
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Hal ini didukung pula oleh Gagne dalam Slameto (2003:122) menjelaskan:  

“Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia, belajar 

bisa terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (peformance-

nya) berubah dari waktu ke waktu, dan berkeyakinan bahwa belajar 

dipengaruhi faktor dari dalam diri dan dari luar diri dimana keduanya 

berinteraksi” 

 

Menurut Djamarah (2005: 216) bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan secara sadar dan bertujuan, dimana tujuan dalam belajar terjadinya suatu 

perubahan dalam individu yaitu perubahan tingkah laku. Sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar,  konsep belajar dan 

pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD 

sebaiknya dilakukan dengan Pembelajaran tematik. Ada tujuh indikator yang 

menunjukkan pembelajaran yang efektif adalah: Pengorganisasian 

pembelajaran dengan baik; komunikasi secara efektif; penguasaan dan 

antusiasme dalam pembelajaran; sikap positif terhadap siswa; pemberian ujian 

dan nilai yang adil; keluwesan dalam pendekatan pembelajaran dan hasil belajar 

siswa yang baik. 
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2.2 Pembelajaran Tematik 

Peserta didik yang berada di sekolah dasar kelas I berada pada rentangan usia dini.  

Pada umumnya tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan (holistic) serta mampu memahami hubungan antara konsep secara 

sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung pada objek-objek konkret dan 

pengalaman yang dialami secara langsung. 

 

Pembelajaran tematik merupakan implementasi dari Kurikulim Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dasar pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tematik ini 

merujuk pada tiga landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis dan yuridis. 

Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan, 

keterampilan atau sikap baru pada saat seorang individu berinteraksi dengan 

informasi dan lingkungan (Dimyati dan Mujiono, 1999: 8). 

 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang menyajikan kaitan konseptual 

dalam satu kemasan. Terpadu dalam pengertian ini jelas bukan hanya menjadi satu 

dalam sebuah wadah atau berkumpul menjadi satu, tetapi memiliki keterkaitan 

secara holistik, baik fungsional maupun struktural antarkomponen dan 

antarsubstansinya. Pembelajaran tematik menggunakan tema dalam mengaitkan 

beberapa mata pelajarannya sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik siswa akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipelajarinya. 
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Sesuai dengan tahap perkembangan anak maka kegiatan pembelajaran bagi anak 

kelas I, sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik.   Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran  sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa.  

Tema merupakan adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan.    

 

Sedangkan menurut Depdiknas (2006: 5) menyatakan bahwa pembelajaran tematik 

sebagai pendekatan pembelajaran salah satu tipe/jenis pendekatan pembelajaran 

terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pendekatan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Pembelajaran tematik merupakan implementasi dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dasar pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tematik ini 

merujuk pada tiga landasan, yaitu landasan filosofi, psikologis, dan yuridis. 

Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan, 

keterampilan atau sikap baru pada saat seseorang individu berinteraksi dengan 

informasi dan lingkungan.  

 

Kata lain pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam 

pembelajaran tematik, peserta didik akan memehami konsep-konsep yang mereka 

pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain 
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yang telah dipahaminya. pendekatan pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu 

tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama peserta didik dengan 

memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tema dalam 

pembelajaran tematik menjadi sentral yang harus dikembangkan. Tema tersebut 

diharapkan akan memberikan banyak keuntungannya, diantaranya : 

1)  Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu,  

2) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar matapelajaran dalam tema yang sama;  

3)   pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;  

4) kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

matapelajaran 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 situasi nyata, 

untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus 

mempelajari matapelajaran lain;  

7) guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 

tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga 

pertemuan,  waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 

pemantapan, atau pengayaan  (Panduan KTSP, 2007: 253). 

 

Pembelajaran tematik mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri. Adapun 

ciri khas pembelajaran tematik diantaranya : 
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1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa Sekolah Dasar; 

2) Kegiatan yang dipilih dalam pembelajaran tematik bertitik tolak dari minat 

dan kebutuhan siswa; 

3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bai peserta didik 

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 lingkungannya, dan ; 

6) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, misalnya kerjasama, toleransi, 

komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Penggabungan 

beberapa kompetensi dasar, indikator serta isi mata pelajaran dalam 

pembelajaran tematik akan terjadi pengehematan karena tumpang tindih 

materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa mampu melihat 

hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi pembelajaran lebih 

berperan sebagai sarana atau alat, bukan merupakan tujuan akhir. 

(Kunandar, 2007: 337) 

 

Sesuai dengan tahap perkembangan anak maka kegiatan pembelajaran bagi anak 

kelas I, sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik.   Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran  sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. 

 



 

 

13 

Berdasarkan teori di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa pembelajaran tematik 

akan memberi pengalaman dan keterampilan yang bermakna dan berkesan pada 

saat terjadi proses kegiatan belajar mengajar di kelas rendah bagi siswa serta 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan pengalaman nyata siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Seorang guru perlu menyiapkan atau merencanakan 

berbagai pengalaman belajar yang akan diberikan pada siswa dan pengalaman 

belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator. 

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang nyata (konkret). 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  
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Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran. 

5. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 

mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana 

sekolah dan siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 

sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

     (Panduan KTSP,2007:258). 

 

Sebagai perancang, falsilitator, dan motivator, guru sangat berperan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam 

melaksanakan tugasnya, seorang guru sangat memerlukan wawasan yang luas 

dalam menyajikan atau menyampaikan materi pelajaran. Melalui wawasan yang 

luas, guru dapat memilih dengan tepat pendekatan yang dipakai untuk 

menyampaikan setiap topik materi pelajaran. Salah satu model pembelajaran yang 

dipakai adalah Pembelajaran tematik. Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru 

adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya waktu lebih banyak untuk pembelajaran.  
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2. Hubungan antara mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami. 

3. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinyu.  

4. Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari 

berbagai sudut pandang. 

5. Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi, penekanan pada kompetisi 

bisa dikurangi dan diganti dengan kerjasama dan kolaborasi. 

 

2.3 Prestasi Belajar  

Prestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda prestatie yang berarti hasil 

usaha. Kata prestasi dalam berbagai penggunaan selalu dihubungkan dengan 

aktivitas tertentu.  

Jenis perubahan yang dimaksud dalam belajar ini meliputi perubahan tingkah laku 

setelah individu mendapatkan berbagai pengalaman dalam situasi belajar mengajar 

yang diberlakukan atasnya. Pengalaman-pengalaman tersebut akan menyebabkan 

proses perubahan pada diri seseorang. Dengan kata lain, bahwa proses belajar 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku dan terjadi karena hasil pengalaman 

yang diperoleh. Belajar adalah terminologi yang akan digunakan untuk 

menggambarkan proses meliputi perubahan melalui pengalaman. Proses perubahan 

tersebut secara relatif untuk memperoleh perubahan permanen dalam pemahaman, 

sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan melalui pengalaman.  
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Menurut Zainal (dalam Sagala. 2005: 101), bahwa: “Prestasi merupakan 

kemampuan siswa yang dapat dicapai saat dilakukan evaluasi untuk mengetahui 

sejauh mana penguasaan siswa terhadap berbagai hal yang pernah dilatihkan/ 

diajarkan sudah dapat diperoleh gambaran yang nyata tentang pencapaian program 

pembelajaran secara menyeluruh”. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat prestasi belajar adalah dengan menggunakan tes. Tes prestasi dapat 

digunakan sebagai suatu tes diagnosis yang dirancang untuk membuktikan 

mengenai gambaran kelebihan dan kekurangan siswa. 

 

Demikian pada proses pembelajaran prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil 

dari pembelajaran yang meliputi penguasaan, perubahan emosional, dan perubahan 

tingkah laku yang dapat diukur dengan tes objektif maupun tes uraian. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa prestasi belajar menggunakan pendekatan tematik 

merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam bentuk karya kegiatan belajar 

mengajar siswa kelas rendah, yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh. 

Lebih lanjut, Bloom dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Degeng (dalam 

Hamalik, 2004: 90) mengklasifikasikan prestasi belajar menjadi 3 (tiga) domain 

atau ranah, yaitu ”ranah kognitif, psikomotor, dan afektif” ranah kognitif, menaruh 

perhatian pada pengembangan kapabilitas dan keterampilan intelektual, ranah 

psikomotor berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan 

motorik, dan ranah efektif berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai, 

dan emosi”. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sesuai 

tujuan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari indikator, kompetensi dasar, 
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dan standar kompetensi yang diharapkan  diperoleh setelah melalui proses 

pembelajaran.  

 

Sehubungan dengan hal di atas, pembelajaran tematik dimaksudkan agar 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh.  Strategi 

pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar siswa, yakni 

melalui belajar yang menyenangkan tanpa tekanan dan ketakutan, tetapi tetap 

bermakna bagi siswa.  Penanaman konsep atau pengetahuan dan keterampilan pada 

siswa tidak harus memberikan latihan menghafal berulang-ulang, melainkan  

siswa belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep 

yang sudah dipahami.    

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 

kelas sebagai berikut, “Apabila pendekatan pembelajaran tematik disajikan secara 

menarik maka akan meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 1 (Satu)  SD Negeri 

1 Sukarame Bandar Lampung. 

 

 

   


