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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Mapping 

1. Pengertian Mapping 

Mapping merupakan sebuah cara menanamkan pemahaman konsep 

pembelajaran pada siswa agar bermakna dan mudah diingat oleh siswa. 

Trianto (2009 (b): 159) menyatakan bahwa mapping sebaiknya disusun 

secara hirarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak 

peta, makin ke bawah konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang 

kurang inklusif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Buzan (Huda, 2013: 

307) yang menyatakan bahwa mapping adalah sebuah gagasan utama yang 

ditulis di tengah halaman dan selanjutnya dari situlah dibentangkan ke 

seluruh arah untuk menciptakan semacam diagram yang terdiri dari kata-

kata kunci, frasa-frasa, konsep-konsep, fakta-fakta, dan gambar-gambar. 

Menurut Martin (Trianto, 2009 (b): 158) mapping adalah ilustrasi 

grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal 

dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Sedangkan 

menurut Swadarma (2013: 2) mapping adalah metode efektif untuk 

menuangkan semua gagasan yang ada dalam pikiran. Lebih lanjut 

Swadarma (2013: 3) menyatakan bahwa mapping adalah: 
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a. Cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan 

berdaya guna karena dilakukan dengan cara memetakan pikiran-

pikiran kita. 

b. Sistem berpikir yang terpancar (radiant thinking) sehingga dapat 

mengembangkan ide dan pemikiran ke segala arah, divergen, dan 

melihatnya secara utuh dalam berbagai sudut pandang. 

c. Alat organisasional informasi yang bekerja sesuai dengan 

mekanisme kerja otak sehingga dapat memasukkan dan 

mengeluarkan informasi dari dan ke dalam otak dengan mudah. 

d. Metode penulisan yang bekerja dengan menggunakan prinsip 

manajemen otak sehingga dapat membuka seluruh potensi dan 

kapasitas otak yang masih tersembunyi. 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mapping merupakan sebuah cara efektif untuk mengembangkan gagasan-

gagasan pada siswa melalui rangkaian peta-peta yang disusun, sehingga 

mapping dapat digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, mendesain, 

mencatat, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengklarifikasi 

topik utama, dengan begitu maka dapat memaksimalkan daya ingat siswa 

dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan tersimpan 

dalam otak. 

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Mapping 

Penggunaan mapping dalam pembelajaran memiliki beberapa 

keunggulan, menurut Swadarma (2013: 9) keunggulan-keunggulan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. 

b. Memaksimalkan sistem kerja otak. 

c. Saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide 

dan informasi yang dapat disajikan. 

d. Memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan. 

e. Sewaktu-waktu dapat me-recall data yang ada dengan mudah. 

f. Menarik dan mudah tertangkap mata. 

g. Dapat melihat sejumlah besar data dengan mudah. 
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Stita (http://stitattaqwa.blogspot.com) menyatakan bahwa mapping 

memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya: 

a. Kelebihan Mapping  

Di dalam kegiatan pembelajaran mapping memiliki beberapa 

kelebihan. Kelebihan mapping dalam pembelajaran adalah: 

1) dapat meningkatkan pemahaman siswa, karena mapping merupakan 

cara belajar yang mengembangkan proses belajar bermakna; 

2) dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas berpikir siswa; 

3) akan memudahkan siswa dalam belajar;  

4) sebagai sarana untuk membiasakan otak berfikir terkonsep dalam 

segala hal; 

5) dapat digunakan sebagai pengganti ringkasan yang lebih fleksibel; 

6) dapat mempermudah pemahaman siswa dan guru; 

7) dapat menyatukan satu persepsi antara guru dan siswa dan  

8) dapat digunakan dalam berbagai hal. 

b. Kekurangan Mapping  

Selain memiliki kelebihan dan keunggulan, mapping juga memiliki 

beberapa kekurangan antara lain adalah: 

1) pemahaman mapping dapat dicapai dengan syarat siswa sudah 

memahami pokok bahasan; 

2) siswa sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat dalam materi 

yang dipelajari; 

3) siswa sulit menentukan kata penghubung untuk menghubungkan 

konsep yang satu dengan konsep yang lain 
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Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan mapping  

memiliki kelebihan yaitu untuk memudahkan siswa dalam penguasaan 

materi pembelajaran, pola pikir siswa akan lebih terstruktur sehingga 

membantu meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. Sementara 

kekurangannya, siswa yang kurang memahami materi akan kesulitan 

membuat mapping. 

 

3. Langkah-langkah dalam Membuat Mapping 

Pembuatan mapping dilakukan dengan membuat suatu sajian atau 

suatu diagram tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu topik tertentu 

dihubungkan satu sama lain. 

Menurut Buzan (2010: 20) langkah-langkah dalam membuat mapping 

adalah sebagai berikut: 

a. Ambilah selembar kertas putih polos. Putarlah kertas agar sisi 

panjangnya terletak mendatar. 

b. Ambillah beberapa spidol berwarna cerah. Pilih warna 

kesukaanmu. 

c. Buatlah sebuah gambar di tengah halaman yang berhubungan 

dengan konsep/ide utama. Dengan menempatakan ide utama di 

bagian tengah halaman, maka pikiran akan terpusat dan lebih 

bebas menyebarkan ide ke segala arah. 

d. Pilihlah sebuah warna dan gambarlah sebuah cabang utama yang 

memancar dari gambar sentral. 

e. Tebalkan gambar cabang yang menempel ke gambar sentral lalu 

semakin menipis ke arah ujungnya. 

f. Tulislah ide utama dengan menggunakan satu kata saja dan ditulis 

dengan huruf kapital. 

g. Tambahkan cabang-cabang utama lain ke gambar tengah dengan 

menggunakan warna yang berbeda. 
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Trianto (2009 (b): 160) mengemukakan langkah-langkah dalam 

membuat mapping sebagai berikut:  

a. Memilih suatu bahan bacaan 

b. Menentukan konsep-konsep yang relevan 

c. Mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang 

inklusif 

d. Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep 

yang inklusif diletakkan dibagian atas atau puncak peta lalu 

dihubungkan dengan kata penghubung misalnya “terdiri atas”, 

“menggunakan” dan lain-lain. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

membuat mapping harus dimulai dari membaca suatu bahan bacaan, 

mengidentifikasi ide pokok, mengidentifikasi ide atau konsep-konsep 

sekunder yang menunjang ide pokok atau ide utama, dan yang terakhir 

menghubungkan ide utama dengan konsep-kosep sekunder sehingga 

konsep-konsep dapat tersusun dari konsep yang inklusif ke konsep yang 

kurang inklusif, maka dapat terbentuk suatu mapping. 

 

4. Unsur Pembentuk Mapping 

Menurut Swadarma (2013: 9) dalam pembuatan mapping diperlukan 

beberapa unsur pembentuk, yaitu: 

a. Tema besar 

Topik atau subyek yang akan dijadikan sebagai pokok 

pembahasan, terletak di tengah-tengah. 

b. Sub tema 

Cabang dari tema besar yang telah dikelompokkan secara 

sistematis berdasarkan kategori tertentu. Subtema dpat 

dikembangkan lagi menjadi sub-subtema yang lebih spesifik. 

c. Urutan 

Hubungan antartema besar, subtema, sub-subtema yang terjalin 

berdasarkan analisis yang dilakukan. 
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d. Garis Hirarki 

Garis yang menandakan adanya hubungan sebab-akibat, waktu, 

tempat atau pelaksanaan. 

 

 

 

B. Pengertian Model Pembelajaran 

Proses pembelajaran akan menghasilkan interaksi yakni sebagai 

proses dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Guru seringkali 

menghadapi beragam masalah di kelas, namun seorang guru akan selalu 

berusaha mengatur lingkungan belajar sebaik mungkin sehingga dapat 

membuat siswa bergairah dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, seorang guru mempersiapkan program pembelajaran 

dengan baik dan sistematis dengan tuntunan beberapa teori pengalaman yang 

sudah dimiliki. Salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar adalah model pembelajaran, oleh sebab itu seorang guru 

hendaknya dapat memahami kedudukan model pembelajaran dalam usaha 

mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum menerapkan model-model 

pembelajaran di kelas, maka hendaknya seorang guru memahami terlebih 

dahulu definisi atau pengertian dari model pembelajaran. 

Adapun pengertian model pembelajaran menurut Joyce & Weill 

(Huda, 2013: 73) model pembelajaran adalah sebagai rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi 

instruksional dan memandu proses pengajaran di ruang kelas atau di setting 

yang berbeda. 

Menurut Prastowo (2013: 68) model pembelajaran adalah acuan 

pembelajaran yang secara sistematis dilaksanakan berdasarkan pola-pola 
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pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Amri (2013: 7) model 

pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu 

yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang 

diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 

Sementara itu Suprihatiningrum (2013: 145) menyatakan bahwa model 

pembelajaran yaitu tiruan atau contoh kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur pembelajaran secara sistematis dalam mengelola pengalaman belajar 

siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan dapat tercapai. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu rancangan atau prosedur sistematis 

yang disajikan secara khas oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar yang bermakna untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. 

 

 

C. Model Pembelajaran Inkuiri 

1. Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri adalah model pembelajaran yang 

sangat penting bagi siswa dalam menanamkan konsep pemahaman. 

Menurut Sanjaya (2010: 196) model pembelajaran inkuiri merupakan 

serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir 

secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakan. Sedangkan Komalasari (2010: 73) 

menyatakan bahwa model pembelajaran inkuiri adalah model 

pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah 
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pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memahami 

konsep dan memecahkan masalah. 

Menurut Gulo (Trianto, 2009 (b): 166) model pembelajaran inkuiri 

adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sedangkan Swadarma 

(2011: 182) menyatakan model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. 

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama model pembelajaran 

inkuiri menurut Sanjaya (2010: 196-197), yaitu: 

1. Inkuiri menekankan pada kreativitas siswa secara maksimal 

untuk mencari dan menemukan. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk 

mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri (self belief). 

3. Tujuan dari penggunaan model pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, 

dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental. 

 

Menurut Swadarma (2013: 66) karakteristik model pembelajaran 

inkuiri, yaitu: 

1. Siswa mencari dan menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan 

dengan pelajaran, tidak hanya pasif menerima melalui 

penjelasan verbal guru, namun harus aktif menemukan sendiri 

inti dari materi pelajaran yang diajarkan. 

2. Guru bukan sebagai sumber pengetahuan namun sebagai 

fasilitator dan motivator. 

3. Siswa dituntut tidak hanya menguasai materi yang diajarkan 

tetapi juga dapat berpikir sistematis, kritis, dan logis dalam 

mengembangkan materi tersebut. 
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Berdasarkan beberapa pengertian tentang model pembelajaran 

inkuiri  yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran yang menuntut 

siswa untuk berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan 

sehingga dapat menanamkan konsep pemahaman dan mengembangkan 

kreativitas pada siswa. 

 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Inkuiri 

Setiap model pembelajaran tentu terdapat langkah-langkah yang 

sudah tersusun secara runtut yang digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaannya, seperti pada model pembelajaran inkuiri. 

Menurut Sanjaya (2010: 201) langkah-langkah proses 

pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi 

2. Merumuskan masalah 

3. Mengajukan hipotesis 

4. Mengumpulkan data 

5. Menguji hipotesis 

6. Merumuskan kesimpulan 

 

Menurut Swadarma (2013: 67) langkah-langkah pembelajaran 

inkuiri adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi dan rumuskan tujuan yang menjadi fokus 

pembelajaran dengan jelas. 

2. Ajukan satu pertanyaan tentang fakta yang sekiranya dapat 

meggelitik keingintahuan siswa. 

3. Formulasikan hipotesis untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

4. Berikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan 

hipotesis tersebut lalu uji berdasarkan data yang telah 

terkumpul tersebut. 

5. Rumuskan jawaban atas pertanyaan di awal pembelajaran, 

jawaban tersebut ada sintesis antara hipotesis yang diuji dengan 

data yang terkumpul. 
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3. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri 

Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan 

kelemahannya masing-masing, begitu juga dengan model pembelajaran 

inkuiri. Sanjaya (2010: 208-209) menyatakan bahwa keunggulan model 

pembelajaran inkuiri, diantaranya: 

a) Model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran 

yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga 

pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. 

b) Model pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada 

siswa untuk belajar sesuai gaya belajar mereka. 

c) Model pembelajaran inkuiri dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. 

d) Keuntungan lain adalah model pembelajaran ini dapat 

melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas 

rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar 

bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam 

belajar. 

 

Disamping keunggulan, model pembelajaran inkuiri juga 

memiliki kelemahan, diantaranya: 

a) Jika menggunakan model pembelajaran ini, akan sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

b) Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena 

terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

c) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan 

waktu yang panjang sehingga sering guru sulit 

menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 

d) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model 

pembelajaran inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap 

guru. 

 

 

 

D. Penerapan Mapping dalam Model Pembelajaran Inkuiri 

Mapping dapat diterapkan dalam berbagai model pembelajaran, salah 

satunya dalam model pembelajaran inkuiri. Menurut Swadarma (2013: 68) 
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langkah-langkah penerapan mapping dalam model pembelajaran inkuiri 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan suatu topik yang berkaitan dengan tema. 

3. Guru menunjukkan gambar (media) yang berkaitan dengan tema 

dan meminta siswa untuk mengamatinya. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

5. Guru memberi pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa. 

6. Guru membimbing kelompok diskusi dalam mengumpulkan 

informasi yang relevan. 

7. Dalam setiap kelompok guru memberikan (buku/artikel/majalah/ 

koran) yang berhubungan dengan topik untuk mencari informasi 

yang sedang dibahas dalam pembelajaran. 

8. Setiap siswa dalam kelompoknya membuat mapping berdasarkan 

informasi yang diperoleh. 

9. Hasil mapping masing-masing siswa “dilebur” menjadi satu 

mapping besar. 

10. Dengan bimbingan guru, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

mapping kelompoknya. 

11. Siswa menanggapi presentasi dengan guru sebagai moderatornya 

(untuk siswa kelas tinggi sudah bisa menjadi moderator) 

12. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil belajar. 

 

 

  

E. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan hal yang paling utama dalam pendidikan. 

Melalui proses belajar diharapkan adanya suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalamannya ketika terjadi interaksi antara individu 

dengan lingkungannya. Menurut Thobroni & Mustofa (2011: 16) belajar 

merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus menerus 

akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. Manusia tidak 

mampu hidup sebagai manusia jika tidak dididik atau diajar oleh manusia 

lainnya. 
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Menurut Komalasari (2010: 2) belajar adalah aktivitas yang dapat 

menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual maupun 

potensial. Perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang 

baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Perubahan terjadi 

karena ada usaha dari dalam diri setiap individu. 

Sedangkan menurut Trianto (2009 (b): 17) belajar diartikan sebagai 

suatu proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari 

tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, 

dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi 

lingkungan maupun individu itu sendiri. Suprihatiningrum (2013: 15) 

mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak 

dapat diamati secara langsungsebagai pengalaman (latihan) dalam 

interaksinya dengan lingkungan. 

Berdasarkan paparan pengertian belajar dari para ahli di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas seseorang 

secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dan membangun perubahan 

tingkah laku baik perubahan dalam aspek pengetahuan afektif maupun 

psikomotorik, sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. 
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2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar pada umumnya digunakan sebagai tolok ukur untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi atau bahan ajar 

yang telah diajarkan ataupun telah dipelajari. Perubahan tingkah laku yang 

terjadi dari proses belajar akan terlihat pada hasil belajar. Menurut Gagne 

& Briggs (Suprihatiningrum, 2013: 37) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan 

dapat diamati melalui penampilan siswa (learner’s performance). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 381) mengartikan bahwa 

hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha belajar. 

Suprijono (2011: 7) mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya, pembelajaran yang dikategorikan oleh para 

pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara terpisah, 

melainkan komprehensif, sehingga hasil belajar meliputi berbagai aspek 

perkembangan. 

Sementara Staton (Nabisi, 2008: 112) menyatakan bahwa hasil 

belajar diukur berdasarkan ada tidaknya perubahan tingkah laku atau 

pemodifikasian tingkah laku yang lama menjadi tingkah laku yang baru. 

Sedangkan Kunandar (2013: 62) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

kompetensi atau kemampuan tertentu, baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. 
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Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan dan perubahan 

dibidang kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh setelah 

melakukan proses belajar melalui evaluasi. Evaluasi dapat dijadikan 

sebagai alat ukur atau pertimbangan untuk mengetahui hasil belajar yang 

diperoleh siswa. 

 

F. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, 

bakat, dan kebutuhan siswa agar terjadinya interaksi optimal baik antara 

guru dengan siswa maupun antar siswa. 

Model pembelajaran yang dilakukan di kelas pada kurikulum 2013 

juga berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yakni beberapa mata 

pelajaran dikaitkan dan disatukan dalam satu tema (tematik). Jika dalam 

kurikulum sebelumnya pembelajaran tematik hanya diterapkan untuk kelas 

rendah sekolah dasar, maka dengan diberlakukannya kurikulum 2013 ini 

pembelajaran tematik akan diterapkan di setiap kelas tingkat sekolah 

dasar. 

Menurut Depdiknas (Trianto, 2009 (a): 79) pembelajaran tematik 

dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema 

tertentu. Perlu dipahami bahwa pembelajaran tematik merupakan salah 

satu jenis dari pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada 



23 
 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. 

Model pembelajaran tematik di SD memiliki beberapa tahapan 

yaitu: pertama guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai 

mata pelajaran untuk satu tahun. Kedua guru melakukan analisis standar 

kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar dan membuat 

indikator dengan tetap memperhatikan muatan materi dari standar isi. 

Ketiga membuat hubungan antara kompetensi dasar, indikator dengan 

tema. Keempat membuat jaringan KD dan indikator. Kelima menyusun 

silabus tematik dan yang keenam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran tematik dengan mengkondisikan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik.  

Menurut Kemendikbud (2013 (b): 193), pembelajaran tematik 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. 

Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan 

pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam 

satu kali tatap muka, untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

siswa. Karena siswa dalam memahami berbagai konsep yang dipelajari 

selalu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dikuasainya. 

Selanjutnya Trianto (2009 (a): 84) menjelaskan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang 

memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar 
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kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. 

Sejalan dengan hal ini Suryosubroto (2009: 133) berpendapat bahwa 

pembelajaran tematik diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema/topik pembahasan. 

Depdikbud (Trianto, 2010: 61) menyatakan bahwa pembelajaran 

tematik mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, antara lain: 

a. Holistik 

Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian 

dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa 

bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang 

terkotak-kotak dan pembelajaran terpadu memungkinkan siswa 

untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi.  

b. Bermakna 

Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek 

seperti yang dijelaskan di atas, memungkinkan terbentuknya 

semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang 

disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan 

dari materi yang dipelajari dan rujukan yang nyata dari segala 

konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-

konsep lainnya akan menambah kebermaknaan konsep yang 

dipelajari.  

c. Otentik 

Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami 

secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya 

melalui kegiatan belajar secara langsung. Guru lebih banyak 

sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan siswa bertindak 

sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan.  

d. Aktif 

Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun 

emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan 

mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa  

sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik yaitu suatu model pembelajaran yang memadukan 

beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan 
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kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

yang bertujuan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Menurut Suryosubroto (2009: 136-137) pelaksanaan pembelajaran 

tematik memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 

a) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan 

siswa. 

b) Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c) Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan 

dan bermakna. 

d) Menumbuhkan keterampilan sosial, seperti bekerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain. 

Selain memiliki keunggulan, dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik juga memiliki kelemahan seperti yang diungkapkan oleh Indrawati 

(Trianto, 2009 (a): 90) yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi 

yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan 

tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. 

 

3. Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Tematik 

Menurut Kemendikbud (2013 (b): 201) menyatakan bahwa 

pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 
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penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran. Sehingga, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses 

pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini: 

a) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau 

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran 

tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau 

dongeng semata. 

b) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-

siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran 

subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir 

logis. 

c) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, 

analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau 

materi pembelajaran. 

d) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain 

dari substansi atau materi pembelajaran. 

e) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional 

dan objektif dalam merespon substansi atau materi 

pembelajaran. 

f) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

g) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, 

namun menarik sistem penyajiannya. 

 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern 

dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan 

ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud 

meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi 

tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 

diaplikasikan secara prosedural. Saat kondisi seperti ini, tentu saja proses 
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pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non ilmiah. 

Kemendikbud (2013 (b): 9) menyatakan bahwa pendekatan 

saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan 

keterampilan-keterampilan ilmiah berikut: 

1) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar dan mencoba. 

Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.  

2) Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan 

secara luas kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu 

membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit 

sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, 

prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak.  

3) Mengumpulkan informasi/eksperimen 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui 

berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku yang lebih 

banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, 

atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi. Anak perlu dibiasakan untuk 

menghubung-hubungkan antara informasi satu dengan yang 

lain, untuk mengambil kesimpulan.  

4) Mengasosiasi/mengolah informasi 

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya 

yaitu memproses informasi untuk menemukan pola dari 

keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan kepada yang 

bertentangan. 

5) Mengkomunikasikan  

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan 

apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar 

siswa atau kelompok siswa tersebut.  
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Pendekatan saintifik biasanya tampak jelas ketika siswa terlibat dalam 

pembelajaran tertentu, yaitu: pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, dan pembelajaran penemuan.  

Berdasarkan berbagai pengertian pendekatan saintifik di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik merupakan adalah 

pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-

keterampilan ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini 

sangat tepat digunakan dalam pembelajaran tematik. 

 

4. Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Tematik 

a) Pengertian Penilaian Autentik 

Penilaian merupakan tahapan yang terakhir dalam kegiatan 

pembelajaran. Penilaian di dalam kurikulum 2013 menggunakan 

penilaian autentik. Kemendikbud (2013) mengemukakan bahwa 

penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara 

signifikan atas hasil belajar siswa untuk ranah sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Istilah assesmen merupakan sinonim dari penilaian, 

pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan istilah autentik 

merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. 

Nurgiyantoro (2011: 23) menyatakan bahwa penilaian autentik 

merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk 

menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna yang merupakan  

penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. 



29 
 

Sedangkan menurut Komalasari (2010: 148) penilaian autentik 

adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks 

“dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk 

memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu 

masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang 

mengukur atau menunjukkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor dengan cara 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam dunia nyata. 

b) Metode Penilaian Autentik 

Metode penilaian autentik sangat berkaitan dengan aktivitas 

pembelajaran yang akan berpengaruh pada hasil pembelajaran. 

Semakin banyak aktivitas pembelajaran yang mampu dinilai, semakin 

baik pula hasil pembelajaran tersebut. 

Hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam metode 

penilaian autentik adalah (Chatib, 2009: 166): 

a. Dalam penilaian autentik, kemajuan siswa dilihat dari 

kempetensi siwa tersebut dalam menerima pembelajaran. 

Kompetensi siswa dapat dilihat dari keseluruhan proses 

pembelajaran 

b. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, saat itulah waktu 

yang sangat pas untuk mengambil penilaian. Dengan 

demikian pada saat mengajar, guru tersebut sudah 
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mendapatkan nilai dari proses pengajaran. Penilaian 

dilakukan pada proses pembelajaran, bukan pada akhir 

pembelajaran. 

c. Dengan paradigma baru ini, penilaian siswa dilakukan setelah 

proses pembelajaran sehari-harinya. Pada saat sebuah sistem 

sekolah ingin mengetahui bagaimana penilaian siswa pada 

tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun maka dipakai metode 

average (rata-rata) dari kompetensi yang terangkum. Model 

pelaporan menggunakan penilaian autentik dapat dilakukan 

sewaktu-waktu, tidak harus menunggu 3 bulan, 6 bulan atau 1 

tahun. 

c) Teknik Penilaian Autentik 

Menurut Kemendikbud (2013 (b): 5) beberapa jenis penilaian 

autentik meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

1. Penilaian Sikap 

a. Observasi 

Merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format 

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

Hal ini dilakukan saat pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. 

 

 



31 
 

b. Penilaian Diri 

Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian diri. 

c. Penilaian Antarteman 

Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa 

untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku 

keseharian siswa. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

penilaian antarsiswa. 

d. Jurnal Catatan Guru 

Merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas 

yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

Jurnal bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan 

dari hasil observasi. 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Tes Tulis 

Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban 

dan uraian. Memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Memilih 

jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar-salah, ya-

tidak, menjodohkan, dan sebab-akibat. Mensuplai jawaban 
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terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, 

dan uraian. 

b. Tes Lisan 

Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

guru secara lisan (oral) sehingga siswa merespon pertanyaan 

tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian. 

Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf 

yang diucapkan. 

c. Penugasan  

Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh guru 

yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu 

ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara berikut: 

a. Penilaian Kinerja 

Asessmen autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi 

siswa, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan 

dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para siswa 

menyebutkan unsur-unsur proyek/tugas yang akan mereka 

gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan 

menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan 

balik terhadap kinerja siswa baik dalam bentuk laporan naratif 

maupun laporan kelas. 
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Menurut Kemendikbud (2013 (b): 244) Ada beberapa 

cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja:  

1) Daftar cek (checklist). Digunakan untuk mengetahui 

muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari 

indikator atau subindikator yang harus muncul dalam 

sebuah peristiwa atau tindakan. 

2) Catatan anekdot/narasi (anecdotal/narative records). 

Digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi 

tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing siswa 

selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, 

guru dapat menentukan seberapa baik siswa 

memenuhi standar yang ditetapkan. 

3) Skala penilaian (rating scale). Biasanya digunakan 

dengan menggunakan skala numerik berikut 

predikatnya. Misalnya: 5 = baik sekali, 4 = baik, 3 = 

cukup, 2 = kurang, 1 = kurang sekali.  

4) Memori atau ingatan (memory approach). Digunakan 

oleh guru dengan cara mengamati siswa ketika 

melakukan sesuatu, dengan tanpa membuat catatan. 

Guru menggunakan informasi dari memorinya untuk 

menentukan apakah siswa sudah berhasil atau belum. 

Cara seperti tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup 

dianjurkan. 

 

b. Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan 

kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh 

siswa menurut periode/waktu tertentu. 

c. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan 

artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil 

kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari 

hasil kerja siswa secara perorangan atau diproduksi secara 

berkelompok. 
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Kemendikbud (2013 (b): 247) penilaian portofolio 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti 

berikut ini: 

1) Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian 

portofolio. 

2) Guru atau guru bersama siswa menentukan jenis 

portofolio yang akan dibuat.  

3) Siswa, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau 

di bawah bimbingan guru menyusun portofolio 

pembelajaran. 

4) Guru menghimpun dan menyimpan portofolio siswa 

pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal 

pengumpulannya. 

5) Guru menilai portofolio siswa dengan kriteria 

tertentu. 

6) Jika memungkinkan, guru bersama siswa membahas 

bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. 

7) Guru memberi umpan balik kepada siswa atas hasil 

penilaian portofolio. 

 

 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut “Apabila pada pembelajaran 

menerapkan mapping dalam model pembelajaran inkuiri dengan 

memperhatikan langkah-langkah yang tepat, maka akan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 11 Metro Pusat tahun pelajaran 

2014/2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


