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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 KAJIAN TEORI 

1.11 Kurikulum 2013 

Kurikulum merupakan suatu pedoman yang dijadikan panduan 

dalam segala proses kegiatan pendidikan yang dilakukan di dunia pendidikan, 

termasuk kegiatan pendidikan dikelas. Pada saat ini, kurikulum yang 

digunakan di jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, maupun 

menengah atas yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum 

yang dikembangkan untuk penyempurna dari Kurikulum Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang telah dipakai sebelumnya yang diharapkan mampu untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan menghasilkan manusia 

Indonesia yang siap bersaing secara global. Hidayat (2013:113) 

mengungkapkan bahwa, secara konseptual pengembangna Kurikulum 2013 

diharapkan mampu untuk menciptakan dan  melahirkan generasi penerus 

masa depan yang inteletual komprehensif yang memiliki kecerdasan emosi, 

sosial dan spiritual. 

Orientasi dari Kurikulum 2013 adalah diharapkan terjadinya 

peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), 

keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Hal ini sejalan dengan 

amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 yang 

berbunyi: kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar 

nasional yang telah disepakati.  
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Maka dari itu dengan diterpakannya Kurikulum 2013 diharapkan 

mampu melahirkan dan menghasilkan manusia Indonesia yang cakap, kreatif 

dan berkarakter serta mampu memperbaiki dunia pendidikan Indonesia ke 

arah yang lebih baik. 

2.1.2 Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema, dimana materi dari setiap mata 

pelajaran yang digabungkan saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Majid (2014:85) bahwa pembelajaran tematik 

merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang dikembangkan 

dengan cara mengaitkan beberapa aspek antarmata pelajaran yang berkaitan 

sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh 

yang akan membuat pembelajaran jadi lebih dan barmakna bagi siswa. 

  Pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran terpadu 

yang dirancang sesuai dengan karakter siswa yang diharapkan mampu 

memberikan penglaman belajar yang bermakna dan berkesan kepada siswa. 

Majid (2014:80) berpendapat bahwa pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model pembelajaran terpadu (integrated insctruction) yang sistem 

pembelajarannya memungkinkan siswa untuk aktif menggali dan menemukan 

konsep dan prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, semakna dan otentik 

baik aktif secara individu maupun kelompok. Menurut (Suryosubroto, 

2009:133) pembelajaran tematik akan memberikan peluang pembelajaran 

terpadu pada siswa yang menekankan pada partisipasi/keterlibatan dalam 

belajar, keterpaduan dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari aspek 
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proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Sejalan 

dengan hal tersebut menurut Muklis (2012:65) bahwadengan diterapkannya 

pembelajaran tematik dalam proses pembelajaran akan memberikan ruang 

bagi siswa untuk merasakan sendiri pengalama belajar yang lebih bermakna, 

berkesan, dan menyenangkan.  

1) Prinsip Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik sebagai pembelajaran terpadu memiliki 

prinsip dasar sebagaimana pembelajaran terpadu. Dalam pemilihan mata 

pelajaran dan materi harus yang saling berkaitan sehingga akan 

berkesinambungan dalam proses pembelajarannya. Untuk memadukan 

materi pembelajaran dalam satu tema harus mempertimbangkan beberapa 

hal seperti, kemampuan, kebutuhan, karakteristik siswa seperti minat, 

dan pengetahuan awal. Menurut Prastowo (2013:133-136)secara umum 

prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklarifikasikan sebaai 

berikut: 

(a) Prinsip penggalian tema, merupakan prinsip utama (fokus) 

dalam pembelajaran tematik; (b) Prinsip pengelolaan pembelajarn, 

guru sebagai kontorling dalam pembelajran harus mapu 

menempatkan dirinya dalam semua proses pembelajaran agar 

pengeloaan pembelajaran bisa optimal; (c) Prinsip evaluasi, untuk 

mengukur kemampuan siswa, evaluasi pada dasarnya menjadi 

fokus dalam setiap kegiatan. 

 

2) Karakteristik Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik memiliki karakteristik tersendiri yang 

berbeda dengan pembelajaran lainnya seperti pembelajaran yang masih 

menggunakan mata pelajaran yang terpisah. Dalam pembelajaran tematik 
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kegiatan-kegiatan belajar lebih banyak menggunakan pembelajaran 

langsung dan memberikan pengalama yang bermkna bagi siswa. 

  Karakteristik-karakteristik dalam pembelajaran tematik menurut 

Majid adalah (2014:89) sebagai berikut: 

(a) Pembelajaran berpusat pada siswa (student recentered); (b) 

Kegiatan pembelajaran dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa (direct eksperience); (c) Dalam pembelajaran 

tematik, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu terlihat (d) 

Pembelajaran tematik menyajikan suatu proses pembelajaran yang 

memut konsep dari berbagai mata pelajaran. (e) Pembelajaran 

tematik bersifat luwes (fleksibel) sehingga guru maupun siswa 

dapat menghubungkan bahan ajar dari mata pelajaran yang satu 

dengan mata pelajaran yang lainnya mapun mengaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan nyata dimana sekolah dan siswa 

berada. (f) Pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar 

sambil bermain dan menyenangkan. 

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasi 

beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema yang menekankan pada 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran 

menjadi sebuah tema, pembelajaran ini sangat praktis sehingga 

memungkinkan siswa untuk memperoleh berbagai macam informasi 

yang lebih luas dalam satu tema yang dikemas dengan semenarik 

mungkin. 

Pembelajaran tematik sangat cocok untuk diterapkan di SD dengan 

kontes kurikulum 2013. Pembelajaran tematik mengutamakan pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan serta peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga  dapat memberikan pengalaman belajar yang 



18 
 

bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik diharapkan dapat menjadi ruang 

bagi siswa untuk meningkatkan kreativitasnya. 

2.1.3 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang diterapkan dalam 

kurikulum 2013 yang dapat menjadi konsep dasar untuk mewadahi, 

menginspirasi, dan menguatkan tentang  metode pembelajaran tertentu yang 

akan diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Hosnan (2014:34) pada 

implementasi kurikulum 2013 pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dengan 

tujuan agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum dan 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan data, menarik 

kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”. Hosnan (2014:34) juga mengungkapkan bahwa pendekatan 

saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik 

agar tidak selalu bergantung pada guru dalam mengenal, memahami berbagai 

materi menggunakan pendekatan ilmiah, dan meberikan pemahaman bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja. 

Sejalan dengan itu, Permatasari (2014:12) juga mengungkapkan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran 

dengan beberapa tahapan yang terdiri atas kegiatan mengamati 

(mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan 

dan hipotesis, mengumpulkan data atau informasi dengan teknik tertentu, 

mengolah atau menganalisis data atau informasi dan menarik kesimpulan 
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serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan dan juga temuan 

lain di luar rumusan masalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Dalam proses penerapan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik, kondisi pembelajaran yang diharapkan dapat tercipta dengan 

menyenangkan dan mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri informasi 

dari berbagai sumber melalui observasi tanpa diberi tahu oleh guru terlebih 

dahulu. 

Pendekatan saintifik menekan pada pembelajaran secara langsung, 

dimana siswa harus mengalami sendiri pengalaman belajar bermakna karena 

siswa tidak hanya memperoleh informasi dan pengetahuan dari guru, 

melainkan siswa dapat memperoleh dan menggali sendiri pengetahuan 

melalui observasi, eksperimen dan lain sebagainya dengan arahan dari guru. 

Karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik menurut 

Hosnan (2014:36) adalah sebagai berikut: 

(a) Berpusat pada siswa; (b) Melibatkan keterampilan proses 

sains dalam mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip; (c) 

Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan 

berfikir tingkat tinggi siswa; d) Dapat mengembangkan karakter 

siswa. 

 

Selain itu, Hosnan (2014:37) juga mengungkapkan tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik antara lain sebagai berikut: 

(a) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya 

kemampuan tingkat tinggi siswa; (b) Untuk membentuk 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistemaik; (c) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa 

merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan; (d) 

Diperolehnya hasil belajar yang tinggi; (e) Untuk melatih siswa 
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dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

artikel ilmiah; (f) Untuk mengembangkan karakter siswa. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulkan bahwa 

pendekatan saintifk merupakan pendekatan yang dirancang dengan tujuan  

agar siswa secara aktif mengeksplor dirinya dengan melibatkan 

keterampilan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Dalam proses 

pembelajaran siswa diharapkan mendapat pengalaman belajar yang 

bermakna dengan berperan aktif dalam setiap tahap pembelajaran, namun 

dalam hal ini guru tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa 

agar suasana belajar menjadi menyenangkan. Pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik mampu menyeimbangkan tiga ranah pembelajaran 

yaitu, sikap,  pengetahuan, dan keterampilan.  

2.1.4 Bahan Ajar 

  Dalam mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran diperlukan 

suatu bahan ajar yang efektif dan menarik agar siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan mudah dan siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat komponen pembelajaran yang 

disusun secara sistematis yang berisi kebutuhan pembelajaran, baik tertulis 

maupun tidak tertulis sehingga tercipta suatu iklim atau suasana belajar yang 

memungkinkan siswa untuk belajar (Hamdani. 2010:219). Selain itu Haryono 

(2014:41) juga mengemukakan bahwa bahan ajar dapat memberikan motivasi 

yang positif bagi siswa dengan perencanaan dan pemanfaatannya dengan 

tepat. 
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  Sejalan dengan hal terbesut, Pratiwi (2014:6) juga mengemukakan 

bahwa segala sesuatu bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar dikelas yang dapat membantu guru atau instruktur 

disebut sebagai bahan ajar. Dalam penyusunan atau perancangan bahan ajar 

sebaiknya mampu memenuhi syarat sebagai bahan pembelajaran yang layak 

digunakan karena  banyak bahan ajar yang digunakan di dalam kegiatan 

pembelajaran umumnya tidak memenuhi syarat dan tidak terorganisasi 

dengan baik. 

  Adapun tujuan bahan ajar menurut Hamdani (2010:122) adalah 

sebagai berikut: 

1) Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu; 

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar; 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; 

4) Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Hamdani (2010:122) juga mengemukakan bahwa bahan ajar mencakup 

delapan poin, yaitu: 

1) Petunjuk belajar (petunjuk siswa atau guru); 

2) Kompetensi yang akan dicapai; 

3) Konten atau isi pembelajaran; 

4) Informasi pendukung; 

5) Latihan-latihan; 

6) Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK); 

7) Evaluasi; 

8) Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. 



22 
 

 Dari tiga uraian pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan 

ajar merupakan segala sesuatu bahan baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

yang berisi tentang materi tertentu dari suatu kompetensi dan disusun dengan 

sistematis yang digunakan untuk membantu guru maupun siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta suasana yang 

menyenangkan. Contohnya antara lain modul, LKS, leaflet, wilchat, dan lain 

sebagainya. Bahan ajar dirancang dengan tujuan agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah di rencanakan. 

2.1.5 Bahan Ajar LKS (Lembar Kerja Siswa) 

1) Pengertian LKS 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu jenis alat bantu 

pembelajaran yang merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap 

atau sarana pendukung dalam proses pembelajaran (Hamdani, 2010:74). 

Sedangkan pendapat dari Apriani (2017:13) bahwa LKS memuat sekumpulan 

kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. 

 Selain itu, Prastowo (2015:204) juga menjelaskan bahwa LKS 

merupakan sutu bahan ajar ajar cetak yang memuat materi, ringkasan, dan 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran pada setiap lembarannya 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi 

dasar yang harus dicapai. Sedangkan menurut Septiani (2013:48) mengatakan 

bahwa LKS digunakan sebagai acuan untuk memandu pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan juga sebagai alat pembelajaran yang memuat ringkasan 
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materi, lembar kegiatan siswa, dan latihan soal-soal sehingga dapat 

membantu mempermudah dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Suyanto, 

dkk (2011:1) LKS merupakan lembaran-lembaran soal untuk dikerjakan oleh 

siswa dan apa yang dikerjakan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. 

 Menurut Trianto (2010:123) lembar kegiatan siswa merupakan alat 

belajar siswa yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

siswa secara aktif. Lembar kegiatan siswa dapat dirancang dengan berbagai 

bentuk dan fungsi yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

adanya LKS maka akan terbentuk komunikasi yang interaktif dan efektif 

antara guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

2)  Fungsi LKS 

  Berdasarkan penjelasan diatas tentang pengertian LKS, dapat 

diketahui bahwa LKS memiliki beberapa fungsi, seperti berikut:  

Menurut Prastowo (2013:205-206) LKS memliki fungsi sebagai 

berikut: 

a) Sebagai bahan ajar yang dapat meminimalisir peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik; 

b) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan; 

c) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlati; 

d) memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

3)  Penyusunan LKS 

 Menurut Nurina, dkk (2013:5) dalam penyusunan LKS harus 

memperhatikan hal-hal beriku: (1) mengumpulakn pustaka yang 
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digunakan untuk menyusun LKS, (2) menentukan pokok-pokok 

materi yang akan dibahas dalam LKS, dan (3) mengembangkan 

pokok-pokok materi pelajaran dalam LKS. Sedangkan menurut 

Prastowo (2015:212-214) ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan dalam menyusun LKS yaitu: (1) melakukan analisi 

kurikulum, (2) menyusun peta kebutuhan LKS, (3) menentukan judul-

judul LKS, (4) penulisan LKS. 

4)  Komponen LKS 

 Dalam penyusunan LKS perlu memperhatikan komponen-

komponen yang terdapat didalamnya. Menurut Nurina, dkk (2013:6) 

komponen-komponen LKS yaitu: (1) menentukan cover, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta cara penggunaan LKS, (2) 

menentukan kompentensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 

dan (3) menentukan kegiatan belakar siswa sesuai dengan materi yang 

dipilih. 

  Sedangakan dilihat dari strukturnya, komponen dalam bahan 

ajar LKS setidaknya terdiri atas enam unsur utama yang meliputi: (1) 

judul, (2) petunjuk belajar, (2) kompetensi dasar/materi pokok, (3) 

informasi pendukung, (4) tugas/langkah kerja, dan (6) penilaian. 

Sedangkan dari formatnya setidakknya memiliki judul, kompetensi 

dasar, alokasi tugas, dan laporan (Prastowo 2013:208) 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

Lembar Kerja Siwa (LKS) merupakan salah satu alat bantu pembelajaran 

yang berisi kumpulan latihan soal dan langkah-langkah kerja  yang harus 
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dilakukan oleh siswa dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. LKS juga 

memuat informasi dan intruksi kegiatan siswa yang menyangkut materi yang 

sedang dipelajari. Pembuatan LKS harus disesuaikan dengan kondisi siswa 

dan memperhatikan keefektifannya dalam pembelajaran, LKS juga harus 

memiliki desain yang menarik dan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami agar siswa berminat untuk menggunakan LKS sebagai alat bantu 

pembelajaran. 

Desain LKS yang tidak hanya untuk melatih siswa untuk 

mengerjakan latihan soal-soal akan tetapi harus mampu memberikan 

pengetahuan lebih kepada siswa sebagai bahan ajar tambahan oleh karena itu 

LKS harus memuat demosntrasi kegiatan yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran, menggunakan gambar-gambar berwarna agar mudah dipahami 

serta menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh siswa 

2.1.6 Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan suatu strategi 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil 

penelitian John Dewey (1916) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar 

dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui 

dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga 

dapat diartikan CTL merupakan suatu pembelajaran yang berhubungan 

dengan suasana tertentu dalam proses belajar mengajar disekolah. 

 Menurut Majid (2014:180) menjelaskan bahwa pendekatan 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar 

yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 
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situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Hosnan 

(2014:267) menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan 

dunia nyata kedalam kelas dengan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 

keterampilannya dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari 

proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. 

 Menurut Jamaludin,dkk (2014:75) model pembelajaran CTL 

merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam 

berkarya, mengaplikasikan pengetahuan dengan menghubungkan 

pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata serta memberikan kesempatan 

kepada siswa pengalaman berproses dan menghasilkan karya, sehingga siswa 

aktif, kreatif dan cepat dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Pendekatan pembelajaran dengan model CTL diharapkan akan lebih bemakna 

bagi siswa dengan proses pembelajaran yang berlangsung alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya. Dalam konteks itu, siswa 

perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, 

dan bagaimana mencapainya. 

Karakteristik model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) menurut Majid (2014:181) antara lain : 
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a. Kerja sama. 

b. Saling menunjang. 

c. Menyenangkan, tidak membosankan. 

d. Belajar dengan bergairah. 

e. Pembelajaran terintegrasi. 

f. Menggunakan berbagai sumber. 

g. Siswa aktif. 

h. Sharing dengan teman 

Model Contextual Teaching and Learning (CTL) memiliki tujuh prinsip 

pembelajaran yang harus dikembangkan menurut Rusman (2012:193) ,yaitu: 

a. Konstruktivisme (Contructivism) 

 Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofis) dalam 

CTL, yaitu bawha pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Maka dari 

itu strategi untuk membelajarkan siswa menghubungkan antara setiap 

konsep dengan kenyataan merupkan unsur yang diutamakan dibandingkan 

dengan penekanan terhadap seberapa banyak pengetahuan yang harus 

diingat oleh siswa. Oleh karena itu pada LKS yang dikembangkan ini 

memuat kegiatan dan soal-soal yang memungkinkan siswa dapat 

mengubungkan kehidupan nyata mereka disekolah dengan materi pelajar 

yang dipelajari seperi piket dikelas, bermain dihalaman sekolah, dan 

kegiatan lainnya. 

 

 



28 
 

b. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan kegiatan inti dari CTL, melalui upaya 

menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan 

keterampilan serta kemampuan-kemampuan lainnya yang diperlukan 

bukan dari hasil memngingat tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dalam 

LKS yang dikembangkan ini kegiatan menemukan dikembangkan dengan 

kegiatan pengamatan dan menemukan jawaban da suatu teks berdasarkan 

pertanyaan yang diberikan. 

c. Bertanya (Questioning) 

Unsur lain yang menjadi karakteristik utamn CTL aalah kemampuan dan 

kebiasaan untuk bertanya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang 

bermula dari bertanya. Oleh karena itu bertanya merupakan strategi utma 

dalam CTL. Kemampuan bertanya siswa yang dikembangkan dalam LKS 

ini yaitu melaluin diskusi dengan teman sebangku ataupun bertanya 

kepada guru tentang kegiatan maupun soal-soal dalam LKS. 

d. Masyarakat belajar (Learning Community) 

Maksud dari masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk 

melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-

teman belajarnya. Dalam LK yang dikembangkan ini masyarakat belajar 

diwujudkan dalam kegaiatan diskusi dengan teman sebangku, bekerja 

sama dalam melakukan pengamatan dan melaporkan hasilnya. 

e. Pemodelan (Modelling) 

Kini guru bukan lgi satu-satunya sumber belajar bagi siswa, karena dengan 

segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh grur akan mengalami 
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hambatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan siswa yang cukup heterogen. Oleh karena itu, tahap pembuatan 

model dapat dijadikan lternatif untuk mengembangkan pembelajaran agar 

siswa bias memenuhi harapan siswa secara menyeluruh, dan membatu 

mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh para guru. Salah satunya 

dengan adanya LKS berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) ini 

dapat menjadi bahan tambahan bagi siswa untuk menambah pengetahuan. 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau bru saja 

dipelajari. Dengan kata lain refleksi adalah berpikir kebelkan tentang apa-

apa yang sudah dilakukan dimasa lalu, siswa menghadapakan apa yang 

baru dipelajarainya sebagai struktur pengetahuan yang baru yang 

merupaka penyayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Dengan 

adanya LKS yang dikembangkan ini siswa dapat merefleksi kejadian-

kejadian yang mereka lalui disekolah yang dituangkan dalam berbagai 

pertanyaan atau kegian seperti upacara bendera, piket kelas, kegiatan 

waktu mata pelajaran SBdP, dan lain sebagainya. 

g. Penilaian Nyata (Aunthentic Assesmen) 

Penilaian sebagaia bagian integral dari pembelajaran yang memiliki yang 

amat menentukan untuk mendapatkan informasi kualitas proses dan hasil 

pembelajaran melalui penerpan CTL. Penilaian adalah proses 

pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan 

gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. Penilaian 

yang dikembangkan dalam LKS ini berupa penilaian hasil dari kerja siswa 
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yang diambil dari proses melakukan pengamatan, mempraktekkan gaya, 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKS dan hasil mengerjakan soal-

soal evaluasi.  

Berdasarkan uraian beberapa pendapat diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan suatu strategi dalam proses pendidikan yang holistik dan 

bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru dengan mengaitkannya dalam konteks kehidupan 

nyata yang dialami siswa sehari-hari sehingga siswa memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang luas dan dapat diterapkan dari konteks yang satu ke 

konteks yang lainnya. Dengan konsep pembelajaran kontekstual, hasil belajar 

siswa diharapkan lebih bermakna dan berkesan sehingga meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

2.1.7 Tema 2 ”Bermain di Lingkunganku” Subtema 3 ”Bermain di 

Lingkungan Sekolah” 

  Pada tema 2 ”Bermain di Lingkunganku” subtema 3 ”Bermain di 

Lingkungan Sekolah” terdapat 6 pembelajaran dengan uraian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran 1 

Pembelajaran 1 terdiri dari tiga mata pelajaran, yaitu: 

Matematika  : Pembagian dengan cara pengurangan berulang 

Bahasa Indonesia  : Membuat kalimat 

SBdP   : Menggambar bebas. 

2. Pembelajaran 2  

Pembelajaran 2 terdiri dari tiga mata pelajaran, yaitu: 
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PPKn   : Peraturan di Sekolah 

Bahasa Indonesia  : Keragaman Benda  

SBdP   : Menggambar Benda di Sekitar Sekolah 

3. Pembelajaran 3  

Pembelajaran 2 terdiri dari tiga mata pelajaran, yaitu: 

Matematika  : Pembagian dengan cara pengurangan berulang 

Bahasa Indonesia  : Membuat kalimat 

SBdP   : Menggambar Jam 

4. Pembelajaran 4  

Pembelajaran 2 terdiri dari tiga mata pelajaran, yaitu: 

Matematika  : Pembagian dengan cara pengurangan berulang 

Bahasa Indonesia  : Membuat Pertanyaan Berdasarkan Gambar 

SBdP   : Menggambar Vas Bunga 

5. Pembelajaran 5  

Pembelajaran 2 terdiri dari tiga mata pelajaran, yaitu: 

PJOK   : Permainan Estafet Bola 

Bahasa Indonesia  : Membaca Teks Percakapan  

PPKn   : Tata Tertib di Sekolah 

6. Pembelajaran 6  

Pembelajaran 2 terdiri dari tiga mata pelajaran, yaitu: 

PJOK   : Permainan Sepak Bola 

Bahasa Indonesia  : Membaca Teks Pecakapan 

Matematika  : Pembagian dengan cara pengurangan berulang 
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1.2 KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Ada dua  penelitian yang diambil sebagai kajian yang 

dikembangkan untuk mengembangkan LKS dengan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Penelitian yang relevan yang pertama yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Nur Hasanah (2014) yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar LKS Berbasis Model Quantum Learning Pada 

Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Penelitian 

tersebut menggunakan subjek siswa kelas IV Sekolah Dasar dengan model 

LKS berbasis Quantum Learning. Pada penelitian tersebut mengambil satu 

subtema dengan tiga pembelajaran saja. Hasil yang diperoleh dari penelitai 

tersebut adalah  Pada uji coba skala kecil jumlah skor presentase yang 

diperoleh adalah 92,4 % maka dapat dikategorikan respon siswa “sangat baik” 

sedangkan saat uji coba produk pada skala terbatas mendapatkan skor 

presentase sebesar 91,2 % maka dapat dikategorikan respon siswa saat 

terhadap bahan ajar dapat dikatakan “sangat baik”. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa produk yang telah dikembangkan valid dan layak digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan tentang penelitian 

pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni (1) sama-sama 

melakukan penelitian pengembangan, (2) mengembangkan bahan ajar jenis 

LKS tematik, (3) sama-sama menggunkn model penelitian Borg and Gall (4) 

sama-sama menggunaka siswa Sekolah Dasar sebagai subjek penelitian. 
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Sedangkan untuk perbedaannya yaitu, (1) penelitian terdahulu 

mengembangkan LKS berbasi model Quantum Learning sedangakan 

pengembangkan LKS yanag akan dikembangkan oleh peneliti yaitu berbasis 

model Contextual Teaching and Learning (CTL), (2) LKS yang 

dikembangkan oleh peneliti terdahulu hanya memuat tiga pembelejaran dari 

enam pembelajaran dalam satu subtema, sedangakan yang LKS yang akan 

peneliti kembangkan memuat enam pembelajara dalam satu subtema, (2) 

subjek yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu siswa kelas IV Sekolah 

dasar, sedangkan subjek yang akan dipakai oleh peneliti yaitu isa kelas II 

Sekolah Dasar, (3) Penelitian Terdahlu menggunakan model penelitian Borg 

and Gall yang dikembangkan oleh I Made Tegeh, dkk:2014, sedangkan model 

yang akan dipakai oleh peneliti yaitu model Borg and Gall yang 

dikembangkan oleh Sugiyono:2016. 

Penelitian yang relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Dwijananti & Setyorini (2014) yang berjudul “Pengembangan LKS 

Fisika Terintegrasi Karakter Berbasis Pendekatan CTL untuk Meningkatkan 

Hasil belajar”. Penelitian tersebut menggunakan subjek siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Semarang. Hasil analisis angket pada tahap validasi desain 

memperoleh nilai 92,73 dengan kategori sangat layak. Hasil dari 

pengembangan LKS memberikan efek positif pada siswa karena hasil belajar 

siswa meningkat setelah menggunakan LKS tersebut, hal itu dapat diketahui 

dari hasil pre-test dan post-test siswa dengan nilai pre-test rata-rata 42,03 dan 

post-test rata-rata 80,78. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk valid dan 

layak digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan tentang penelitian 

pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama 

mengembangkan bahan ajar jenis LKS dan berbasis model Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada 

langkah-langkah pengembangan yang akan ditempuh serta subjek penelitian. 

Peneliti diatas menggunakan siswa tingkat SMP sebagai subjek penelitian, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan subjek siswa tingkat Sekolah 

Dasar (SD) sebagai subjek penelitian. 
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2.3   KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

    

 

Kondisi Awal Tindakan Tujun Akhir 

1. Belum adanya bahan ajar

jenis LKS tematik berbasis

model Constextual Teaching

And Learning (CTL) di SD

2. LKS yang digunakan 

bersifat tertutup

3. Siswa kurang minat dan

tertarik dalam menggunakan

bahan ajar LKS

Dibutuhkan pengembangan 

LKS yang menarik sehingga 

dapat meningkatkan minat 

belajar siswa. 

Perencanaan 

Mengembangkan LKS berbasis 

model Constextual Teaching And 

Learning (CTL) sesuai dengan 

analisis kebutuhan

LKS Berbasis Model 

Constextual Teaching 

And Learning (CTL) 

Tema 2 “Bermain di 

Lingkunganku” 

subtema 4 “Bermain di 

Tempat Wisata” untuk 

siswa kelas 2 SD 

Desain Produk 

Pembuatan desain LKS sesuai 

dengan perencanaan 

Validasi Desain 

Melakukan Validasi produk 

kepada validator untuk 

mengetahui kevalidan produk 

Revisi produk 

Menganalisis kekurangan dan 

melakukan perbaikan produk 

bedasarkan hasil validasi 

Ujicoba Produk 

Mengujicobakan produk LKS  kepada 6 

orang siswa dengan kemampuan yang 

berbeda-beda 

Revisi produk 

Menganalisis kekurangan produk setelah 

diujicobakan dan melakukan perbaikan 

produk serta menambah kekurangannya 

Layak digunakan 

sebagai bahan ajar 

Menambah minat 

belajar siswa 

Ujicoba Pemakaian 

Melakukn ujicoba pemakaian LKS  

dengan subjek siswa kelas 2 Sekolah 

Dasar 

Revisi Produk 

Menganalisis kekurangan produk setelah 

diujicobakan pemakaiannya dan 

melakukan perbaikan produk serta 

menambah kekurangannya 


