
4 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.   Pengertian Belajar dan Prestasi Belajar  

 

Belajar merupakan usaha setiap individu untuk merubah berbagai pandangan dan 

pemikiran yang ada dalam dirinya tentang sesuatu yang tadinya belum diketahui 

menjadi diketahui, pahami, dan dimengerti dengan baik sebagai prestasi upayanya 

dalam belajar. 

 

Pengertian belajar adalah sebagai berikut :  

Belajar adalah berpengaruh dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap 

sesuatu situasi tertentu yang harus disebabkan oleh pengalamannya yang berulanag-

ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas 

dasar kecenderungan respon pembawa, kematangan ataupun keadaan-keadaan sesaat 

seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya). (Purwanto, 2006 : 

85). 

 

Sedang pendapat yang lain mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif, 

artinya orang yang belajar itu ikut serta dalam proses itu dengan aktif.  Orang yang 

belajar itu mempelajarai apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkannya. Ia 

memberikan reaksi atau tanggapan terhadap apa yang terjadi suatu berlangsungnya 
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proses belajar jika tidak ada tanggapan, maka Prestasi belajar tidak ada.  (Hutabarat, 

2004 ; 12). 

 

Pendapat lain tentang belajar, sebagaimana dikemukakan oleh Dewa Ketut Sukardi 

adalah : “ Perubahan tingkah laku sebagai Prestasi pengalaman, kecuali perubahan 

tingkah laku yang disebabkan oleh proses menjadi matangnya seseorang atau peruahn 

yang Instrinsik atau yang bersipat tempoler “. (Sukardi, 2003 ; 15). 

 

Sepengaruh dengan pengertian belajar yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan-perubahan tingkah laku yang 

terjadi pada diri sendiri seseorang sebagai akibat dari latihan dan pengalaman yang 

dilakukannya berulang-ulang.  

 

Pendapat yang lain prestasi belajar adalah sebagai berikut: prestasi belajar merupakan  

hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan belajar, dan belajar itu sendiri adalah 

berusaha mengadakan perubahan situasi dalam proses perkembangan dirinya untuk 

mencapai tujuan “. (Ahmadi, 2005 : 21 ) 

 

Sedangkan pendapat yang lain mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah suatu 

prestasi yang biasanya dinyatakan dalam angka-angka, anak-anak yang berprestasi 

rendah memiliki hasil angka belajar yang rendah. (Natawijaya, 2006 : 50 ) 

 

Ada empat golongan hasil belajar atau prestasi belajar, yaitu : 

a. Pengetahuan, yaitu dalam bentuk bahan informasi fakta, gagasan, keyakinan, 

prosedur, hukum, kaidah, standar lainnya. 



6 
 

b. Kemampuan, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk menganalisis, mereproduksi, 

mencipta, mengatur, membuat generalisasi, berfikir rasional serta menyesuaikan. 

c. Kebiasaan dan keterampilan, yaitu dalam bentuk kebiasaan perilaku dan 

keterampilandalam menggunakan semua kemampuan. 

d. Sikap, yaitu dalam bentuk operasioanl, minat, pertimbangan dan saran. 

(Hutabarat, 2004 : 12 )  

 

Pembelajaran Tematik di dalam pelaksanaan penelitian ini dikategorikan : 

a.  tinggi, dengan nilai antara   : 7,0 – 10 

b.  sedang, dengan nilai antara : 6,0 – 7,0 

c.  rendah, dengan nilai antara : 1,0 – 5,0 

     ( Depdikbud, 2004 ; 2 ) 

 

B.   Pembelajaran Tematik  

 

1. Pengertian tematik 

 

Pembelajaran tematik adalah berkaitan dengan suatu tema yang berupa subjek atau 

topic yang dijadikan pokok pembahasan.  Contoh pembelajaran tematik kelas II 

dengan tema diri sendiri.  Tema tersebut dijadikan dasar untuk berbagai mata 

pelajaran termasuk Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, Matematika, dan lain-lain. 

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.  

Tema tersebut diharapkan dapat memberikan banyak keuntungan di antaranya: 
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(1)  Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu; (2)  Siswa mampu 

mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata 

pelajaran dalam tema yang sama; (3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan; (4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik 

dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa; (5) Siswa 

mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam 

konteks tema yang jelas; (6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat 

berkomunikasi dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari pelajaran lain; (7) 

Dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat 

dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu 

selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan atau pengayaan 

(KTSP). 

 

2.  Ciri pembelajaran tematik 

 

Ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain; (!) Pengalaman dan kegiatan belajar 

sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; 

(2) Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak 

dari minat dan kebutuhan siswa; (3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan 

berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; (4) Membantu 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa; (5) Menyajikan kegiatan belajar yang 

bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik di 



8 
 

lingkungannya; (6) Mengembangkan keterampilan social siswa, seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi dan tanggapan terhadap gagasan orang lan. 

3.  Prinsip dasar pembelajaran tematik 

 

Pembelajaran tematik memiliki prinsip dasar sebagaimana halnya pembelajaran 

terpadu.  Pembelajaran terpadu memiliki satu tema actual, dekat dengan dunia siswa 

dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. (Trianto, 2010:84). 

 

C.  Pengertian Alat Peraga (Media Gambar) 

 

Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. 

(Sudjana, 2002 :59 ). 

 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif.  Proses belajar mengajar ditandai 

dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode dan alat, serta 

evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari 

unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau tehnik untuk mengantarkan sebagai 

bahan pelajaran agar sampai tujuan. Dalam pencapain tersebut, peranan alat bantu 

atau alat peraga memegang peranan yang penting sebab dengan adanya alat peraga ini 

bahan dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Alat peraga sering disebut audio 

visual, dari pengertian  alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga.  Alat tersebut 

berguna agar pelajaran yang disampaikan guru lebih mudah dipahami oleh siswa. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-alat-peraga.html
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Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan membantu 

guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien. 

 

D.  Jenis-jenis Alat Peraga  

Adapun beberapa contoh alat peraga yang dapat digunakan dalam  mengajar yaitu : 

1.  Gambar  

2.  Peta  

3.  Papan Tulis  

4.  Boks Pasir  

     (Sudjana, 2002 : 60) 

Penjelasan : 

a.    Gambar 

Gambar adalah suatu bentuk alat peraga yang nampaknya saling dikenal dan saling 

dipakai, karena gambar disenangi oleh anak berbagai unur, diperoleh dalam keadaan 

siap pakai, dan tidak menyita waktu persiapan. 

b.    Peta  

Peta bisa menolong mereka mempelajari bentuk dan letak negara-negara serta kota-

kota yang disebut Al-kitab. Salah satu yang harus diperhatikan, penggunaan peta 

sebagai alat peraga hanya cocok bagi anak besar/kelas besar. 

c.    Papan tulis 

Peranan papan tulis tidak kalah pentingnya sebagai sarana mengajar. Papan tulis 

dapat diterima dimana-mana sebagai alat peraga yang efektif. Tidak perlu menjadi 

seorang seniman untuk memakai papan tulis. Kalimat yang pendek, beberapa 
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gambaran orang yang sederhana sekali, sebuah diagram, atau empat persegi panjang 

dapat menggambarkan orang, kota atau kejadian. 

 

E.  Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Alat peraga  

 

Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga dalam pengajaran yaitu : 

1.   Kelebihan penggunaan alat peraga yaitu :  

 Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik 

 Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah 

memahaminya 

 Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah 

bosan  

 Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti :mengamati, 

melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya. 

2.  Adapun tujuan dari alat peraga untuk: 

 Memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas. 

 Mengembangkan sikap yang dikehendaki. 

 Mendorong kegiatan siswa lebih lanjut. 

 

 

Pemakaian alat peraga  merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan yang 

mendalam dalam mengajar, panca indra dan seluruh kesanggupan seorang anak 

perlu  dirangsang, digunakan dan libatkan, sehingga tak hanya mengetahui, 

melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajari.  Panca indera yang 
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paling umum dipakai dalam mengajar adalah “mendengar” melalui pendengaran, 

anak mengikuti peristiwa-peristiwa dan ikut merasakan apa yang disampaikan.  

Seolah-olah telinga mendapatkan mata. Anak melihat sesuatu dari apa yang 

diceritakan.  Namun ilmu pendidikan berpendapat, bahwa hanya 20% dari apa yang 

didengar dapat diingat kemudian hari. Kesan yang lebih dalam dapat dihasilkan 

jikalau apa yang diceritakan “dilihat melalui sebuah gambar“. Dengan demikian, 

melalui ”mendengar“ dan “melihat” akan diperoleh kesan yang jauh lebih mendalam.  

 

3.   Kekurangan alat peraga yaitu:  

 Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. 

 Banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan  

 Perlu kesediaan berkorban secara materiil 

 

Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran alat peraga itu, 

antara lain terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri dengan tidak 

menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, 

pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan itu.  Kelemahan 

lain adalah alat peraga dipandang sebagai “Alat Bantu “ semata-mata bagi guru dalam 

melaksanakan kegiatan mengajarnya sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran 

dan alat peraga tersebut diabaikan.  Di samping itu terlalu menekankan pentingnya 

materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual 

sebagai Alat Bantu guru dalam  mengajar. 
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