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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran adalah proses atau kegiatan yang bersifat aktif dan saling 

berhubungan antara guru dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan baik di 

kelas maupun di luar kelas (Arifin, 2009: 10). Guru sebagai pemberi ilmu dan 

pengetahuan sedangkan siswa sebagai penerima ilmu dan pengetahuan. Sumber 

belajar merupakan segala bahan cetak seperti buku, majalah atau ensiklopedia maupun 

non cetak seperti audio kaset, video sedangkan lingkungan adalah tempat atau kondisi 

terjadinya kegiatan pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan 

pedidikan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, Bangsa dan Negara. Mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa mengembangkan potensinya secara optimal maka 

diperlukan peranan yang baik dari guru.  

Guru memegang peranan penting untuk mengembangkan potensi siswa. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih
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dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

 Proses  pembelajaran  di  jenjang  Sekolah Dasar saat ini menggunakan 

Kurikulum 2013 dengan model tematik integraif. Kurikulum 2013 adalah 

kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai 

tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu 

kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 Model tematik integraif yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan 

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran kedalam berbagai tema. Siswa 

tidak lagi belajar per mata pelajaran akan tetapi semua mata pelajaran menjadi 

satu dalam tema tertentu. Pembelajaran tematik menyajikan konsep – konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, 

siswa dapat memahami konsep – konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan 

untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah – masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari – hari sehingga dapat memberikan pengalaman langsung  

kepada siswa. 

Keberhasilan pembelajaran tematik ditentukan oleh pemahaman dan 

tingkat kreativitas guru dalam menggunakan bahan ajar (Trianto, 2015 : 180). 

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran tematik adalah buku siswa  dan  

buku  guru  yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan  dan  kebudayaan 

(Kemendikbud)  Republik  Indonesia yang di setiap jenjang kelas mengacu pada 

daftar tema yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tujuan kecakapan 

intelektual yang harus dikuasai.  
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 Selain buku guru dan buku siswa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran siswa juga memerlukan referensi lain sebagai penunjang bahan ajar. 

Salah satu alternatif bahan ajar yang dapat membantu siswa adalah Lembar 

Kgiatan Siswa (LKS). LKS merupakan bahan ajar yang memuat materi sudah 

diringkas sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi tersebut secara 

mandiri. Penggunaan LKS memberikan kesempatan kepada siswa agar secara 

aktif terlibat dengan materi yang dibahas.  

 Keterlibatan langsung siswa dengan materi pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan dapat mengembangkan kecerdasan optimalnya dikarenakan pada 

usia sekolah dasar rasa ingin tau yang dimiliki sangat besar. Hal ini sesuai yang 

diutarakan oleh Piaget (dalam Trianto, 2007: 23)  bahwa pada usia 7-11 tahun 

siswa sedang berada pada fase operasional kongkrit yang pada umumnya mampu 

menggunakan kemampuan mentalnya untuk memecahkan masalah yang bersifat 

konkrit dan siswa sudah mampu berpikir logis meski masih terbatas pada situasi 

sekarang. 

 Hasil observasi awal di kelas III SDN Purwantoro 1 Malang pada hari 

Senin, 8 Januari 2018 ditemukan bahwa bahan ajar yang digunakan yaitu buku 

guru dan buku siswa serta LKS sebagai alternatif bahan ajar penunjangnya. LKS 

yang digunakan dari pemerintah akan tetapi penggunaan LKS dirasa masih kurang 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi yang terdapat dalam buku pemerintah 

dirasa terlalu sempit sehingga guru harus menyesuaikan sendiri materi yang akan 

diajarkan kepada siswa. LKS yang digunakan tidak menggambarkan LKS yang 

sesuai dengan perkembangan siswa kelas III Sekolah Dasar yang lebih menyukai 

dengan LKS bergambar. LKS tidak dilengkapi dengan kegiatan – kegiatan 
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pembelajaran yang aktif dan mendorong siswa untuk berpikir. Saat kegiatan 

pembelajaran siswa pasif karena tidak ada kegiatan yang harus dilakukan siswa 

selain mengerjakan soal dan ceramah dari guru. Peneliti mengamati siswa di kelas 

III SDN Purwantoro 1 Malang sebenarnya senang melakukan kegiatan dari pada 

duduk mendengarkan penjelasan dari guru. 

 Selain itu guru kelas III SDN Purwantoro 1 Malang dalam wawancara 

menjelaskan bahwa siswa lebih suka mempelajari materi yang dekat lingkungan 

siswa, kompetensi dan indikator yang harus dituntut oleh siswa belum maksimal 

dikarenakan belum mencapai kompetensi secara keseluruhan dan kajian materi 

yang dibahas kurang mendalam sehingga tidak memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna. Agar pembelajaran lebih bermakna maka diperlukan upaya 

menyusun LKS yang dapat mengkaji materi lebih dalam dan bisa menghubungkan 

antara pengetahuan yang didapat dengan kehidupan sehari – hari. Upaya guru 

untuk mengatasi permasalahan tersebut belum ada karena keterbatasan waktu 

pembuatan. Melalui hasil observasi dan hasil wawancara pada 8 Januari 2018 

dengan guru kelas III di SDN Purwantoro 1 Malang saat proses belajar mengajar 

pembelajaran tematik, diperoleh analisis kebutuhan bahwa (1) siswa lebih 

menyukai materi pembelajaran yang dekat dengan lingkungansiswa, (2) 

kompetensi dan indikator yang harus dituntut oleh siswa belum maksimal 

dikarenakan belum mencapai kompetensi secara keseluruhan dan kajian materi 

yang dibahas kurang mendalam, (3) pada LKS yang digunakan pada proses 

pembelajaran minim akan gambar dan hanya berwarna hitam putih sehingga 

menurunkan minat siswa untuk belajar secara terus menerus, dan (4) penggunaan 

LKS sebagai alternatif penunjang bahan ajar masih dibutuhkan. Dengan demikian, 
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perlu adanya pengembangan LKS sebagai penunjang bahan ajar dengan desain 

yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. LKS yang dikembangkan oleh 

orang lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, LKS yang 

dikembangkan sendiri akan lebih sesuai dengan siswa karena disusun disesuaikan 

dengan kebutuhan sasaran pembelajaran yaitu siswa.  

 Bahan ajar yang baik untuk siswa sekolah dasar yaitu harus 

memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu aspek isi harus sesuai dengan 

kurikulum misalnya kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok. Aspek 

metode pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karateristik siswa, 

karakter bahan ajar, dan lingkungan belajar, sumber belajar yang tersedia. Aspek 

bahasa dalam bahan ajar harus disesuaikan dengan kemampuan bahasa siswa dan  

kaidah – kaidah bahasa. Aspek ilustrasi seperti bentuk gambar dan warna yang 

jelas dan menarik. Oleh karena itu, dalam mengembangkan bahan ajar untuk 

siswa setidaknya harus memperhatikan aspek – aspek tersebut. 

 Pengembangan bahan ajar diperlukan untuk memotivasi guru agar lebih 

kreatif membuat bahan ajar dan memotivasi siswa agar pembelajaran siswa lebih 

bermakna. Salah satu pengembangan bahan ajar yang dapat dilakukan guru adalah 

mengembangkan sebuah bahan ajar yang kaya akan gambar yang tentunya 

disesuaikan dengan materi dan lingkungan siswa belajar. 

 Trianto (2008 : 10) siswa menyukai pembelajaran yang dekat dengan 

lingkungannya karena mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehingga 

hasil pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan menurt Fauziyah (2009 : 252) 
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mengungkapkan bahwa faktanya anak lebih tertarik dengan buku yang memiliki 

banyak gambar di dalmnya. Gambar – gambar dalam buku membantu 

mempercepat pemahaman siswa dan meningkatkan pemahaman materi 

pembelajaran. 

 Melihat dari permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya 

pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang dapat digunakan sebagai 

penunjang bahan ajar yang dekat dengan lingkungan siswa serta mengakomodasi 

kompetensi dan indikator yang harus dituntut oleh siswa dan kajian materi yang 

dibahas mendalam dan disajikan dengan bermacam gambar yang mendukung isi 

materi pembelajaran. Bedasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul yang sesuai dengan kondisi pendidikan di SDN Purwantoro 1 

Malang pada kelas III yakni “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Tematik Materi Membuat dan Merawat Tanaman Gantung Sebagai Penunjang 

Bahan Ajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian dapat dirumuskan  

1. Bagaimana proses pengembangan LKS tematik materi membuat dan merawat 

tanaman gantung sebagai penunjang bahan ajar siswa kelas III Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana tingkat keefektifan dan kemenarikan LKS tematik materi membuat 

dan merawat tanaman gantung sebagai penunjang bahan ajar siswa kelas III 

Sekolah Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan LKS tematik materi membuat 

dan merawat tanaman gantung sebagai penunjang bahan ajar siswa kelas III di 

Sekolah Dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat keefektifan dan kemenarikan LKS tematik 

materi membuat dan merawat tanaman gantung sebagai penunjang bahan ajar 

siswa kelas III di Sekolah Dasar 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten 

 LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung memuat 

materi yang diperlengkap dan lebih manarik perhatian siswa. LKS tematik yang 

dikebangkan yaitu: 

a. Kelas   : III (Tiga) 

b. Tema   : 6 (Indahnya Persahabatan) 

c. Subtema   : 2 (Tumbuhan Sahabatku) 

d. Pembelajaran  : 3 

e. Kompetensi Inti  : 

KI 1 : 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 :  

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,  teman, guru dan tetangga. 
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KI 3 :  

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati   (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya bedasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda – benda yang dijumpai di 

rumah dan di sekolah. 

KI 4 :  

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan  yang mecerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang   mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

f. Kompetensi Dasar : 

KD Bahasa Indonesia : 

3.2  Menguraikan teks arahan/petunjuk tentang perawatan hewan dan 

 tumbuhan, serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman 

 dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

 yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

 pemahaman. 

4.2  Menerangkan dan mempratikkan teks arahan/petunjuk tentang perawatan 

 hewan dan tumbuhan, serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan 

 tanaman dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan 

 dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

 penyajian 

Indikator Bahasa Indonesia : 

3.2.1 Mengidentifikasi teks arahan/petunjuk tentang tanaman gantung 
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4.2.1 Membuat karangan bedasarkan gambar teks arahan/petunjuk tentang 

 membuat tanaman gantung secara tulisan 

4.2.2  Menulis karangan bedasarkan gambar teks arahan/petunjuk tentang 

 membuat tanaman gantung 

4.2.3 Menjelaskan karangan bedasarkan gambar teks arahan/petunjuk tentang 

 membuat tanaman gantung yang telah ditulis 

KD Matematika : 

3.13  Memahami penghitungan waktu berdasarkan data sehari-hari. 

4.13  Membaca, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data pokok yang 

 ditampilkan pada bagan dan grafik, termasuk grafik batang vertical dan 

 horisontal 

Indikator Matematika: 

3.13.1  Menjelaskan penghitungan waktu berdasarkan data sehari-hari. 

4.13.1 Menginterpretasikan data bedasarkan grafik yang disajikan 

KD PPKn : 

3.1  Mengidentifikasi simbol – simbol sila Pancasila dalam lambang Negara  Garuda 

 Indonesia 

4.1  Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan 

 mengaitkan dengan pemahamannya terhadap simbol sila – sila Pancasila 

Indikator PPKn : 

3.1.1 Mengidentifikasi simbol Pancasila dalam lambang Negara Garuda Pancasila 

3.1.2 Menguraikan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lambang Negara Garuda 

Pancasila bedasarkan teks yang disajikan 

4.1.1  Menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lambang  Negara 

 Garuda Pancasila 
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4.2.2  Menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam  lambang Negara 

 Garuda Pancasila 

2. Konstruk 

 Bentuk LKS dikembangkan berbentuk media cetak dengan ukuran kertas 

A4 70 gram. LKS didesain dan di cetak berwarna dengan kombinasi beberapa 

unsure grafis dan disusun menggunakan bahasa yang singkat, sederhana dan 

sesuai dengan karateristik siswa kelas III Sekolah Dasar. Susunan dari LKS 

tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung yaitu: 

a. Cover 

 Cover yang akan digunakan dalam pengembangan LKS tematik materi 

membuat dan merawat tanaman gantung yaitu menggunakan Adobe Illustrator CC 

2018 dan CorelDRAW X4. Pola cover didesain sendiri yang menggambarkan isi 

LKS dengan  menggunakan aplikasi tersebut. 

b. Identitas Kepemilikan 

 Identitas kepemilikan dibuat dihalaman tersendiri tidak disatukan dengan 

cover agar dapat terbaca dengan jelas. Identitas kepemilikan berisi nama, 

no.absen, kelas dan sekolah. 

c. Kata Pengantar 

 Kata pengantar pada LKS yang dikembangkan berisi kata sapaan kepada 

siswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa kelas III Sekolah 

Dasar. Selain itu kata pengantar berisi tentang materi yang akan dibahas serta 

berisi semangat kepada siswa agar tidak malas belajar. 
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d. Daftar Isi 

 Daftar isi diurutkan sesuai dengan halamaan isi LKS. Daftar isi berisi urutan 

isi LKS mulai dari halaman awal hingga akhir sehingga orang yang membacanya 

akan lebih mencari. 

e. Petunjuk Penggunaan LKS  

 Petunjuk penggunaan berisi petunjuk penggunaan bagi siswa dan peran guru 

dalam menggunakan LKS. Petunjuk penggunaan bagi siswa berisi cara siswa 

menggunakan LKS ini yaitu dengan membacanya secara cermat sebelum 

mengerjakannya, kemudia peran guru yang dijelaskan dalam petunjuk 

penggunaan LKS yaitu guru harus dapat membimbing, memahami dan membantu 

siswa apabila mengalami kesulitan selama mengerjakan LKS. 

f. Pengenalan Tokoh 

 Produk LKS yang dikembangkan menggunakan lima tokoh didalamnya. 

Lima tokoh tersebut diciptakan agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran dan 

siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan menggunakan LKS 

yang dikembangkan. Lima tokoh tersebut adalah Budi, Abdul, Digo, Ayu dan Siti 

yang digambarkan dengan karakter yang berbeda – beda. 

g. Kompetensi Inti 

 Kompetensi Inti disesuaikan dengan KI yang telah tercantum pada buku 

siswa dan buku guru.  

h. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 Kompetensi dasar materi membuat dan merawat tanaman gantung 

disesuaikan dengan KD yang ada buku guru tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. 
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Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa kelas III 

Sekolah Dasar pada tema dan subtema terebut. 

i. Tujuan pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran berisi tujuan yang akan dicapai dalam proses 

pembelajaran bedasarkan indikator yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran 

berpedoman dengan rumus ABCD, A untuk Audience artinya sasaran 

pembelajaran yaitu siswa, B untuk Behaviour artinya perilaku yang diharapkan 

dilakukan siswa setelah pembelajaran, C untuk Conditioning artinya kegiatan 

yang harus dilakukan siswa pada saat melakukan pembelajaran dan D untuk 

Degree artinya tingkat keberhasilan yang harus dikuasai siswa setelah melakukan 

pembelajaran. 

j. Bagian Isi Pembelajaran Materi Membuat dan Merawat Tanaman Gantung 

 Pada bagian isi termuat kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa. 

Kegiatan tersebut dikemas dalam berbagai macam bentuk soal yang bervariasi 

berisi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKn yang dipadukan  

sehingga memuat materi membuat dan merawat tanaman gantung. 

k. Soal Evaluasi 

 Soal evaluasi berisi soal – soal untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap penggunaan LKS tematik materi membuat dan merawat tanaman 

gantung. Soal evaluasi terdiri dari 3 bagian, bagian A berisi 10 soal pilihan ganda, 

bagian B berisi 5 soal uraian jawaban singkat dan bagian C berisi 2 soal uraian 

jawaban bebas. 
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l. Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka berisi tentang referensi yang digunakan pada isi LKS 

tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung. 

m. Biodata Penulis 

 Biodata penulis berisi foto penulis, nama, tempat tanggal lahir, asal 

sekolah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi penulis. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan yang diharapkan dari bahan ajar 

LKS tematik membuat dan merawat tanaman gantung sebagai penunjang 

pelaksanaan pembelajaranarna dengan kombinas kelas III di Sekolah Dasar secara 

khusus antara lain: 

1. Secara Teoritis:  

 Memberikan  sumbangan  terhadap  pengembangan  ilmu  bidang 

Teknologi  Pendidikan,  terutama  dalam  pengembangan  Lembar Kerja Siswa 

(LKS) tematik materi membuat dan merawat tanaman gantung sebagai penunjang 

bahan ajar siswa kelas III di Sekolah Dasar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga (Sekolah)  

 Menambah  fasilitas  penunjang  pendidikan  yang  dapat digunakan  untuk  

meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  efektivitas serta efisiensi pembelajaran.  

b. Bagi Pendidik (Guru)  

 Melengkapi dan membenarkan materi yang belum atau sudah ada pada 

bahan ajar tematik. 
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c. Bagi Siswa (Siswa)  

 Membantu siswa memperoleh kekreatifan belajar dan menarik minat 

belajar siswa serta menambah wawasan siswa. 

d. Bagi Peneliti  

 Dapat  mengembangkan  bahan  ajar  cetak  berbentuk  LKS  yang  sesuai  

dengan  prosedur  pengembangan,  serta  dapat mendeskripsikan  tingkat  

keefektifan dan kemenarikan  produk  LKS  yang dikembangkan, baik dari segi 

desain maupun segi materi. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

a) Siswa kelas III Sekolah Dasar sudah dapat membaca dan menulis dengan 

lancar 

b) Sekolah sudah menggunakan Kurikulum 2013 

c) Sekolah telah menggunakan bahan ajar tematik kelas III tema 6 indahnya 

persahabatan, subtema 2 tumbuhan sahabatku.  

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan bahan ajar LKS tematik 

materi membuat dan merawat tanaman gantung sebagai penunjang bahan 

ajar siswa kelas III di Sekolah Dasar. 

b. Materi pokok dalam LKS tematik yang akan dikembangkan hanya yang 

berkaitan dengan  materi membuat dan merawat tanaman gantung yang 

ada pada tema 6 indahnya persahabtan, subtema 2 tumbuhan sahabatku, 

pembelajaran 3. 
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c. Penilaian kevalidan pada bahan ajar LKS tematik materi perawatan

tanaman gantung sebagai penunjang bahan ajar siswa kelas III SDN di

Sekolah Dasar dilakukan oleh 2 validator ahli, yaitu validator ahli bahan

ajar dan  ahli materi.

d. Penelitian ini dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang dan akan direspon

oleh 41 peserta didik kelas III.

G. Definisi Operasional

1. Pengembangan adalah suatu proses mengembangkan sesuatu yang sudah ada

dalam rangka meningkatkan kualitas.

2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) adalah bahan ajar cetak yang berupa lembar -

lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan tugas pembelajaran yang

harus dikerjakan siswa dan mengacu pada kompetensi dasar yang harus

dicapai.

3. Tematik adalah suatu model pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa

mata pelajaran didalamnya. Integrasi dari beberapa mata pelajaran digabung

menjadi sebuah tema yang menjadi sebuah pokok pembelajaran.

4. Membuat dan merawat tanaman gantung adalah materi pembelajaran yang

memuat tentang kompetensi dasar dan kegiatan yang berkaitan dengan materi

tersebut.

5. Bahan penunjang adalah segala bahan yang digunakan baik guru maupun

siswa sebagai pelengkap dan penunjang bahan ajar utama.

6. Bahan ajar adalah sekumpulan materi pembelajaran yang berbentuk tertulis

maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis dan memuat kompetensi

yang akan dikuasai siswa.


