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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengaitkan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu tema sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran 

tematik siswa akan memahami konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami 

(Majid, 2014 : 85).  

Menurut Trianto (2011 : 86) dalam pembelajaran tematik siswa terlibat 

secara langsung dalam proses pembelajaran dan lebih menekankan pada konsep 

belajar (learnig by doing). Siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya dan mendapatkan pengalaman belajar yang 

konseptual dan lebih efektif.  

Bedasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang memadukan 

materi dari berbagai kompetensi dasar atau mata pelajaran ke dalam tema tertentu 

dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi siswa. 
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b. Prinsip Pembelajaran Tematik 

 Beberapa prinsip pembelajaran tematik menurut Majid (2014 : 89) yaitu: 

1) pembelajaran tematik dekat dalam kehidupan sehari – hari siswa, 2) 

pembelajaran tematik perlu memilih beberapa mata pelajaran yang 

memungkinkan saling berkaitan sehinga dapat menjelaskan tema yang dipelajari 

dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, 3) 

pembelajaran tematik harus mendukung tujuan kurikulum yang berlaku agar 

tercapai kegiatan pembelajaran yang utuh, 4) materi pembelajaran harus 

mempertimbangkan minat, kemampuan dan kebutuhan siswa, 5) tidak terlalu 

memaksa materi pelajaran yang tidak mungkin dipadukan.  

 Berdasarkan  pemaparan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  

pembelajaran tematik  antara  lain  materi  yang  saling  terkait  dapat  di  satukan  

dalam  suatu  tema yang  dekat  dengan  kehidupan  siswa  sehari-hari  dengan  

memperhatikan  minat, kemampuan, serta kebutuhan siswa. Materi yang tidak 

dapat dipadukan tidak  perlu  dipadukan  namun  tetap  disesuaikan  dengan  

kurikulum  yang  berlaku dan guru dapat menjadi fasilitator dan mediator dalam 

hal tersebut sehingga diharapkan  pembelajaran  tematik  dapat  mendukung  

pencapaian  tujuan kegiatan pembelajaran secara utuh. 

c. Karateristik Pembelajaran Tematik  

 Pembelajaran tematik memiliki karateristik atau ciri khas yang 

membedakannya dengan pembelajaran lainnya. Menurut Depdiknas (2006 : 6) 

pembelajaran tematik memiliki karateristik sebagai berikut: 1) Berpusat pada 

kemapuan, kebutuhan dan minat siswa, 2) pada saat pembelajaran siswa 

dihadapkan pada suatu kondisi yang nyata sehingga dapat memberikan 
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pengalaman langsung, 3) Mata pelajaran antara satu dengan lainnya saling 

berkaitan, 4) dalam proses pembelajaran menyajikan berbagai macam konsep dari 

berbagai mata pelajaran yang dihubungkan satu sama lain, 5) pembelajaran 

bersifat fleksibel karena guru dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan 

sehari – hari siswa dan lingkungan dimana sekolah berada. 

 Adapun karateristik pembelajaran tematik menurut TIM Pengembang 

PGSD (dalam Majid, 2014 : 90) yakni: 1) Holistik; dalam pembelajaran tematik 

mengamati dan mengkaji suatu gejala atau peristiwa dari berbagai sudut pandang 

mata pelajaran sekaligus, 2) Bermakna; yang berarti konsep pembelajaran 

dibentuk dari berbagai aspek yang saling keterkaitan, 3) Otentik; siswa memahami 

secara langsung prinsip dan konsep yang dipelajari karena siswa terlibat secara 

langsung dalam  perencanaan materi pembelajaran, 4) Aktif; siswa terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun 

emosional. 

 Berpedoman pada pandangan di atas, peneliti menyimpulkan bahawa 

secara umum pembelajaran tematik memiliki karateristik yaitu: 1) proses 

pembelajaran dikelola dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, 2) 

pembelajaran tematik berpusat pada siswa, 3) proses pembelajaran tematik 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa karena siswa memahami secara 

langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan 

pembelajaran secara langsung. 

d. Tahap Pembelajaran Tematik 

 Kemendikbud (2013 : 189) menjelaskan  tahap – tahap dalam 

pembelajaran tematik sebagai berikut: 
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1) Menetukan tema 

 Pemilihan tema dapat ditentukan bedasarkan pada kebijakan guru ataupun 

kesepakatan antara guru dengan siswa tema apa yang akan dipelajari. Hal ini 

mengingat bahwa dalam pembelajaran tematik siswa dilibatkan secara langsung 

dalam perencanaan pembelajaran agar memberikan pengalaman secara bermakna. 

2) Mengintegrasi tema dengan kurikulum 

 Guru harus mampu mendesain tema pembelajaran yang sejalan dengan 

tuntutan kurikulum 2013 yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dari 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Aspek tersebut dikembangkan 

agar dapat bermakna dalam kehidupan sehari – hari siswa 

3) Mendesain rencana pembelajaran 

 Tahapan ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar dan 

media pembelajaran. Tujuan mendesain rencana pembelajaran yaitu untuk 

menunjukkan suatu tema pembelajaran melalui kegiatan yang konkret dan dekat 

dengan siswa agar mudah memahami berbagai macam konsep mata pelajaran di 

dalamnya. 

4) Melakukan aktivitas pembelajaran.  

 Tahapan ini memberi peluang kepada guru dan siswa untuk 

mengembangkan suatu pokok bahasan pembelajaran dengan tetap mengacu pada 

tujuan pembelajaran. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi guru dan siswa 

untuk memahami berbagai sudut pandang dari satu tema yang sedang dipelajari 

sehingga memperoleh informasi yang baru. 

 Bedasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap – tahap dalam 

pembelajaran tematik integratif meliputi tahapa penentuan tema, pengeintegrasian 
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tema dengan kurikulum, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran. Pembelajaran tematik dapat berjalan dengan baik apabila tahap – 

tahap pembelajaran tematik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

2. Lembar Kegiatan Siswa 

a. Pengertian Lembar kegiatan siswa (LKS) 

 Lembar kegiatan siswa merupakan lembaran – lembaran yang berisi 

petunjuk dan langkah – langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan 

oleh guru kepada siswa (Majid, 2009 : 176). Tugas – tugas yang diberikan kepada 

siswa dapat berupa tugas teori atau tugas praktik. Tugas teori misalnya tugas 

membaca sebuah artikel tertentu, kemudian membuat rangkuman yang 

selanjutnya dipresentasikan. Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja 

laboratorium atau kerja lapangan, misalnya tentang survey.   

 Trianto (2007 : 73) mengemukakan bahwa LKS adalah sekumpulan 

kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman 

sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Siswa akan 

mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain 

itu, dalam LKS siswa dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami 

materi yang diberikan. 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembar kegiatan siswa 

merupakan  lembaran – lembaran yang berisi materi, ringkasan, tugas dan 

petunjuk pengerjaan  yang harus dikerjakan oleh siswa. LKS harus disusun secara 

testrukur dan memuat pencapaian indikator yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajaran. 
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b. Karateristik Lembar kegiatan siswa 

 Trianto (2012:212) menjelaskan bahwa lembar kegiatan siswa dibagi 

dalam dua karateristik, yaitu 1) lembar kerja tidak terstruktur  yang berisi sarana 

untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam menemuan konsep dalam suatu 

tema; 2) lembar kegiatan siswa terstruktur yang dirancang untuk membimbing 

siswa dalam suatu proses pembelajaran tanpa bimbingan guru. Dalam menyusun 

lembar kegiatan siswa, ada beberapa kriteria yang harus ditentukan yaitu 1) 

mengacu pada kurikulum yang berlaku; 2) mendorong siswa untuk belajar sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai; 3) bahasa yang digunakan mudah 

dipahami oleh siswa. 

 Ibrahim (dalam Trianto 2012 : 213) mengungkapkan bahwa dalam 

mengembangkan lembar kerja, siswa harus memenuhi beberapa pesyaratan yaitu: 

persyaratan peadgogik, persyaratan konstruksi, dan teknis. Maksud dari 

persyaratan pedagogik adalah lembar kegiatan siswa yang dibuat menekankan 

pada proses untuk menemukan konsep pembelajaran, sedangkan maksud dari 

persyaratan konstruksi adalah mengembangkan lembar kegiatan siswa harus 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia siswa dengan menggunakan 

struktur kalimat yang sederhana dan pendek serta jelas. Maksud dari persyaratan 

teknis adalah dalam mengembangkan lembar kegiatan siswa harus mencakup 

tulisan, gambar dan tampilan. 

 Bedasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa karateristik LKS 

yaitu berisi sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan kognitif 

siswa. LKS yang digunakan mengacu pada kurikulum yang berlaku dengan 

menggunakan struktur bahasa dan kalimat yang disesuaikan dengan usia siswa. 
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c. Komponen Lembar kegiatan siswa 

 Menurut Prastowo (2011 : 207) dilihat dari strukturnya bahan ajar LKS 

lebih sederhana daripada modul. Bahan ajar LKS terdiri atas enam komponen 

utama yang 1) Judul, 2) Petunjuk belajar, 3) Kompetensi dasar atau materi pokok, 

4) Informasi pendukung, 5) langkah – langkah  kerja, dan 6) penilaian.

 Bedasarkan uraian di atas tentang komponen LKS, maka peneliti 

menggunakan struktur LKS sesuai dengan kebutuhan pengembangan yaitu: 1) 

judul, 2) identitas kepemilikan, 3) kata pengantar, 4) petunjuk penggunaan LKS, 

5) pengenalan tokoh dalam LKS, 6) kompetensi inti, 7) kompetensi dasar, 8) 

tujuan pembelajaran, 9) soal latihan, 10) soal evaluasi, dan 11) daftar pustaka.  

d. Langkah _ Langkah Penyusunan Lembar kegiatan siswa 

 Bedasarkan Depdiknas (2006 : 23) menjelaskan ada empat langkah  dalam 

penyusunan LKS yaitu:  

1. Analisis kurikulum 

 Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKS. 

Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi pokok dan pengelaman 

belajar manakah yang membutuhkan bahan ajar berbentuk LKS. Pada umumnya, 

dalam menentukan materi langkah analisis yang dilakukan yaitu dengan cara 

melihat materi pokok dan pengalaman belajar serta pokok bahasaan yang akan 

diajarkan. 

2. Menyusun peta kebutuhan LKS 

 Peta kebutuhan LKS sangat dibutuhkan untuk mengetahui materi apa saja 

yang harus ditulis dalam LKS. Peta ini juga bisa untuk melihat urutan materi 
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dalam LKS. Urutan materi dalam LKS ini sangat dibutuhkan dalam menentukan 

prioritas penulisan materi. 

3. Menetukan judul LKS 

 Judul LKS ditentukan atas dasar KD, materi pokok, pengalaman belajar 

yang terdapat dalam kurikulum. 

4. Menulis LKS 

 Penulisan LKS dapat dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

a) Merumuskan indikator dan atau pengalaman belajar yang harus dikuasai 

siswa.  

b) Menentukan alat penilaian 

c) Menyusun materi yang memperhatikan beberapa poin yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 1)  materi LKS sangat tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi 

LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang 

lingkup substansi yang akan dipelajari. 2) materi dapat diambil dari berbagai 

sumber seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. 3) Supaya 

pemahaman siswa terhadap materi lebih kuat, maka dapat saja dalam LKS 

ditunjukkan referensi yang digunakan agar siswa membaca lebih jauh tentang 

materi itu. 4) tugas-tugas harus ditulis secara jelas guna mengurangi 

pertanyaan dari siswa tentang hal-hal yang seharusnya siswa dapat 

melakukannya, misalnya tentang tugas diskusi. Judul diskusi diberikan secara 

jelas dan didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam kelompok diskusi 

dan berapa lama. 
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d) Menyusun materi bedasarkan struktur LKS. Struktur LKS secara umum ada 

enam komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 

informasi pendukung, tugas – tugas dan langkah kerja dan penilaian. 

 

e. Keunggulan dan Kelemahan Lembar kegiatan siswa 

 Lismawati (2010:40) menjelaskan bahwa lembar kegiatan siswa memiliki 

keunggulan dan kelemahan, keunggulan dan kelemahannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Keunggulan Lembar kegiatan siswa 

a) Dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan 

 alat khusus. 

b) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta. 

c) Dapat memaparkan kata – kata, angka – angka, notasi musik, gambar dua 

 dimensi, serta diagram dengan proses yang sangat cepat. 

d) Secara ekonomis, lebih hemat dibandingkan dengan media pembelajaran 

 yang lainnya. 

2) Kelemahan Lembar kegiatan siswa 

a) Sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami 

kesulitas memahami bagian – bagian tertentu. 

b) Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan. 

c) Memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam. 

d) Memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa memahami materi yang 

dijelaskan. Siswa yang tidak memenuhi asumsi pengetahuan prasayarat ini 

akan mengalami kesulitan dalam memahami. 
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3. Bahan Ajar  

a) Pengertian Bahan Ajar 

 Menurut Majid (2007 : 174) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu 

guru / instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud dapat berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar 

berisi muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai 

tujuan kurikulum yang berlaku. 

 Sedangkan dalam website Dikmenjur mengungkapkan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat materi atau subtansi pembelajaran (teaching material) 

yang disusun secara sistematis dan menampilkan kompetensi yang akan dikuasai 

siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dapat digunakan siswa dalam 

mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis (Depdiknas, 2008 : 6) 

 Bedasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar 

adalah segala bahan baik itu informasi, alat, maupun teks yang harus disusun 

secara sistematis agar siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dalam 

upaya mencapai tujuan kurikulum. Jadi, bahan ajar tidak hanya mendorong siswa 

untuk mengetahui (learning to know) tetapi juga untuk melakukan (learning to 

do), untuk menjadi (learning to be), dan untuk hidup bersama (learning to live 

together). 

b) Fungsi Bahan Ajar 

 Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki peranan 

penting bagi guru yaitu untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. 

Menurut Prastowo (2015 : 140), fungsi bahan ajar bagi guru adalah sebagai 
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berikut: 1) sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan aktifitas dalam proses 

pembelajaran, 2) meningkatkan proses pembelajaran lebih efektif dan interaktif, 

3) guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran selama penggunaan bahan 

ajar, dan 4) sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. 

 Fungsi bahan ajar bagi siswa adalah sebagai berikut: 1) pedoman bagi 

siswa untuk melakukan aktifitas dalam proses pembelajaran, 2) siswa dapat 

belajar secara mandiri dengan bahan ajar, 3) siswa dapat belajar sesuai dengan 

waktu yang diinginkan, 4) siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan berfikir 

masing – masing. 

 Kualitas bahan ajar dapat mengacu pada kriteria kualitas menurut Nieven. 

Menurut  Nieven  dalam  Yamasari  (2010:2)  suatu  material  dikatakan  baik  jika 

memenuhi  aspek-aspek  kualitas,  antara  lain:  (1)  Validitas  (Validity),  (2) 

Kepraktisan  (Practicaly),  dan  (3)  Keefektifan  (Effectiveness).  Bahan  ajar 

pembelajaran dibuat berdasarkan indikator yang telah ditentukan dan disesuaikan  

dengan  tugas  siswa.  Pengembangan  bahan  ajar  dalam  pembelajaran 

matematika  pada  materi  pokok  lingkaran  dikatakan  berkualitas  jika  

memenuhi indikator: (1) valid menurut para ahli yang berkompeten untuk menilai 

modul dan memberikan  masukan  atau  saran  untuk  menyempurnakan  bahan  

ajar  yang  telah dibuat  (2)  Praktis  jika  memenuhi  indikator  validator  

menyatakan  bahwa  bahan ajar tersebut dapat digunakan dengan sedikit atau 

tanpa revisi (3) Efektif jika memenuhi  indikator:  rata-rata  skor  pengerjaan  tes  

hasil  belajar  siswa  yang diperoleh mencapai kriteria ketuntasan minimum dan 

adanya respon positif siswa yang ditunjukkan melalui angket yang diberikan.  
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 Menurut  Sudjana  (2009:14),  bahwa  hasil  belajar  adalah  kemampuan-

kemampuan  yang  dimiliki  siswa  setelah  ia  menerima  pengalaman  belajarnya. 

Kemudian  menurut  Mulyono  (2012:14),    mengatakan  bahwa  hasil  belajar  

adalah kemampuan  yang  diperoleh  anak  setelah  melalui  kegiatan  belajar.  

Anak  yang berhasil  dalam  belajar  ialah  yang  berhasil  mencapai  tujuan-tujuan  

pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.  Menurut  Sudjana  (2009:3)  

mendefinisikan  penilaian  hasil  belajar  adalah proses  pemberian  nilai  terhadap  

hasil  belajar  yang  dicapai  siswa  dengan  kriteria tertentu.  Penilaian  hasil  

belajar  siswa  dilakukan  setelah  berakhirnya  penyajian materi  yang  disebut  

post-test.  Tujuan  dari  post-test  adalah  untuk  mengetahui sejauh  mana  

penguasaan  siswa  terhadap  materi  yang  telah  disajikan  pada  suatu periode 

tertentu.  Tes  jika  ditinjau  dari  bentuk  soalnya  dapat  dibedakan  menjadi  2  

yaitu  tes hasil  belajar  dalam  bentuk  uraian  (non  obyektif)  dan  tes  hasil  

belajar  bentuk obyektif.  Disebut  tes  obyektif  karena  siapapun  yang  

memeriksa  hasil  tes  akan menghasilkan  skor  yang  sama  sedangkan  tes  

uraian  hasilnya  dipengaruhi  oleh pemberi  skor.  Dalam  penelitian  ini,  

instrumen  tes  yang  digunakan  adalah  tes bentuk  obyektif.  Tes  diberikan  

pada  saat  setelah  ujicoba  akhir  produk.  Tes berbentuk  pilihan  ganda  yang  

mengacu  pada  indikator    kemampuan  pemahaman konsep yaitu untuk 

mengetahui seberapa paham siswa terhadp konsep 

 Bedasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bahan ajar 

adalah mencakup dua fungsi utama, yaitu fungsi untuk siswa dan fungsi untuk 

guru. Fungsi bagi siswa yaitu untuk memfasilitasi agar siswa dapat belajar secara 

mandiri, sedangkan fungsi bagi pengajar yaitu untuk pengembangan kompetensi 
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siswa dikarenakan melalui bahan ajar guru memiliki kebebasan untuk 

mengembangkan dan menyajikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c) Karateristik Bahan Ajar Tematik 

 Menurut Trianto dalam Prastowo (2013 : 313) menyebutkan bahwa bahan 

ajar harus memunculkan berbagai karateristik dasar pembelajaran. Dengan kata 

lain, setidak – tidaknya karateristik bahan ajar tematik itu ada empat macam, yaitu 

aktif, menarik, menyenagkan, holistic dan autentik. 

 Aktif artinya bahan ajar memuat materi yang menekankan pada 

pengalaman  belajar,  mendorong  keaktifan  siswa  dalam pembelajaran  baik  

secara  fisik,  mental,  intelektual,  maupun emosional,  guna  tercapainya  hasil  

belajar  yang  optimal  dengan mempertimbangkan hasrat, minat dan kemampuan 

siswa.   

 Menarik  atau  menyenangkan artinya bahan  ajar  dapat merangsang  

ketertarikan  siswa,  sehingga  siswa  senantiasa terdorong  untuk  terus  belajar.  

Bahkan  mampu  membuat  siswa sampai telibat dan asyik dengan bahan ajar 

tersebut.  

 Holistik mengandung arti bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari 

beberapa  bidang  kajian  yang  saling  berhubungan  membentuk satu  kesatuan.  

Sehingga,  memungkinkan  siswa  untuk  dapat memahami suatu fenomena dari 

berbagai sudut pandang.  

 Autentik artinya  bahan  ajar  dapat  memberikan  sebuah pengalaman  dan  

pengetahuan  yang  dapat  diperoleh  oleh  siswa sendiri. Selain itu, bahan ajar 

tersebut memberikan informasi yang kontekstual dengan kenyataan sosial budaya 
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di sekitar siswa, hal ini berdampak pada kebermaknaan dari materi yang 

dipelajari. 

 

4. Ruang Lingkup Materi Perawatan Tanaman Gantung 

 Materi perawatan tanaman gantung terdiri dari mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika dan PPKn yang diintegrasikan menjadi satu.  

a. Kompetensi Dasar dan Indikator 

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:  

3.2.1 Mengidentifikasi teks arahan/petunjuk tentang tanaman gantung 

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 
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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: 

3.13.1  Menjelaskan penghitungan waktu berdasarkan data sehari-hari. 

4.13.1 Menginterpretasikan data bedasarkan grafik yang disajikan 

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: 

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 

4.2.2  Menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam 

 lambang Negara Garuda Pancasila 
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b. Rangkuman Materi  

 Tanaman gantung merupakan tanaman yang dibuat dalam pot – pot atau 

barang bekas yang dapat digantung. Jenis tanaman yang bisa digunakan dalam 

tanaman gantung adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah 

keindahan dan kecantikan baik di dalam ruang maupun luar ruangan.  

 Membuat tanaman gantung diperlukan berbagai macam alat dan bahan 

seperti pot / botol bekas, cutter, tanaman yang akan digunakan, tanah, tali 

pengikat dan kawat untuk menggantung. Cara untuk membuatnya yaitu yang 

pertama 1) potong ¼ bagian bawah botol, 2) beri 4 lubang untuk tali pengikat, 3) 

masukkan tanaman yang akan digunakan, 4) beri tanah ke dalamnya, 5) pasang 

tali pengikat ke dalam 4 lubang yang sudah dibuat agar bisa digantung dan 6) 

 satukan tali pengikat dengan kawat kemudian gantung di tempat yang terdapat 

sinar matahari cukup.  

Gambar 2. 1 Langkah Membuat Tanaman Gantung 

 Setelah membuat tanaman gantung tentunya jangan lupa untuk 

merawatnya, merawat tanaman gantung yakni dengan memberinya pupuk secara 

rutin agar berkembang secara baik, kemudian memangkas tanaman secara berkala 

jika dilihat bentunya sudah tidak seimbang dan terlalu besar dan yang terakhir 

yaitu menyiramnya dengan semprotan atau selang panjang secara perlahan agar 

air tidak menetes. 
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 Kalian dapat membuat satu tanaman gantung dalam satu jam jika bekerja 

sama satu sama lain. Jika membuat tanaman gantung dimulai pukul 12.00 maka 

akan selesai pukul 13.00 dan satu jam sebelum pukul 12.00 adalah pukul 11.00.  

 Saat membuat tanaman gantung agar lebih cepat selesai dala membuatnya 

dibutuhkan kerjasama, manfaat-manfaat bekerja sama, antara lain: 

a. Kerja sama membuat pekerjaan selesai lebih cepat. 

b. Kerja sama membuat pekerjaan terasa lebih ringan 

c. Kerja sama mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. 

Bekerja merupakan bentuk pengamalan dari pancasila sila ke tiga. Kerja sama 

dapat kita lakukan dengan siapa saja. Syaratnya, kerja sama untuk melakukan hal-

hal yang baik dan demi kebaikan bersama. 

 

5. Karateristik Siswa Kelas III SD 

 Pada umumnya siswa kelas III SD memiliki usia 8 sampai dengan 9 tahun. 

Pada usis tersebut siswa sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau 

melaksanakan tugas – tugas belajar yang menuntut kemapuan kognitif atau 

kemapuan intelektual (seperti membaca, menulis dan menghitung). 

 Menurut Rusman (2010 : 251) siswa sekolah dasar kelas III dalam 

perkembangannya, terdapat tiga karateristik yang menonjol pada siswa usia 

tersebut diantaranya yaitu kongkret (nyata). Siswa pada usia tersebut akan lebih 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai karena 

siswa dihadapkan terhadap persitiwa dan keadaan yang nyata. Karateristik kedua 

yaitu integraif, maksudnya siswa mempelajari sesuatu sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Perpaduan konsep tidak dipilah – pilah dalam berbagai disiplin ilmu 

melainkan dikaitkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Karateristik 
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yang terkahir yaitu herarkis maksudnya siswa mulai belajar dari hal yang sedrhana 

menuju ke hal – hal yang lebih kompleks. 

 Piaget memamparkan bahwa anak usia SD sedang berada dalam tahap 

perkembangan operasi konkret yaitu proses berpikir anak harus konkret, belum 

bisa berfikir absatrak. Dengan demikian, pada masa ini dalam menyelesaikan 

masalah anak menggunakan logika – logika yang konkret atau bersifat fisik 

(Sutirna, 2013: 29).  

 Bedasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa kelas 

III SD termasuk dalam usia 8 – 9 tahun. Karateristik belajar siswa pada usia 

tersebut yaitu sudah bersifat nayata (kongkret). Siswa sebagai orang yang sedang 

belajar merupakan subjek yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, seorang guru dalam tahap ini harus mampu menyajikan materi sesuai 

dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran akan lebih mudah dipahami 

siswa.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

 Beberapa penelitian yang terkait dengan pengembangan LKS tematik yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Dian Puspita Sari, “Pengembangan Lembar kegiatan siswa Tematik Materi 

Jenis – Jenis Pekerjaan Untuk Kelas IV MI/ SD”. 

2. Elisabeth Awe, “Pengembangan Lembar kegiatan siswa Menggunakan 

Pendekatan Saintifik Pada Subtema Bermain di Lingkungan Sekolah Untuk 

Siswa Kelas Dua (II) Sekolah Dasar”. 
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3. Irkham Rofiq, “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Pada Tema 

Peristiwa Alam di Kelas III SD Negeri Pejagran” 

Berikut tabel persamaan dan perbedaan kajian penelitian relevan di bawah ini: 

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Relevan 

No 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tahun Persamaan Perbedaan 

1 

Dian Puspita 

Sari 

Pengembangan 

Lembar kegiatan 

siswa Tematik 

Materi Jenis – Jenis 

Pekerjaan Untuk 

Kelas IV MI/ SD 

 

2015 

- Pengembangan 

bahan ajar 

LKS 

- Hanya 

mengambil 1 

materi pokok 

- Untuk siswa 

kelas IV 

- Materi 

pokok jenis – 

jenis 

pekerjaan 

-  

2 

Elisabeth 

Awe 

Pengembangan 

Lembar kegiatan 

siswa Menggunakan 

Pendekatan Saintifik 

Pada Subtema 

Bermain di 

Lingkungan Sekolah 

Untuk Siswa Kelas 

Dua (II) Sekolah 

Dasar 

 

2016 

- Pengembangan 

bahan ajar 

LKS 

- Untuk siswa 

kelas 2 

- Materi 

mengambil 

satu sub 

tema yaitu 

Bermain di 

Lingkungan 

Sekolah 

3  

 

Irkham Rofiq 

Pengembangan 

Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) Pada 

Tema Peristiwa 

Alam di Kelas III 

SD Negeri Pejagran 

2017 

- Pengembangan 

bahan ajar 

LKS 

- Untuk siswa 

kelas III 

 

- Materi 

mengambil 

satu sub 

tema yaitu 

peristiwa 

alam 
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C. Kerangka Pikir

Proses Pembelajaran Tematik di SD 

Kondisi Ideal : 

Bahan ajar yang baik yakni 

disesuaikan dengan materi 

pembelajaran, disusun bedasarkan 

atas kebutuhan pembelajaran, 

terdaat bahan evaluasi, serta bahan 

ajar tersebut menarik untuk 

dipelajari siswa  

Kondisi di Lapangan: 

Bahan ajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran hanya berasal 

dari buku pemerintah sehingga 

materi yang dikaji kurang 

mendalam dan minat belajar siswa 

kurang.  

Analisis Kebutuhan: 

Peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan observasi terhadap 

pembelajaran tematik dan wawancara kepada wali kelas III SDN Purwantoro 1 

Malang diperoleh hasil bahwa ) siswa lebih menyukai materi pembelajaran yang 

dekat dengan lingkungan siswa, 2) kompetensi dan indikator yang harus dituntut oleh 

siswa 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, 4) LKS masih 

dibutuhkan sebagai penunjang bahan ajar dalam proses pembelajaran. 

Solusi : 

Perlunya mengembangkan LKS yang mengakomodasi kompetensi dan 

indikator yang harus dituntut oleh siswa serta dekat dengan lingkungan 

siwa dan memiliki banyak gambar, menarik dan menyenangkan dan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

Model Pengembangan : 

Mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan model pengembangan 

ADDIE dengan 5 tahapan yaitu: Analisis (Analyze), Desain (Design), 

Pengembangan (Development), Implementasi (Implementation), Evaluasi 

(Evaluation)

Produk: 

Menghasilkan bahan ajar tematik materi membuat dan merawat tanaman 

gantung sebagai penunjang bahan ajar siswa kelas III SD. 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 


