
 

 

 

 

 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Pembelajaran Tematik 

 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa materi pelajaran dan menyajikannya kedalam sebuah tema atau 

topik.  Suryosubroto (2009: 133) pembelajaran tematik dapat diartikan 

suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. 

 

Sutirjo & Mamik (dalam Suryosubroto, 2009: 133) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajar, serta pemikiran 

yang kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematik dilakukan 

untuk mengupayakan suatu perbaikan kualitas pendidikan.  Pembelajaran 

tematik juga menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan 

bahwa pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 
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megintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap, serta 

pemikiran dalam sebuah materi pelajaran menggunakan tema atau topik. 

 

2. Keunggulan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

 

 

Suryosubroto (2009: 136-137), pelaksanaan pembelajaran tematik 

memiliki beberapa keunggulan dan juga kekurangan. Keunggulan yang 

dimaksud, yaitu: 

a. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 

b. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat 

perkembamgan 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. 

 

Pembelajaran tematik di samping memiliki beberapa keunggulan 

sebagaimana dipaparkan di atas, juga terdapat beberapa kelemahan. 

Kelemahan yang ditimbulkannya, yaitu: 

a. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. 

b. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan 

konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. 

 

3. Pendekatan Scientific 

 

Penerapan pendekatan scientific (ilmiah) dalam proses belajar mengajar  

mampu membuat siswa berpikir secara ilmiah. Penjelasan Sudarwan 
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(Kemendikbud, 2013: 201) tentang pendekatan scientific bahwa 

pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, 

penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. 

Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

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

pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. 

1) 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. 

2) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran 

subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 

analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi 

pembelajaran.  

4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama 

lain dari substansi atau materi pembelajaran. 

5) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. 

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

dipertanggung jawabkan. 

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, 

namun menarik sistem penyajiannya. 

 

Dengan kurikulum 2013 merubahan cara pandang terhadap siswa sebagai 

objek menjadi subjek dalam proses pembelajaran menjadi titik tolak 

banyak ditemukannya berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif. 

Guru dituntut dapat memilih strategi pembelajaran yang dapat memacu 

semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman 

belajar di dalam kelas. 
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Kondisi pembelajaran pada saat ini diharapkan agar siswa mampu 

merumuskan masalah dengan banyak menanya, bukan hanya 

menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Pembelajaran diharapkan 

mampu melatih siswa agar berani dan memutuskan bagaimana 

mengambil keputusan bukan hanya hasil menghafal semata. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Rusman (2013: 391), yang menyatakan bahwa 

pembelajaran dianggap bermakna jika dalam proses pembelajaran 

tersebut siswa terlibat secara aktif, untuk mencari, dan menemukan 

sendiri pemecahan masalah serta menemukan sendiri pengetahuan 

melalui pengalaman langsung.  

 

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud  meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. 

 

1) Mengamati 

Metode mengamati atau bisa disebut juga dengan observasi, 

mengutamakan berartinya suatu pembelajaran. Metode ini memiliki 

keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, 

sehingga siswa menjadi senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. 

Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada 

hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran 

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 
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a) Menentukan objek apa yang akan diobservasi 

b) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek 

yang akan diobservasi. 

c) Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, 

baik primer maupun sekunder 

d) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

e) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan 

untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

f) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil 

observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape 

recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 

(Kemendikbud, 2013: 211) 

 

2) Menanya 

Guru diharapkan mampu menstimulasi siswa  untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan 

pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia 

membimbing atau memandu siswanya belajar dengan baik. Ketika 

guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia 

mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar 

yang baik, (Kemendikbud: 2013: 213). 

 

Pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. 

Sebuah pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, 

melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, yang terpenting, 

keduanya mengharapkan tanggapan verbal. Bentuk pertanyaan, 

misalnya: Apakah ciri-ciri kalimat yang efektif? Bentuk pernyataan, 

misalnya: Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif! 

3) Menalar 

Menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan 

ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan 
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bahwa guru dan siswa merupakan pelaku aktif. Namun, dalam proses 

pembelajaran, situasi siswa harus lebih aktif daripada guru. 

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-

fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan. 

 

Aplikasi pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan 

daya menalar peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 

a) Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah 

siap sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

b) Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode 

kuliah. Tugas utama guru adalah memberi instruksi singkat 

tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri 

maupun dengan cara simulasi. 

c) Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau hierarkis, 

dimulai dari yang sederhana (persyaratan rendah) sampai pada 

yang kompleks (persyaratan tinggi). 

d) Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat 

diukur dan diamati 

e) Seriap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki 

f) Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar perilaku yang 

diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau pelaziman. 

g) Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau 

otentik. 

h) Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk 

kemungkinan memberikan tindakan pembelajaran perbaikan 

(Kemendikbud, 2013: 219). 

 

4) Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta 

didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk 

materi atau substansi yang sesuai. Aplikasi metode eksperimen 

atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai 

ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) 

menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar 

menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari cara-cara 

penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; 

(3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil 
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eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati 

percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan 

menyajikan data;(6) menarik simpulan atas hasil percobaan; dan 

(7)membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan 

(Kemendikbud, 2013: 222). 

 

Langkah-langkah tersebut di atas, tidak selalu dilakukan secara 

berurutan, terlebih pada pembelajaran tematik, dimana 

pembelajarannya menggunakan tema tiap mata pelajaran. Sementara 

setiap mata pelajaran memiliki karakteristik berbeda antara satu dan 

yang lainnya. Oleh karena itu, agar pembelajaran bermakna perlu 

diberikan contoh-contoh agar dapat lebih memperjelas penyajian 

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. 

 

B. Belajar 

 

 

1. Pengertian Belajar 

 

 

Belajar merupakan kegiatan mendapatkan pengalaman baru, sehingga 

terjadi perubahan dalam diri seseorang.  Bruner (dalam Trianto, 2010: 

15) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa 

siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada 

pengalaman/pengetahuan yang sudah dimiliki.  Pengalaman yang 

dimiliki ini berupa aspek sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. 

 

Menurut Sagala (2012: 34) belajar adalah perubahan kualitas kognitif, 

afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai 

pribadi, sebagai masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa.  Hal ini sesuai dengan pendapat Bloom (dalam Sagala, 2012: 
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34) mengenai tujuan pendidikan dan juga sesuai dengan tujuan 

pendidikan dalam kurikulum 2013 yaitu menekankan kepada aspek-

aspek yang tidak hanya kognitif saja tetapi juga pada aspek afektif dan 

keterampilan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan menuju kualitas yang lebih baik. 

Perubahan yang dimaksud tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, 

melainkan pada aspek sikap dan juga keterampilan. 

 

2. Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran.  

Djamarah (2006: 119) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar.  Dari hasil belajar 

seorang guru mampu mengetahui kemajuan siswanya.  Hasil belajar juga 

menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pengajaran yang 

dicerminkan dalam bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes. 

 

Hamalik (2008: 30) mengemukakan hasil belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  Perubahan perilaku 

yang harus dicapai oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan 

bentuk harapan berupa pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri 

siswa setelah mengalami kegiatan pembelajaran. 
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Setiap kegiatan belajar mengajar, selalu membuahkan hasil.  Hasil dari 

proses belajar mengajar ini disebut dengan hasil belajar.  Hasil belajar 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan penguasaan 

materi yang telah dicapai oleh siswa.  Keberhasilan dalam kegiatan 

belajar mengajar dibagi menjadi beberapa tingakatan.  Menurut 

Djamarah & Zain (2010 : 107) tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Istimewa/maksimal 

 

b. Baik sekali/optimal 

 

 

c. Baik/minimal 

 

 

d. Kurang 

: apabila seluruh bahan pelajaran yang   

mdiajarkan itu   dapat dikuasai oleh siswa. 

: apabila sebagian besar (76% s.d.99%) 

mbahan pelajaran yang diajarkan dapat 

mdikuasai oleh siswa. 

: apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

mhanya 60% s.d. 75% saja dikuasai oleh 

msiswa. 

: apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

nkurang dari 60% dikuasai oleh siswa. 

 

 

Pengukuran tentang tingkat keberhasilan proses belajar mengajar ini 

ternyata berperan sangat penting.  Karena itu, pengukurannya harus 

betul-betul valid, reliabel, dan objective.  Hal ini mungkin tercapai bila 

alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah, aturan, hukum atau ketentuan 

penyusunan butir soal. Sagala (2003 : 57) mengatakan bahwa agar siswa 

dapat berhasil diperlukan persyaratan tertentu antara lain seperti 

dikemukakan berikut ini: 

a. kemampuan berpikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai 

dengan berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif (Scolastic 

Aptitude Test), 

b. menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (Interest 

Inventory), 

c. bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan 

sesuai dengan potensinya (Differential Aptitude Test), 
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d. menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya (Achivement Test), 

e. dan sebagainya. 

 

 

Sehubungan dengan hal itu, hasil pembelajaran itu dikatakan betul-betul 

baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh 

siswa,  

b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan 

hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah 

merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga 

akan dapat mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu 

permasalahan. Sebab pengetahuan ini dihayati dan penuh makna 

bagi dirinya (Sadiman, 2006: 49). 

 

Kunandar (2013: 62) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kompetensi 

atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik 

yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil belajar tidak hanya dalam 

pengetahuan atau kognitif, tetapi juga afektif maupun psikomotorik. 

Sejalan dengan kurikulum 2013, Kemendikbud (2013: 33) tentang 

Kompetensi Inti (KI) di sekolah dasar mengemukakan bahwa: 

a. Ranah kognitif yaitu memahami pengetahuan faktual.  Berdasarkan 

hal tersebut hasil belajar pada ranah kognitif  siswa diperoleh dari 

hasil nilai tes tertulis. 

b. Ranah afektif yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangganya. Dari beberapa sikap yang telah 

disebutkan di atas, peneliti akan menilai hasil belajar ranah afektif 

pada sikap disiplin dan percaya diri. Menurut Mulyasa (2013: 147) 
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indikator sikap disiplin adalah 1) membiasakan hadir tepat waktu; 2) 

membiasakan mematuhi aturan; 3) menggunakan pakaian yang sesuai 

aturan; 4) menjalankan prosedur dalam pembelajaran; 5) 

menumpulkan tugas tepat waktu. Dan indikator sikap percaya diri 

adalah 1) pantang menyerah; 2) berani menyatakan pendapat; 3) 

berani bertanya; 4) mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan; 

dan 5) berpenampilan tenang. 

c. Ranah psikomotor siswa menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Sudjana (2012: 32) menyatakan bahwa aspek psikomotor ditunjukkan 

dengan mencatat bahan pelajaran dengan baik dan sistematis, 

mengangkat tangan pada saat mengomentari pendapat dan 

menyampaikan ide, mencari tahu dalam menemukan jawaban atas 

soal yang diberikan, dan melakukan komunikasi antara siswa dan 

guru. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada siswa 

menuju lebih baik melalui proses belajar.  Hasil belajar mengarah pada 

tiga ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor.  Adapun indikator 

hasil belajar pada ranah kognitif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

nilai tes tertulis.  Indikator ranah afektif pada sikap disiplin penelitian ini 

adalah 1) membiasakan hadir tepat waktu, 2) menggunakan pakaian 
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sesuai aturan, dan 3) mengumpulkan tugas tepat waktu. Indikator afektif 

sikap percaya diri dalam penelitian ini adalah 1) berani menyatakan 

pendapat, 2) berani bertanya, dan 3) mengutamakan usaha sendiri 

daripada bantuan.  Sedangkan, indikator hasil belajar pada ranah 

psikomotor adalah (1) menulis dengan tulisan yang jelas dan rapih, (2) 

mengangkat tangan sebelum mengomentari pendapat dan menyampaikan 

ide/gagasan, (3) mencari fakta-fakta untuk menemukan jawaban dari 

pengamatan gambar yang disediakan, dan (4) berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia antar siswa untuk mengkomunikasikan 

hasil temuan. 

 

3. Penilaian Otentik 

 

 

Penilaian otentik dalam kurikulum 2013.  Diharapkan dalam 

penerapannya, penilaian otentik ini mampu mengukur suatu kemampuan 

baik pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakannya dalam 

kehidupan nyata.  Hal ini senada dengan pendapat Stiggins (dalam 

Nurgiyantoro, 2011: 23) penilaian otentik merupakan penilaian kinerja 

(perfomansi) yang meminta pembelajar untuk mendemonstrasikan 

keterampilan dan kompetensi tertentu yang merupakan penerapan 

pengetahuan yang dikuasainya. 

 

Menurut Nurgiyantoro (2011: 23) penilaian otentik (authentic 

assessment) menekankan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan 

pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna.  Penilaian otentik 

tidak hanya sekedar melakukan kegiatan penilaian tentang menanyakan 
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pengetahuan yang diketahui siswa, tetapi juga bagaimana menggunakan 

pengetahuan tersebut dalam dunia nyata. 

 

Beberapa jenis penilaian otentik disajikan berikut ini menurut 

Kemendikbud (2013: 90-95) yaitu terdiri dari penilaian sikap (afektif), 

penilaian pengetahuan (kognitif), dan penilaian keterampilan 

(psikomotorik). Beberapa contoh penilaian sikap antara lain: 1) 

observasi, 2) penialaian diri, 3) penilaian antar teman,dan 4) jurnal 

catatan guru. Penilaian kognitif antara lain: 1) tes tertulis, 2) tes lisan, dan 

3) tes penugasan.  Dalam penialaian keterampilan (psikomotorik) antara 

lain 1) penilaian kinerja, 2) penilaian proyek, dan 3) penilaian portofolio. 

 

Menurut pendapat ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa penilaian 

otentik merupakan suatu kegiatan penilaian unjuk kerja yang tidak hanya 

melihat dari aspek pengetahuan saja, tetapi juga dalam hal sikap dan 

terutama keterampilan yang diterapkannya tidak hanya dalam proses 

belajar mengajar, namun dilakukan seterusnya dalam kegiatan di dunia 

nyata.  Dalam penilaian sikap, penelitian ini menggunakan observasi 

yaitu dengan mengamati sikap disiplin dan percaya diri. Sementara pada 

ranah pengetahuan, penelitian ini menggunakan tes tertulis berupa pilihan 

ganda. Dan penilaian keterampilan menggunakan penialain kinerja yang 

indikatornya sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. 
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C. Strategi Pembelajaran 

 

 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

 

 

Pembelajaran adalah upaya agar siswa belajar. Dalam pembelajaran itu, 

dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang merupakan suatu upaya 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemp (dalam Rusman, 2012: 

132) menyatakan bahwa strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran 

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif. 

 

Gerlach & Ely (dalam Hamruni, 2011: 2) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu cara yang telah 

direncanakan untuk melakukan penyampaian materi dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dalam hal ini tentunya pemilihan suatu strategi 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

strategi merupakan suatu cara atau sebuah rencana yang disusun dalam 

proses penyampaian materi ajar yang akan dilakukan oleh guru untuk 

mengupayakan sutau pencapaian tujuan pembelajaran. 
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2. Strategi Pembelajaran Aktif 

 

 

Strategi pembelajaran aktif pada dasarnya merupakan suatu cara 

mengajar yang dipilih oleh guru dalam upaya memperdalam proses 

belajar mengajar untuk mengupayakan siswa agar yang semula belum 

aktif menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran.  Zaini (2008: 14) 

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran aktif adalah suatu 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. 

 

Menurut Mulyasa (2004: 241) dalam strategi pembelajaran aktif setiap 

materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan 

dan pengalaman yang ada sebelumnya.  Materi pelajaran yang akan 

diberikan kepada siswa dikaitakan dengan pengetahuan yang sudah ada 

dan dikemas dengan proses pembelajaran yang aktif.  Dengan pemilihan 

strategi yang tepat, diharapkan siswa dapat belajar secara aktif dan siswa 

juga memiliki kemauan tinggi untuk mengikuti proses belajar mengajar. 

 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa strategi  

pembelajaran aktif  adalah suatu cara pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk aktif, sehingga pembelajaran menjadi suatu hal yang meyenangkan  

dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

 

3. Macam-macam Strategi Pembelajaran Aktif 

 

 

Sama halnya dengan model-model pembelajaran yang memiliki banyak 

tipe dan jenis, strategi pembelajaran aktif juga memiliki banyak jenis atau 

disebut juga dengan macam-macam strategi pembelajaran.  Macam-
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macam strategi ini dapat dikembangkan oleh guru dalam suatu proses 

belajar mengajar di dalam kelas.  Silberman (2006: 64-292) 

mengungkapkan macam-macam strategi pembelajaran aktif yang 

disesuaikan dengan tipe-tipenya, antara lain: 

a) strategi pembentukan tim yaitu bertukar tempat dan resume 

kelompok; 

b) strategi belajar bersama yaitu kelompok belajar dan turnamen 

belajar; 

c) strategi belajar secara mandiri yaitu peta pikiran dan jurnal belajar; 

d) strategi peninjauan kembali yaitu pencocokkan kartu indeks dan 

teka-teki silang. 

 

Dari berbagai tipe pembelajaran aktif diatas, peneliti memilih untuk 

melakukan penelitian dengan strategi aktif tipe teka-teki silang yang 

termasuk strategi peninjauan ulang kembali yang diharapkan menjadikan 

pembelajaran menjadi tidak terlupakan. 

 

4.   Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Teka-teki Silang 

 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Teka-teki Silang 

 

 

Strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki silang merupakan suatu 

strategi yang dapat mengaktifkan suasana pembelajaran.  Silberman 

(2006: 256) menyatakan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe teka-

teki silang ini adalah peninjauan kembali pelajaran dalam bentuk 

teka-teki silang yang mengundang minat dan partisipasi siswa. 

 

Zaini (2008: 71) menyatakan bahwa teka-teki silang yang digunakan 

sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa 

kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung.  Dan juga 
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dengan pembelajaran ini dapat melibatkan siswa untuk 

berpartisipasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa strategi 

pembelajaran aktif merupakan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan yang akan membuat siswa menjadi berminat dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi tidak mudah 

terlupakan. 

 

b.    Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Teka-teki 

Silang 

 

 

Strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki silang ini dibuat agar 

pembelajaran menjadi selalu diingat di dalam otak dan untuk 

mengundang minat serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sama 

halnya dengan strategi pembelajaran pada umumnya, dalam strategi 

teka-teki silang juga terdapat langkah-langkah pelaksanaannya 

dalam proses belajar. Langkah-langkah strategi teka-teki silang 

menurut Silberman (2006: 256-257) yaitu sebagai berikut: 

1) Langkah pertama adalah dengan menjelaskan beberapa istilah 

atau nama-nama penting yang terkait dengan matapelajaran 

yang telah Anda ajarkan. 

2) Susunlah sebuah teka-teki silang sederhana, dengan 

menyertakan sebanyak mungkin unsur pelajaran. (Catatan: jika 

terlalu sulit untuk membuat teka-teki silang tentang apa yang 

terkandung dalam pelajaran, sertakan unsur-unsur yang 

bersifat menghibur, yang tidak mesti berhubungan dengan 

pelajaran, sebagai selingan). 

3) Susunlah kata-kata pemandu pengisisan teka-teki silang Anda. 

Gunakan jenis yang berkaitan ini: 

a. Definisi singkat (“sebuah tes untuk menetukan reliabilitas”) 

b. Sebuah kategori yang cocok dengan unsurnya (“jenis gas”) 

c. Sebuah contoh (“… undang-undang adalah contohnya”) 
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d. Lawan kata (“lawan kata demokrasi”) 

4) Bagikan teka-teki silang itu kepada siswa, baik secara 

perseorangan maupun kelompok. 

5) Tetapkan batas waktunya. Berikan penghargaan kepada 

individu atau tim yang paling banyak memiliki jawaban benar. 

 

Zaini (2008: 71) menyatakan langkah-langkah strategi Teka-teki 

Silang adalah sebagai berikut: 

1) Tulislah kata-kata kunci, terminology atau nama-nama yang 

berhubungan dengan materi kuliah yang telah anda berikan. 

2) Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah 

dipilih (seperti dalam teka-teki silang). Hitamkan bagian yang 

tidak diperlukan. 

3) Buat pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah 

dibuat atau dapat juga hanya membuat pertanyaan-pertanyaan 

mengarah kepada kata-kata tersebut. 

4) Bagikan teka-teki ini kepada siswa. Bisa individu atau 

kelompok. 

5) Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan 

paling cepat dan benar. 

 

Berdasarkan langkah-langkah strategi teka-teki silang yang  

dijabarkan di atas, peneliti simpulkan bahwa teka-teki silang 

merupakan strategi pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif 

dan membuat pelajaran menjadi tidak terlupakan oleh siswa. Oleh 

sebab itu, guru diharuskan untuk dapat seoptimal mungkin 

menyusun rencana pembelajaran. berdasarkan kedua pendapat 

diatas, peneliti memilih untuk menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Silberman karena lebih mudah 

untuk dipahami dan lebih rinci dalam proses pembelajaran. 

 

c.    Kelebihan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe 

Teka-teki Silang 
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Strategi teka-teki silang sama dengan strategi-strategi lainnya, yang 

memiliki kelebihan dan kelemahan ketika diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Sepzyana (2013) menyatakan bahwa terdapat 

kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran teka-teki silang 

adalah sebagai berikut. 

Kelebihan strategi ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pengetahuan siswa serta dapat melibatkan siswa secara 

langsung. Sedangkan kelamahannya, yaitu dapat menimbulkan 

sedikit kesulitanbagi siswa yang kurang akan tingkat 

kemampuannya dan kurang akan minat serta partisipasinya 

dalam mata pelajaran. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Penelitian ini melihat pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 

teka-teki silang terhadap hasil belajar siswa pada siswa kelas IV SD Negeri 4 

Metro Timur. Yang kemudian akan dihitung rata-rata peningkatan hasil 

belajar dari masing-masing kelas. Pemilihan strategi pembelajaran ini sangat 

penting untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

 

Hasil belajar yang diamati meliputi tiga ranah yaitu, afektif (sikap), kognitif 

(pengetahuan) dan psikomotor (keterampilan). Tiga ranah tersebut yang 

kemudian dirata-ratakan dan diperoleh hasil belajar. Hasil belajar akhir 

merupakan proses penilaian keseluruhan suatu kegiatan pembelajaran.  

 

Dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki silang diharapkan 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih tinggi daripada 

pembelajaran konvensional.  Hal ini menyatakan bahwa strategi pembelajaran 

aktif tipe teka-teki silang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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E. Anggapan Dasar 

 

 

Penelitian ini bertolak pada anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa kelas IV SD N 4 Metro Timur memperoleh materi 

pembelajaran yang sama sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa selain strategi 

pembelajaran dianggap memberikan pengaruh yang sama. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

berfikir (Sugiyono, 2013: 96). Berdasarkan landasan teori di atas dan 

kerangka pikir, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Terdapat perbedaan signifikan nilai rerata pretest siswa sebelum penerapan 

strategi pembelajaran aktif dengan siswa yang tidak diberi perlakuan. 

2. Terdapat pengaruh nilai rerata posttest siswa setelah penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe teka-teki silang pada kelas eksperimen. 

3. Terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki 

silang terhadap n-Gain hasil belajar kognitif siswa. Terdapat perbedaan 

signifikan n-Gain antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki 

silang terhadap hasil belajar afektif pada siswa kelas eksperimen. Hasil 

belajar afektif siswa kelas eksperimen tidak sama dengan siswa kelas 

kontrol. 
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5. Terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki 

silang terhadap n-Gain hasil belajar afektif siswa. Terdapat perbedaan 

signifikan n-Gain antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

6. Terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki 

silang terhadap hasil belajar psikomotor pada siswa kelas eksperimen. 

Hasil belajar afektif siswa kelas eksperimen tidak sama dengan siswa kelas 

kontrol. 

7. Terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki 

silang terhadap n-Gain hasil belajar afektif siswa. Terdapat perbedaan 

signifikan n-Gain antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 


