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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

 

1. Pengertian Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

Hampir semua pakar bidang psikologi dan pendidikan menyepakati 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku.  

 

Witherington dalam Hanafiah dan Suhana (2012 : 7) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan 

sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, 

kebiasaan, pengetahuan dankecakapan.” Sedangkan Gagne, Berliner dan 

Hilgrad dalam Hanafiah dan Suhana (2012: 7) menyatakan bahwa 

“belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena 

pengalaman”.  

Sementara itu, Hilgrad dan Gordon dalam Oemar Hamalik (2009: 48) 

menyatakan bahwa “belajar menunjuk ke perubahan dalam tingkah laku 
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dasar kecenderungan-kecenderungan respons bawaan, kematangan atau 

keadaan temporer dari subjek (misalnya keletihan dan sebagainya)”. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Slameto (2010: 2) mengemukakan 

bahwa “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang lain secara keseluruhan, 

sebagai mana pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan”. Selain itu, Forrest W. Parkay dan Beverly Hardeastle 

Stanford dalam Nabisi Lapono (2008: 1.14) menyebut “belajar sebagai 

kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, mengembangkan 

pemahaman dan meningkatkan penguasaan keterampilan dalam proses 

pembelajaran”. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan belajar 

merupakan perubahan kepribadian dan tingkah laku secara keseluruhan 

dan  pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan 

sebagai kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, 

mengembangkan pemahaman dan meningkatkan penguasaan 

keterampilan dalam proses pembelajaran. 

. 

 

2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang melibatkan interaksi 

antara guru dengan siswa. Pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

membantu siswa agar dapat menerima pengetahuan yang diberikan dan 

membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut 
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Oemar Hamalik (2009: 57) “pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran” . Sedangkan menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkingan belajar”.  

Sejalan dengan itu, Sudjana (2010: 28) “Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar 

terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta 

didik (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang melakukan 

kegiatan membelajarkan”.  

 

Sementara, Trianto (2010: 17) berpendapat bahwa pembelajaran 

merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan 

sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha 

sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarhkan 

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangkan mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan. 

 

3. Pengertian Aktivitas Belajar 

Dalam proses pembelajaran, siswa melakukan berbagai macam 
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 aktivitas. Aktivitas siswa bukan hanya secara individual, tetapi juga 

dalam kelompok. Menurut Dimyati & Mudjiono, (2006: 236) “aktivitas 

belajar dialami oleh siswa sebagai suatu proses, yaitu proses belajar 

sesuatu yang merupakan kegiatan mental mengolah bahan belajar atau 

pengalaman lain”. Sedangkan menurut Kunandar (2010: 277) 

menyatakan bahwa “aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam 

bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut”.  

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Hanafiah dan Suhana (2012:  

23) “proses aktivitas belajar harus melibatkan seluruh aspek psikofisis 

peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan 

perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan mental mengolah bahan 

ajar atau pengalaman lain yang dilakukan oleh siswa menyangkut sikap, 

perhatian, partisipasi, dan presentasi ketika proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

 

 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Proses belajar mengajar memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai yang 

 telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan 
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 pendidikan. Untuk mencapai tujuan belajar atau hasil belajar tidak akan 

dicapai siswa apabila siswa tersebut tidak memperhatikan cara-cara dan 

faktor yang menunjang keberhasilan belajar tersebut. 

 

Bloom dalam Suprijono (2009: 6-7) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), applicatian (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai).Domain afektif 

adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi).Domain psikomotor meliputi initiotory, pre-routine, 

rountinized.Psikomotor  juga mencakup keterampilan produktif, teknik, 

fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Gagne dalam Suprijono 

(2010: 5) “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Sedangkan Menurut 

Oemar Hamalik (2009: 33) “hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dicapai 

setelah belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 
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B. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian metode pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan suatu metode pembelajaran 

yang menarik agar siswa tidak merasa bosan dengan materi yang 

diajarkan oleh guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 

580) “metode mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik 

untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan), cara kerja bersistem 

untuk memudahkan pelakasanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan”. Sejalan dengan itu, T. Raka Joni dalam Soli Abimayu 

(2008: 2.5) mengartikan “metode sebagai cara kerja yang bersifat relatif 

umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu”.  

 

Sementara itu, Menurut Sudjana, (2005: 76) “metode pembelajaran 

adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran”.  Dari beberapa 

pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara pembelajaran yang digunakan oleh 

 guru sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 

2. Macam-macam Metode Pembelajaran 

Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Masing-masing metode pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Sanjaya, dkk dalam Nabisi Lapono (2008: 6.2) 

mengemukakan “berbagai metode pembelajaran, baik metode 
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pembelajaran yang lebih berpusat pada guru maupun yang lebih berpusat 

pada siswa. Metode pembelajaran yang lebih berpusat pada guru meliputi  

: ceramah, tanya-jawab, dan demonstrasi”. 

1. Metode ceramah  

Metode ceramah adalah penyajian pelajaran oleh guru dengan cara 

memberikan penjelasan secara lisan kepada siswa. Penggunaan 

metode ceramah sangat tergantung pada kemampuan guru. 

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran, kemampuan berbahasa, 

intonasi suara, penggunaan media, dan variasi gaya mengajar lainnya 

sangat menentukan keberhasilan metode ini. 

2. Metode tanya jawab  

Metode Tanya jawab adalah cara penyampaian suatu pelajaran 

melalui interaksi dua arah dari guru kepada siswa atau dari siswa 

kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui 

jawaban lisan guru atau siswa. Dalam metode tanya jawab, guru dan 

siswa sama-sama aktif. Siswa dituntut untuk aktif agar mereka tidak 

tergantung pada keaktifan guru. Rasa ingin tahu anak usia SD harus 

ditumbuh-suburkan agar ia menjadi manusia yang kreatif. Untuk itu 

guru harus menguasai keterampilan bertanya dan juga harus 

mempunyai semangat yang tinggi didalam menciptakan situasi yang 

kondusif bagi terlaksananya tanya jawab yang mendidik.  

3. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan 

atau prosedur yang dilakukan misalnya : proses mengerjakan sesuatu, 
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proses menggunakan sesuatu, membandingkan suatu cara dengan 

cara lain, atau untuk mengetahui/melihat kebenaran sesuatu. 

 

Sedangkan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa menurut 

Kartawisastra, dkk dalam Nabisi Lapono (2008: 7.2) “meliputi : kerja 

kelompok, karya wisata, discovery, eksperimen, pengajaran unit, dan 

pengajaran dengan modul dan inquiry”. 

1. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran dimana siswa dalam 

kelas dibagi dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompok 

dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditetapkan untuk diselesaikan secara bersama-

sama.  

2. Metode Karya Wisata  

Metode karya wisata atau studi wisata sebagai metode pembelajaran 

adalah siswa dibawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat 

tertentu dengan maksud untuk mempelajari obyek belajar yang ada di 

tempat itu.  

3. Metode Discovery 

Sund dalam Soli Abimanyu (2008: 7.10) berpendapat bahwa 

“discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasikan 

suatu konsep atau prinsip”.  

Discovery diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang 

mementingkan pembelajaran perseorangan, manipulasi obyek, 

melakukan percobaan, sebelum sampai kepada generalisasi. Metode 
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discovery  mengutamakan cara belajar siswa aktif (CBSA), 

berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan 

reflektif. 

4. Metode Eksperimen 

Dalam proses pembelajaran dengan metode eksperimen siswa diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, 

keadaan atau proses tertentu. Peranan guru dalam metode eksperimen 

adalah memberi bimbingan agar eksperimen itu dilakukan dengan 

teliti sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. 

5. Metode Pengajaran Unit 

Metode pengajaran unit adalah suatu cara pembelajaran dimana siswa 

dan guru mengarahkan segala kegiatannya pada pemecahan suatu 

masalah yang dipelajari melalui berbagai segi yang berhubungan, 

sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. 

Pengajaran unit ini sekarang dinamakan pembelajaran terpadu.  

6. Pengajaran Dengan Modul 

Modul adalah suatu paket pembelajaran yang membicarakan satu 

satuan konsep tunggal mata pelajaran. Hal ini dalam usaha untuk 

mengindividualisasikan belajar dengan memberi kemampuan siswa 

menguasai satu unit isi sebelum pindah ke unit yang lain 

7. Metode Inquiry 

Iinquiry menurut Sund dalam Soli Abimanyu (2008: 7.9) “meliputi 
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 juga penemuan. Dengan kata lain, inquiry adalah perluasan proses 

penemuan yang digunakan lebih mendalam. Artinya proses inquiry 

mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya  

merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, 

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

sebagainya”.  

 

Berdasarkan jenis-jenis metode yang telah dijelaskan di atas, maka 

peneliti memilih metode discovery karena metode jenis ini dinilai cocok 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode discovery 

juga belum diterapkan dalam pembelajaran di SDN 5 Karang Anyar. 

Guru cenderung menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran 

menjadi membosankan bagi siswa. Akan tetapi, apabila menggunakan 

metode discovery maka siswa akan aktif dalam pembelajaran karena 

mengutamakan cara belajar siswa aktif (CBSA), berorientasi pada proses, 

mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. 

 

C. Metode Discovery 

1. Pengertian Metode Discovery 

Metode discovery merupakan komponen dari praktek pendidikan yang 

meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, 

beroreientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan 

reflektif.  

 

Menurut Sund dalam Soli Abimanyu  ( 2008: 7.9) berpendapat bahwa 
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 “discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasikan suatu 

konsep atau prinsip”. Sedangkan Menurut  Hanafiah dan Suhana dalam 

Suprapto (2010: 7)  “metode discovery merupakan suatu rangkain 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

peserta didik untuk mencari dan menyalidiki secara sistematis,kritis dan 

logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan sikap dan 

keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku”. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode discovery dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang 

memberi kesempatan seluas-luasnya  kepada peserta didik untuk 

memperoleh sendiri pengetahuan baru melalui pengamatan, percobaan 

dan penyelidikan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. 

 

2. Kelebihan Metode Discovery 

Menurut Soli Abimanyu (2008: 7.10) kelebihan dari metode discovery 

yaitu: 

a. Siswa belajar bagaimana belajar melalui proses penemuan.  

b. Pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan sangat kokoh.  

c. Metode penemuan membangkitkan gairah siswa dalam belajar.  

d. Metode penemuan memungkinkan siswa bergerak untuk maju sesuai 

dengan kemampuannya sendiri.  

e. Metode ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya 

sehingga ia merasa lebih terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. 

f. Metode ini berpusat pada anak, dan guru sebagai teman belajar atau 

fasilitator.  

 

 

 

3. Kelemahan Metode Discovery 

Kelemahan  dari metode discovery dalam Soli Abimanyu (2008: 7.11)   
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yaitu: 

a. Metode ini mempersyaratkan kesiapan mental, dalam arti siswa 

yangpandai akan memonopoli penemuan dan siswa yang bodoh akan 

frustrasi.  

b. Metode ini kurang berhasil untuk kelas besar karena habis waktu guru 

untuk membantu siswa dalam kegiatan penemuannya.  

c. Dalam pelajaran tertentu (misalnya IPA) fasilitas yang dibutuhkan 

untuk mencoba ide-ide mungkin terbatas.  

d. Metode ini terlalu mementingkan untuk memperoleh pengertian, 

sebaliknya kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan 

keterampilan.  

e. Metode ini kurang memberi kesempatan untuk berpikir kreatif kalau 

pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi oleh guru, 

begitu pula proses-prosesnya dibawah pembinaannya. 

   

Solusi untuk mengatasi kelemahan metode tersebut menurut Abimanyu 

(2008: 7.11) yaitu: 

a. Bentuklah kelompok-kelompok kecil, yang anggotanya terdiri dari 

siswa pandai dan siswa kurang pandai, agar siswa yang pandai bisa 

membimbing siswa yang kurang pandai. Dengan cara ini pula 

kelemahan kelas besar dalam penggunaan metode ini dapat diatasi.  

b. Metode penemuan untuk IPA dapat pula dilakukan di luar kelas 

sehingga tidak memerlukan fasilitas atau bahan yang umumnya mahal.  

c. Mulailah dengan penemuan terbimbing, kemudian jika siswa sudah 

terbiasa dengan metode ini maka gunakanlah metode penemuan bebas, 

agar siswa benar-benar dapat berkembang berpikir kreatifnya.  

 

 

 

4. Langkah-langkah Penggunaan Metode Discovery 

Langkah-langkah pelaksanaan metode discovery dalam Soli Abimanyu 

(2008: 7.12) adalah:  

1. Kegiatan Persiapan  

a) Mengidentifikasi kebutuhan bekajar siswa (need assessment).  

b) Merumuskan tujuan pembelajaran.  

c) Menyiapkan problem (materi pelajaran) yang akan dipecahkan. 

Problem itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. 

Problem tentang konsep atau prinsip yang akan ditemukan itu perlu 

ditulis dengan jelas. 

d) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.  

2. Kegiatan Pelaksanaan Penemuan  
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Kegiatan Pembukaan   

a) Melakukan apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan mengenai 

materi pelajaran yang telah diajarkan.  

b) Memotivasi siswa dengan cerita pendek yang ada kaitannya dengan 

materi yang diajarkan.  

c) Mengemukakan tujuan pembelajaran dan kegiatan/tugas yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu.  

Kegiatan Inti  

a) Mengemukakan problema yang akan dicari jawabannya melalui 

kegiatan penemuan.  

b) Diskusi pengarahan tentang cara pelaksanaan 

penemuan/pemecahan problema yang telah ditetapkan.  

c) Pelaksanaan penemuan berupa kegiatan penyelidikan/percobaan 

untuk menemukan konsep atau prinsip yang telah ditetapkan.  

d) Membantu siswa dengan informasi atau data, jika diperlukan siswa. 

e) Membantu siswa melakukan analisis data hasil temuan, jika 

diperlukan.  

f) Merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa.  

g) Memuji siswa yang giat dalam melaksanakan penemuan.  

h) Memberi kesempatan siswa melaporkan hasil penemuannya.  

Kegiatan Penutup  

a) Meminta siswa membuat rangkuman hasil-hasil penemuannya. 

b) Melakukan evaluasi hasil dan proses penemuan. 

c) Melakukan tindak lanjut, yaitu meminta siswa melakukan 

penemuan ulang jika ia belum menguasai materi, dan meminta 

siswa mengerjakan tugas pengayaan bagi siswa yang telah 

melakukan penemuan dengan baik.  

 

 

 

5. Langkah-langkah  Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan 

Metode Discovery 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode 

discovery menurut  Hanafiah dan Suhana dalam Suprapto (2010: 9) 

1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa  

2. Seleksi pendahuluan terhadap konsep 

3. Seleksi bahan /masalah yg akan dipelajari 

4. Menemukan peran yang akan dilakukan masing-masing  peserta 

didik 

5. Mengecek pemahaman pesrta didik terhadap permasalahan yang 

akan diselidiki dan ditemukan 

6. Mempersiapkan setting kelas 

7. Mempersiapkan fasilitas yang diperlukan 

8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

penyelidikan dan penemuan 
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9. Menganalisis sendiri atas data temuan 

10. Merangsang terjadinya dialog interaktif antar peserta didik 

11. Member penguatan kepada peserta didik untuk giat dalam 

melakukan penemuan 

12. Memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan prinsip-prinsip dan 

generalisasi hasil temuan 

  

 

 

D. Pembelajaran Tematik Terpadu 

Kurikulum yang tengah dikembangkan saat ini adalah Kurikulum 2013, 

dimana dalam penerapannya menggunakan pembelajaran tematik terpadu. 

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

secara sengaja mengaitkan beberapa aspek pembelajaran, baik intra maupun 

antarmata pelajaran.   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “tematik diartikan sebagai 

berkenaan dengan tema. Tema sendiri adalah pokok pikiran, dasar cerita 

(yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak dan 

sebagainya). Sedangkan, terpadu berarti sudah padu (disatukan, dilebur 

menjadi satu dan sebagainya)”. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa dua kata 

tersebut tampak berbeda, namun sebenarnya intinya sama, yaitu sama-sama 

berorientasi pada proses penyatuan. Jika “tematik” pada dasarnya berorientasi 

pada satu wujud melalui penyesuaian dengan suatu tema (objek) tertentu, 

maka “terpadu” adalah membuat wujud baru yang satu dengan cara 

meleburkan berbagai wujud asal yang berbeda-beda. 

 

Depdiknas dalam Trianto (2009: 79) menyatakan “pembelajaran tematik 

sebagai model pembelajaran terpadu termasuk salah satu tipe/jenis daripada 

model pembelajaran terpadu, istilah pembelajaran tematik pada dasarnya 



25 

 

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

 bermakna kepada siswa”. Jadi, dapat disimpulkan Pembelajaran tematik atau 

dapat juga disebut pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran 

yang memadukan/mengaitkan pokok bahasan pada minimal dua mata 

pelajaran atau lebih menjadi satu tema yang berkaitan studi untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. yang memungkinkan siswa 

baik individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan 

konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Melalui 

pembelajaran terpadu siswa dapat pengalaman langsung dalam proses 

belajarnya, hal ini dapat menambah daya kemampuan siswa semakin kuat 

tentang hal-hal yang dipelajarinya. 

 

 

 

E. Tema Cita-citaku 

Cita-citaku merupakan tema ketujuh dalam pembelajaran Kurikulum 2013 

pada kelas IV Sekolah Dasar dan dilaksanakan pada pembelajaran di semester 

genap. Tema ini memiliki tiga buah subtema yang masing-masing subtema 

memiliki 6 pembelajaran. Subtema 1 berjudul Aku dan cita-citaku, subtema 2 

berjudul Hebatnya Cita-citaku dan subtema 3 berjudul Giat Berusaha Meraih 

Cita-cita. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subtema 2 yaitu “Hebatnya Cita- 

citaku” dan subtema 3 “Giat  Berusaha Meraih Cita-cita”.  Pada subtema 2, 

 pembelajaran 1 diisi dengan kegiatan membuat percakapan mengenai  

kehebatan cita-cita, melakukan percobaan bunyi dengan menggunakan 
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steteskop sederhana dan mengulas informasi bacaan mengenai suatu cita-cita. 

Pada pembelajaran 2, diisi dengan kegiatan mengeksplorasi jaring-jaring 

suatu bangun ruang, mencari informasi suatu cita-cita dan mengulas 

informasi bacaan mengenai suatu cita-cita. 

 

Selanjutnya, pembelajaran 3 diisi dengan kegiatan membuat suatu 

percakapan, mengulas informasi bacaan mengenai suatu cita-cita dan 

melakukan percobaan bunyi. Pada pembelajaran 4, berisikan kegiatan 

berkreasi membuat barang daur ulang dari barang bekas, menggambar dan 

membuat jaring-jaring bangun ruang dan mencari infomasi mengenai suatu 

cita-cita. Pada pembelajaran 5, berisi tentang perkembangan teknologi, 

aktivitas kebugaran jasmani dan mencari informasi satu jenis pekerjaan. Dan 

yang terakhir, pada pembelajaran 6 berisi kegiatan menuliskan manfaat kerja 

sama dan berkreasi membuat diorama.  

 

Sedangkan pada subtema 3 pembelajaran 1 berisi tentang mencari informasi 

tentang cita-cita menjadi astronaut, mewawancarai teman dan menuliskan 

usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk meraih cita-cita, mempraktikan 

sebuah drama, dan menuliskan keberagaman sifat diri. Pada pembelajaran 2, 

berisi tentang menyimak cerita dan menentukan gagasab utama dalam setiap 

paragraph, mengambil nilai-nilai penting dari isi cerita, dan menuliskan 

teknologi apa saja yang membantu manusia dalam mewujudkan cita-citanya. 

Pada pembelajaran 3 berisi tentang menulis ringkasan cerita, menjelaskan  

tentang macam-macam dan contoh-contoh dan menghitung besar sudut, 

menuliskan bentuk kerja sama yang terjadi dalam belajar. Selanjutnya pada 
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pembelajaran 4 berisi tentang menjawab pertanyaan mengenai pekerja, 

menentukan bangun segi empat dan menentukan besar sudut pada segi empat, 

serta melakukan permainan lari meloncati rintangan kardus, meloncati ban 

dan loncat tegak untuk kebugaran.  

 

Pada pembelajaran 5 berisi tentang menyanyikan lagu daerah dan belajar 

menyanyikan solmisasi, menuliskan usaha yang perlu dilakukan untuk 

menjadi penyanyi, menuliskan perbedaan sifat dan manfaat kerja sama, 

menuliskan manfaat teknologi alat music bagi penggunanya, dan berkreasi 

membuat alat musik sederhana. Pada pembelajaran 6 berisi tentang berlatih 

menari sajojo, menuliskan tentang cita-cita menjadi penari dan  menuliskan 

sifat-sifat dan ciri-ciri segitiga.  

 

Pembelajaran subtema 2 dan 3 tersebut akan diterapkan dengan menggunakan 

metode discovery, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menumbuhkan sikap kepedulian dan kerja sama dan membuat mereka 

menjadi lebih memahami materi pembelajaran. 

 

 

 

F. Kurikulum 2013 

Pada tahun ajaran 2013/2014 telah diberlakukan kurikulum baru yaitu 

kurikulum 2013. Dengan perubahan kurikulum ini diharapkan dapat  

membawa perubahan pendidikan menjadi yang lebih baik. 

 

Menurut Mulyasa (2013: 163) implementasi kurikulum 2013 diharapkan 

dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif dan inovatif. Hal ini 
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dimungkinkan, karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, yang 

secara konseptual memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan yang bersifat ilmiah (konstektual), karena 

berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-

masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses 

belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja berlangsung secara 

alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi 

tertentu, bukan transfer pengetahuan (transfer knowledge). Kedua, kurikulum 

2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari 

perkembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, 

dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek 

kepribadia dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi 

tertentu. Ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang 

dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi,  

terutama yang berkaitan dengan keterampilan.  

 

Pada kurikulum 2013 ini, penilaian menggunakan penilaian autentik. 

Kunandar (2013: 35) “penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta 

didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses 

maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan 

tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan 

kompetensi dasar”. 

 

 

 

G. Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Terpadu 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar 

peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dilakukan secara berimbang dan menyeluruh sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan keberhasilan setiap peserta didik terhadap standar yang 

 telah ditetapkan. 
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Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian  

Pendidikan, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 

mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, 

ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, 

ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan 

ujian sekolah/madrasah. 

 

Salah satu cakupan dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa dalam kurikulum 2013 adalah 

penilaian autentik (authentic assessment). Menurut Kunandar (2013: 35) 

“penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan 

pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai 

instrument penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada 

di Standar Kompetensi atau Kompetensi Inti  dan Kompetensi Dasar”. 

 

Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan 

penilaian, yakni dari penilaian melalui tes yaitu mengukur kompetensi 

berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik yaitu mengukur kompetensi 

sikap,keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 

Menurut Kunandar (2013: 38), penilaian autentik memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut, yaitu: 

a. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau 

produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus 

mengukur aspek kinerja (performance) dan produk atau hasil yang 

dikerjakan peserta didik. Dalam melakukan penilaian kinerja dan produk, 
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dipastikan bahwa kinerja dan produk tersebut merupakan cerminan 

kompetensi dari peserta didik tersebut secara nyata dan objektif. 

b. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 

Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut 

untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses 

(kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran) dan kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

c. Menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan 

penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik 

penilaian (disesuaikan dengan tuntutan kompetensi) dan menggunakan 

berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang 

menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. 

d. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam 

melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi 

tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil 

tes semata. Informasi-informasi lain yang mendukung pencapaian 

kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dalam melakukan 

penilaian. 

e. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari, mereka 

harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka 

lakukan setiap hari. 

f. Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian 

peserta didik, bukan keluasannya (kuantitas). Artinya, dalam melakukan 

penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur 

kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. 

 

Penilaian autentik dalam pembelajaran tematik terpadu dapat didesain saat 

guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan memerhatikan 

kompetensi-kompetensi yang diharapkan dan alur skenario pembelajarannya. 

Guru dapat dengan mudah menentukan jenis penilaian autentik apa yang akan 

diterapkan pada pembelajaran tematik terpadu yang telah didesain sesuai 

dengan tujuan, prinsip dan hakikat penilaian autentik. 

 

 

H. Kerangka Pikir 

Berdasarkan observasi, peneliti mendapatkan masalah bahwa rendahnya  

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 5 Karang Anyar, khususnya 
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pada mata pelajaran IPS. Berdasarkan masalah tersebut, perlu digunakannya 

metode discovery pada pembelajaran tematik dalam penerapan kurikulum 

2013 agar hasil belajar dan aktivitas siswa dapat meningkat. Untuk lebih jelas 

mengeni kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan kerangka pikir 

 

Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

tematik, guru menyajikan materi ajar berdasarkan tema tidak lagi terpisah 

seperti halnya mata pelajaran. Hasil observasi menunjukan bahwa guru belum 

menerapkan kurikulum 2013 tersebut secara maksimal. Kurikulum 2013 telah 

dipermudah dengan adanya panduan untuk merencanakan perangkat 

pembelajaran. Buku ajar sudah disusun berdasarkan tema dan kegiatan 

pembelajaranya tapi guru masih menyampaikan materi ajar secara terpisah 

MASALAH 

TINDAKAN 

 

HASIL 

 

1. Rendahnya aktivitas belajar 

siswa 

2. Rendahnya hasil belajar IPS 

siswa 

1. Kurilum 2013 

2. Tematik terpadu 

3. Metode discovery 

1. Meningkatkan aktivitas belajar 

siswa 

2. Meningkatkan hasil belajar 

siswa meliputi kognitif, afektif, 

dan psikomotor 
 



32 

 

belum dikaitkan dengan tema. Selain itu, kurikulum juga menuntut guru agar 

dapat mengoptimalkan penggunaan berbagai metode pembelajaran dan 

pemanfaatan media sebagai alat bantu penyampaian materi pelajaran kepada 

siswa. 

 

Metode discovery dalam penerapnnya mempunyai relevansi dengan kurikulum 

2013 yang menerapkan pendekatan scientific. Langkah-langkah dalam metode 

pembelajaran discovery memberi kesempatan kepada ssiswa untuk lebih 

berpikir kritis untuk menemukan penemuan-penemuan baru. 

 

Hasil yang diharapkan melalui penerapan metode discovery ini dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang meliputi kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

 

 

I. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan dugaan/ pernyataan sementara yang kebenarannya 

masih perlu diuji dalam penelitian. Hipotesis dalam suatu penelitian 

didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “hipotesis ialah sesuatu yg dianggap benar untuk alasan 

atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi dan sebagainya) meskipun 

kebenarannya masih harus dibuktikan”. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(2000: 210) “hipotesis ialah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

masih perlu dibuktikan kebenarannya”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis merupakan suatu dugaan atau pernyataan yang kebenarannya masih 

perlu dibuktikan. Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masalah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian


33 

 

hipotesis penelitian tindakan kelas, yaitu: 

1. Bahwa dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas IVA SD Negeri 5 Karang Anyar tahun 

pelajaran 2013/2014 

2. Bahwa dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan hasil 

belajar  IPS siswa kelas IVA SD Negeri 5 Karang Anyar tahun pelajaran 

2013/2014 


