pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan 

penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang 

diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Atas dasar tersebut, penyempurnaan dan 

implementasi Kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam 

menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntunan masyarakat 

Indonesia masa depan. Kurikulum 2013 memerankan fungsi penyesuaian (the 

adjusted adaptive function) yaitu kurikulum mampu mengarahkan peserta didik 

untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga 
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ranah kompetensi yaitu sikap, pengetahuaan dan keterampilan yang dalam 

implementasinya terangkum dalam KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-

3 (pengetahuaan) dan KI-4 (keterampilan) (Machali, 2014). 

 Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan, dan tematik-

integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam 

menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan.Titik berat kurikulum 2013 bertujuan 

untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan 

(mempresentasikan) yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima 

materi pembelajaran di sekolah (Anwar, 2014). 

 Kurikulum 2013 di sekolah dasar merupakan kurikulum terbaru yang 

dirancang dengan pengintegrasian berbagai mata pelajaran menjadi satu 

pembelajaran utuh untuk dijadikan satu tema. Mata pelajaran yang kemudian 

berubah istilah menjadi muatan tidak lagi nampak nyata pada kegiatan 

pembelajaran. Namun hal tersebut hanya sebagai rambu-rambu dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Pembelajaran kurikulum 2013 dirancang untuk 

mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar dikarenakan guru tidak perlu 

membuat tema, sub tema, dan memadukan mata pelajaran sendiri. Tema, sub tema 

dan mata pelajarannya sudah dirancang oleh pemerintah, sehingga guru 

diharapkan untuk bisa lebih berkreasi berinovasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran tema dan sub tema yang di sajikan berkaitan dengan alam dan 

kehidupan manusia.  Kurikulum 2013 mengakomodasi pembelajaran tematik-

terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 

budaya. (Krissandi dan Rusmawan, 2015). 

 Pengintegrasian muatan pembelajaran pada kurikulum 2013 diantaranya 

yaitu muatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan muatan Bahasa Indonesia. 

IPA merupakan salah suatu mata pelajaran  pokok dalam kurikulum pendidikan di 

Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Pembelajaran IPA di SD 

dapat menambahkan pengetahuan siswa melalui pengalaman yang dilakukan 

melalui serangkaian ilmiah yaitu penyelidikan, penyusunan, dan pengujian 
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gagasan-gagasan. Tujuan pembelajaran IPA di SD dalam Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP, 2006), dimaksudkan untuk (1) mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat, (3) mengembangkan keterampilan proses 

untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan  

 Pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama di sekolah dasar terdapat empat 

keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006:81), standar isi 

Bahasa Indonesia yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasi karya kesastraan manusia Indonesia.  

 Susanto (2013) menyatakan bahwa tujuan pelajaran bahasa di SD antara 

lain agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus 

pengajaran bahasa indonesia antara lain agar siswa memiliki kegemaran 

membaca, meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, 

mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya. 

Pengajaran bahasa indonesia juga dimaksudkan untuk melatih keterampilan 

mendengar,berbicara, membaca dan menulis yang masing-masing erat 

hubungannya. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa indonesia 

baik secara lisan maupun tulisan. 

 Kurikulum 2013 dikembangkan dengan menggunakan pendekatan 

saintifik yang membantu siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui 

kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan 

(Merdiana, 2017). Pendekatan ini menuntut siswa untuk dapat belajar mandiri dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu kemampuan yang harus 
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dimiliki siswa yaitu kemampuan berpikir kritis. Pada saat proses pembelajaran 

kemampuan berpikir kritis menjadi penting bagi siswa, dikarenakan  dengan 

berpikir kritis siswa akan menggunakan potensi pikiran secara maksimal untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan berpikir kritis siswa dapat meningkatkan keterampilan berbahasa dan 

menganalisis dalam memahami kenyataan dan permasalahan yang dihadapinya. 

Melalui kemampuan berpikir kritis siswa dapat mengembangkan kreativitasnya 

dalam proses pembelajaran. Selain itu kemampuan berpikir kritis penting untuk 

merefleksi diri siswa agar siswa terbiasa dilatih untuk berpikir. 

 Berdasarkan hasil prasiklus yang telah dilakukan peneliti di SD 4 

Getassrabi pada tanggal 25 Oktober 2018 melalu pengamatan dalam proses 

pembelajaran tematik di kelas IV menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum 

berorientasi pada kemampuan berpikir kritis. Hal ini dibuktikan pada saat 

melakukan pengamatan proses pembelajaran guru jarang memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya, kemudian soal-soal evaluasi yang diberikan guru diakhir 

pembelajaran atau subtema belum berorientasi untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

 Pada saat peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa hanya 

mampu menjawab sebatas hafalan saja. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat 

proses pembelajaran siswa kurang dilatih oleh guru untuk menganalisa informasi 

yang disampaikan oleh guru dan informasi yang ada di dalam buku. Hal tersebut 

juga menyebabkan siswa menjadi pasif mengajukan pertanyaan maupun 

menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diajukan oleh guru serta 

mengemukakan ide maupun gagasan penyelesaian masalah.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV 

menunjukkan bahwa guru  pada saat pembelajaran jarang menggunakan model 

dan media pembelajaran yang inovatif. Guru hanya menggunakan metode 

ceramah, sehingga  membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang menyebabkan siswa kurang memahami materi yang 

disampaikan. Hal ini didukung pada hasil prasiklus menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan IPA dan muatan Bahasa Indonesia 
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yaitu dari 16 siswa di kelas, hanya 7 siswa yang mendapat nilai sesuai dengan  

KKM dengan presentase sebanyak 43,75%, sedangkan 9 siswa tidak memenuhi 

standar KKM dengan presentase sebanyak 56,25%. Berdasarkan hasil presentase 

tersebut menunjukkan bahwa secara klasikal kemampuan berpikir kritis siswa 

masih rendah. Adapun penyebab berpikir kritis siswa kelas IV Getassrabi rendah 

yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah dan guru kurang kreatif dalam 

menerapkan model dan media pembelajaran. 

 Hal lain yang menjadikan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV 

rendah yaitu pada kelas IV baru menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 

2018/2019. Oleh sebab itu, guru dan siswa perlu beradaptasi pada pergantian 

kurikulum 2013. Pada saat proses pembelajaran guru mengalami kesulitan atau 

hambatan dalam mengajarkan muatan IPA khususnya pada saat siswa harus 

melakukan kegiatan praktikum atau percobaan, guru mengalami keterbatasan 

waktu dan sarana prasarana yang tersedia di sekolah, sedangkan pada muatan 

Bahasa Indonesia siswa mengalami kesulitan dalam menemukan pengetahuan 

baru dari teks nonfiksi dan menuliskannya dengan bahasa atau kalimat sendiri . 

 Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kriris siswa melalui penerapan model Problem Based 

Learning karena model pembelajaran ini berusaha membantu siswa menjadi 

menjadi pelajar mandiri dan otonom. Melalui bimbingan guru yang secara 

berulang-ulang, mendorong dan menggerakkan siswa untuk mengajukan 

pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah nyata dan belajar untuk 

menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri.  

 Fathhurrohman (2015:113) menjelaskan bahwa model PBL adalah model 

pembelajaran dimana siswa terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang 

dilakukan melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan siswa dapat 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Hasil penelitian Nafiah 

(2014) menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis sebesar 24,2% dan hasil belajar siswa 
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meningkat sebesar 31,03%. Selain itu Yanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis IPA siswa kelas V sebesar 92,75%. 

 Alternatif  yang kedua untuk memperbaiki pemahaman berpikir kritis 

siswa yaitu melalui media roda keberuntungan. Wahyuni (2017:12) 

mengungkapkan bahwa media roda keberuntungan adalah sebuah media 

berbentuk roda yang dapat diputar dan dibagi menjadi beberapa sektor atau bagian 

yang didalamnya terdapat kartu soal, oleh sebab itu diharapkan pada saat 

pembelajaran siswa lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hasil  

penelitian Rina dan Sukanti (2016) menunjukkan bahwa penggunaan media roda 

keberuntungan dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu Novianti (2015) menunjukkan 

bahwa penggunaan media roda keberuntungan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar IPA.  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas IV Pada Tema 7 

Berbantuan Media  Roda Keberuntungan Di SD 4 Getassrabi Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan media roda keberuntungan dalam meningkatkan keterampilan guru 

pada pembelajaran tema 7 kelas IV SD 4 Getassrabi tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan media roda keberuntungan dalam meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IV SD 4 Getassrabi tahun ajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan media roda keberuntungan dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis pada tema 7 siswa kelas IV SD 4 Getassrabi tahun ajaran 

2018/2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan media roda keberuntungan dalam meningkatkan keterampilan guru 

pada pembelajaran tema 7 kelas IV SD 4 Getassrabi tahun ajaran 2018/2019. 

2. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan media roda keberuntungan dalam meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IV SD 4 Getassrabi tahun ajaran 2018/2019 

3. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berbantuan media roda keberuntungan dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis pada tema 7 siswa kelas IV SD 4 Getassrabi tahun ajaran 

2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning. 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran tema 7. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dan pedoman untuk 

mengembangkan penelitian yang menerapkan model Problem Based Learning. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

 Manfaat secara praktis diantaranya yaitu bagi peneliti, bagi guru, bagi 

siswa, dan bagi sekolah. 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai bahan informasi seberapa besar peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning berbantuan media roda keberuntungan. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

Memberikan arahan dan pedoman dalam proses belajar mengajar yang 

berkaitan dengan variasi pembelajaran dan memperluas pengetahuan dan 

wawasan bagi guru mengenai model pembelajaran, terutama untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

1.4.2.3 Bagi Siswa 

Meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui penerapan 

model Problem Based Learning pada tema 7 siswa kelas IV SD 4 

Getassrabi tahun ajaran 2018/2019. 

1.4.2.4 Bagi Sekolah 

Sebagai bahan rujukan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui inovasi pembelajaran yaitu penerapan model Problem 

Based Learning dan media roda keberuntungan  pada tema 7. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian ini menerapkan model Problem Based Learning dengan media 

roda keberuntungan untuk mengukur keterampilan guru, aktivitas belajar 

siswa dan kemampuan berpikir kritis. 

2) Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 4 Getassrabi. 

3) Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV semester 2 tahun ajaran 

2018/2019 yang berjumlah 16 siswa.  

4) Penelitian ini akan meneliti muatan IPA dan muatan Bahasa Indonesia 

pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku. 

5) Kompetensi Inti ( KI) dan Kompetensi Dasar (KD) muatan IPA dan 

muatan Bahasa Indonesia sebagai berikut. 

Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
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yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

IPA Bahasa Indonesia 

3.3 Mengidentifikasi macam-

macam gaya, antara lain: gaya 

listrik,  gaya magnet,  gaya 

gravitasi, dan gaya gesekan 

 

3.7   Menggali pengetahuan baru 

yang terdapat pada teks non 

fiksi 

 

4.3  Mendemonstrasikan manfaat  

gaya dalam kehidupan sehari-

hari,  misalnya gaya otot, 

gaya listrik, gaya magnet, gaya 

gravitasi, dan  gaya gesekan 

4.7   Menyampaikan pengetahuan 

baru dari teks nonfiksi ke 

dalam  tulisan  dengan 

bahasa sendiri. 

 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

 Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, untuk menjaga agar tidak 

terjadi salah dalam penafsiran atau mengartikan istilah-istilah dalam penelitian ini 

perlu adanya pembatasan istilah untuk setiap variabel sebagai berikut ini. 

1.6.1 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

 Model pembelajaran Problem Based Learning adalah model pembelajaran 

dimana siwa dihadapkan suatu masalah dan siswa terlibat secara aktif untuk 

memecahkan masalah melalui tahapan metode ilmiah sehingga siswa dapat 

mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sintaks 

model Problem Based Leaning diantaranya yaitu pada tahap 1 orientasi siswa 

pada masalah, tahap 2 mengorganisasi siswa untuk belajar, tahap 3 membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok, tahap 4 mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, tahap 5 menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

1.6.2 Media Roda Keberuntungan 

 Media roda keberuntungan adalah adalah media pembelajaran  yang 

berbentuk roda atau lingkaran yang dapat diputar dibagi menjadi beberapa sektor. 
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Media roda keberuntungan terbuat dari bahan  kardus. Cara penggunaan media 

roda keberuntungan yaitu salah satu perwakilan dari siswa maju kedepan kelas 

untuk memutar media keberuntungan, setelah anak pada sebuah angka maka 

siswa tersebut mengambil kartu sesuai dengan angka yang didapat dari media 

roda tersebut. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu. 

1.6.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

 Pengertian berpikir kritis adalah suatu proses berpikir tentang suatu ide 

atau gagasan yang berhubungan dengan konsep atau masalah yang harus 

dikembangkan karena dapat mempengaruhi prestasi belajar dan keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Indikator kemampuan berpikir yang akan diteliti yaitu 

(1) mengidentifikasi, (2) menilai, (3) menginterpretasi, (4) menganalisis, (5) 

mengemukakan pendapat atau argumen, (6) mengevaluasi dan (7) menyimpulkan 

atau menginferensi. Dalam meneliti kemampuan berpikir kritis siswa, data 

diambil menggunakan instrumen tes. 

1.6.4 Aktivitas Belajar Siswa 

 Aktivitas belajar siswa  adalah  kegiatan atau tindakan baik fisik maupun 

mental yang dilakukan oleh individu untuk membangun pengetahuan dan 

ketrampilan dalam diri pada saat mengikuti kegitan proses pembelajaran. 

Indikator aktivitas belajar siswa yaitu (1) kegiatan visual, (2) kegiatan lisan, (3) 

kegiatan mendengarkan, (4) Kegiatan menulis, (5) kegiatan menggambar, (6) 

kegiatan mental, (7) kegiatan metrik dan (8) kegiatan emosional. Dalam meneliti 

aktivitas belajar siswa, data diambil menggunakan instrumen non tes. 

1.6.5 Keterampilan Guru 

 Keterampilan guru adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas agar berjalan dengan baik. 

Indikator keterampilan guru adalah sebagai berikut 1) keterampilan membuka 

pelajaran, (2) keterampilan bertanya, (3) keterampilan memberi penguatan, (4) 

keterampilan mengadakan variasi, (5) keterampilan menjelaskan, (6) keterampilan 

memimpin diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan memimpin diskusi kelompok 

kecil, (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dan (9) 

keterampilan menutup pelajaran. 
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1.6.6 Tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku 

 Tema 7 merupakan salah satu tema pembelajaran kurikulum 2013 yang 

terdapat pada kelas IV semester 2 yang bertemakan indahnya keberagaman di 

negeriku. Tema tersebut terdiri dari 3 subtema yaitu keragaman suku bangsa dan 

agama di negeriku, indahnya keragaman budaya negeriku, indahnya persatuan dan 

kesatuan negeriku. Kemudian setiap subtema dijabarkan ke dalam 6 pembelajaran 

yang terdiri dari beberapa muatan yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan 

SBDP.  


