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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Belajar 

Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. Belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik kalau si subyek 

belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar 

sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan individu 

yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian terjadinya kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus 

antara individu dan lingkungan. 

B. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil 

dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus 

bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli 

mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan yang 

mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik 

persamaan. Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (1986:28) 

memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.”Selanjutnya 
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Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan menurut S. 

Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai 

seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. 

Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, 

affektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika 

seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria 

tersebut.”Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi 

belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, 

menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar.  

Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport 

setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar.Prestasi belajar 

siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

C. Aktivitas Siswa 

Menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa 

merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 
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belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat 

menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Mengerjakan tugas mengandung makna aktivitas guru mengatur kelas sebaik-

baiknya dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga murid dapat 

mengerjukan tugas dengan baik. Aktifnya siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk 

belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti : sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, 

dan lain sebagainya. Semua ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat ditinjau 

dari dua segi yaitu segi proses dan dari segi hasil. 

Trinandita (1984) menyatakan bahwa ” hal yang paling mendasar yang dituntut 

dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa 

ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas 

menjadi segar dan kondusif, dimana masing – masing siswa dapat melibatkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan prestasi. 

D. Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba 

memadukan beberapa pokok bahasan. Salah satu diantaranya adalah memadukan 
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pokok bahasan atau sub pokok bahasan atau bidang studi, keterangan seperti ini 

disebut juga dengan kurikulum (DEPDIKBUD, 1990: 3), atau pengajaran lintas 

bidang studi (Maryanto, 1994: 3). 

Secara umum pembelajaran terpadu pada prinsipnya terfokus pada pengembangan 

perkembangan kemampuat siswa secara optimal, oleh karena itu dibutuhkan peran 

aktif siswa dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran terpadu siswa dapat 

pengalaman langsung dalam proses belajarnya, hal ini dapat menambah daya 

kemampuan siswa semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya. 

Pembelajaran terpadu juga suatu model pembelajaran yang dapat dikatakan 

sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna pada 

pembelajaran terpadu artinya, siswa akan memahami konsep-konep yang mereka 

pelajari itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep 

yang lain yang sudah mereka pahami. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tim Pengembang D-2 PGSD dan 

S-2 Pendidikan Dasar (1997 : 17) yang mengatakan bahwa “ pembelajaran 

terpadu adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa 

bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa”.Pada 

dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa baik individu maupun kelompok aktif mencari, menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan 

otentik. 
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Berdasarkan uraian di atas maka pembelajaran terpadu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan 

untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain baik berasal dari bidang studi 

yang bersangkutan ataupun lainnya. 

2. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi 

yang mencerminkan dunia nyata disekeliling dan dalam rentang kemampuan 

dan perkembangan anak. 

3. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara 

simultan. 

4. Menggabungkan sebuah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda 

dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. 

E. Konsep Pembelajaran Terpadu 

Kecenderungan konsep pembelajaran terpadu diyakini sebagai suatu pendekatan 

yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran anak. Pendekatan ini berangkat dari suatu paham bahwa 

pembelajaran terpadu merupakan suatu konsep dasar pembentukan pengetahuan 

dan struktur intelektual anak. 

Adapun untuk dapat melaksanakan pembelajaran terpadu, beberapa hal yang 

diperlukan antara lain adalah: 

1. Kejelian guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai arahan pengait 

konseptual intra ataupun antar bidang studi. 

2. Penguasaan material dan metodologi terhadap bidang-bidang studi yang bisa 

dikaitkan. 
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3. Wawasan kependidikan yang mampu membuat guru selalu waspada untuk 

memanpaatkan setiap keputusan dan tindakan untuk memberikan uraian nyata 

bagi pencapaian tujuan utuh pendidikan. 

F. Karakteristik Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, seperti menurut 

Hilda Karli (2003: 53) mengungkapkan bahwa: 

1. Berpusat pada anak  

Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada 

anak karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu system 

pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara individu 

maupun kelompok. Siswa dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya 

sesuai dengan perkembangannya. 

2. Memberi pengalaman langsung pada anak 

Siswa akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa 

yang mereka alami,bukan sekedar informasi dari gurunya. Guru lebih banyak 

bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan 

yang ingin dicapai. Sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta dan informasi 

untuk mengembangkan pengetahuannya. 

3. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. 

Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagaimacam aspek 

yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki siswa,sehingga 

akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Hasil 
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yang nyata di dapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya 

dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan mengakibatkan kegiatan 

belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan akan berakibat pada 

kemampuan siswa untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada 

pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupannya. 

4. Lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. 

Pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan discovery inquri 

(penemuan terbimbing) yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai proses 

evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat hasrat, minat, 

dan kemampuan siswa, sehingga memungkinkan siswa termotivasi untuk 

belajar terus menerus. 

5. Sarat dengan muatan keterkaitan 

Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian 

suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari 

sudut pandang yang terkotak-kotak. Sehingga memungkinkan siswa untuk 

memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada 

gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi 

atau menghadapi kejadian yang ada. 

6. Pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. 

7. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses 

pembelajaran. 

8. Bersipat luwes. 
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9. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

anak. 

10. Holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran terpadu di amati dan di kaji dari beberapa mata pelajaran 

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. 

11. Bermakna, artinya pengkajian suatu penomena dari berbagai macam aspek 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. 

12. Otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sipatnya menjadi 

otentik. 

13. Aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. 

 

Wujud lain dari implementasi terpadu yang bertolak pada tema, yakni kegiatan 

pembelajaran yang dikenal dengan berbagai nama seperti pembelajaran proyek, 

pembelakaran unit, pembelajaran tematik dan sebagainya. 

Adapun kelebihan-kelebihan pembelajaran terpadu diantaranya: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat 

perkembangan anak. 

2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak pada minat dan kebutuhan 

anak. 

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan 

dapat bertahan lebih lama. 

4. Pembelajaran Terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. 
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5. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan 

yang sering ditemui dalam lingklungan anak. 

6. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi dan respek terhadap gagasan orang lain 

Selain kelebihan pembelajaran terpadu juga memiliki keterbatasan terutama pada 

pelaksanaannya, terutama pada aspek evaluasi yang lebih banyak menuntut guru 

untuk melakukan evaluasi tidak hanya terhadap hasil tetapi juga terhadap proses. 

G. Penerapan Pembelajaran Terpadu 

Dalam praktik, setiap tema yang disajikan akan memerlukan durasi kurang lebih 

tiga sampai enam pekan, bergantung pada materi yang ada pada setiap caturwulan 

dan keterpaduan dari tema. Berikut adalah gambaran sebuah kelas yang sedang 

melakukan pembelajaran dengan tema  hewan dan tumbuhan. 

Bu Ngatmini adalah guru kelas satu, ia sedang menyiapkan keperluan belajar yang 

akan digunakan untuk pembelajaran tematik yang bertemakan hewan dan 

tumbuhan dalam durasi  tiga pekan. Ibu Ngatmini membagi tugas masing-masing 

anak dalam menyiapkan bahan dan materi pelajaran.  

Awal belajar pertama,  kedelapan belas siswa laki-laki dan perempuan di ajak 

untuk keluar ruangan guna mengamati hewan-hewan di sekitar lingkungan 

sekolah dan mengamati jenis-jenis tumbuhan. Untuk melaksanakan tema 

pembelajaran itu setiap anak menuliskan nama-nama hewan dan tumbuhan yang 

mereka temukan di lingkungan sekolah. 
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Hasil akhir dari pembelajaran ini: siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan, 

siswa dapat menyebutkan nama-nama hewan berkai empat, nama hewan berkaki 

dua dan dapat membedakan jenis-jenis tumbuhan yang ada, seperti jenis rumput  

dan jenis tanaman hias 

H. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Terpadu 

Dari gambaran tersebut, akan menunjukkan adanya beberapa sisi positif mengapa 

kita menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu atau pendekatan tematik. 

 Kelebihan 

Kelebihan tersebut didasari oleh beberapa alasan. 

1. Materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak sehingga anak dengan 

mudah memahami sekaligus melakukannya. 

2. Siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran di 

mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. 

3. Dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga dapat mengembangkan 

kemampuan belajarnya dalam aspek afektif dan psikomotorik, selain aspek 

kognitif. 

4. Pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. 

5. Dengan pendekatan pembelajaran terpadu guru dapat dengan mudah 

menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran. 

 Kekurangan 

1. Aspek Guru: Guru harus berwawasan luas,  memiliki kreativitas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal,  rasa percaya diri yang tinggi, dan 

berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru 
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dituntut untuk terus menggali informasi ilmu pengetahuan  yang berkaitan 

dengan materi yang akan diajarkan dan banyak membaca buku agar 

penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa 

kondisi ini, maka pembelajaran terpadu akan sulit terwujud. 

2. Aspek peserta didik: Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar 

peserta didik yang relatif “baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun 

kreativitasnya. Hal ini terjadi karena model pembelajaran terpadu menekankan 

pada kemampuan analitik (mengurai), kemampuan asosiatif (menghubung-

hubungkan), kemampuan eksploratif dan elaboratif (menemukan dan 

menggali). Bila kondisi ini tidak dimiliki, maka penerapan model 

pembelajaran terpadu ini sangat sulit dilaksanakan. 

3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran: Pembelajaran terpadu 

memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan 

bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, 

memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini 

tidak dipenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan terhambat. 

4. Aspek kurikulum: Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian 

ketuntasan pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target 

penyampaian materi). Guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan 

materi, metode, penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. 

5. Aspek penilaian: Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang 

menyeluruh (komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta 

didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini, 

guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan 
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penilaian dan pengukuran yang komprehensif, juga dituntut untuk 

berkoordinasi dengan guru lain, bila materi pelajaran berasal dari guru yang 

berbeda. 

6. Suasana pembelajaran: Pembelajaran terpadu berkecenderungan 

mengutamakan salah satu bidang kajian dan ‘tenggelam’nya bidang kajian 

lain. Dengan kata lain, pada saat mengajarkan sebuah TEMA, maka guru 

berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan 

tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan guru 

itu sendiri. 

I.  Manfaat Pembelajaran Terpadu 

Sebagai suatu bentuk model pembelajaran, pembelajaran terpadu memiliki 

beberapa manfaat, diantaranya adalah : 

1. Memungkinkan anak mengekplorasi dan mengekpresikan pengetahuan dan 

keterampilannya melalui berbagai kegiatan; 

2. Meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif; 

3. Meningkatkan kecakapan berpikir anak; 

4. Banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaiatan 

konsep dengan yang dipelajari siswa; 

5. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya 

yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antarmatapelajaran; 

6. Pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat 

hubungan inter dan antarmatapelajaran, sehingga siswa mampu memproses 
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informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan 

berkembangnya jaringan konsep-konsep; 

7. Pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan 

berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi 

nyata; 

8. Daya ingat (retensi) terhadap materi yang dipelajari siswa dapat ditingkatkan 

dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan 

berbagai ragam kondisi; 

9. Dalam pembelajaran terpadu transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila 

situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata; 

10. Meningkatkan interaksi sosial anak; 

11. Meningkatkan profesionalisme guru. 

 

J. Model Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa, Tema adalah pokok pikiran atau 

gagasan pokok yang emnjadi pembicaraan, Dengan tema diharapkan akan 

memberikan keuntungan, diantaranya : 

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. 
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4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

5. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan maka belajar karena materi 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

6. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, 

untuk memgembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran 

sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. 

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat 

dipersiapkan sekaligus diberikan dalam dua atau tiga kali pertemuan, 

sedangkan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial dan 

pengayaan. 

Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik Menurut Kunandar (2007) 

pembelajaran tematik memiliki kelebihan yaitu : 

1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. 

2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 

4. Mengembangkan keterampilan berfikir anak didik sesuai dengan persoalan 

yang dihadapi. 

5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama. 

6. Memiliki sikap toleransi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan peserta didik. 
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Selain memiliki kelebihan pembelajaran tematik juga memilki kelemahan, adapun 

kelemahan pembelajaran tematik terjadi jika dilakukan oleh guru tunggal, 

Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema 

sehingga pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan 

materi pokok setiap mata pelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ada 

hal-hal yang perlu dilakukan, beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang 

mencakup kegiatan seperti berikut : 

a. Pemetaan Kompetensi Dasar  

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan 

utuh semua standart kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari berbagai 

mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang 

dilakukan adalah :  

1. Penjabaran standart kompetensi dan kompetensi dasar kedalam indikator 

 Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal berikut 

:Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

 Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 

 Dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat 

diamati. 

2. Menentukan tema 

Dalam menentukan tema yang bermakna, kita harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan pemikiran konseptual, pengembangan keterampilan 

dan sikap, sumber belajar, hasil belajar yang terukur dan terbukti, 

kesinambungan tema, kebutuhan siswa, keseimbangan pemilihan tema, 

serta aksi nyata. 
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3. Identifikasi dan analisis standart kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator. 

Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indicator yang cocok untuk setiap tema sehingga 

semua kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. 

b. Menetapkan Jaringan Tema 

Buatlah jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator 

dengan tema pemersatu. 

c. Penyusunan Silabus 

Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumya dijadikan 

dasar dalam penyusunan silabus 

d. Penyusunan Rencana Pembelajaran 

Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran.Setelah tahap persiapan dilakukan, maka 

selanjutnya akan dipaparkan tahap pelaksanaan pembalajaran terpadu 

Implikasi Pembelajaran Tematik 

Dalam implementasi pembelajaran tematik disekolah dasar mempunyai implikasi 

yang mencakup : 

 Implikasi bagi guru 

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreaktif baik dalam menyiapkan 

pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata 
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pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, 

menyenangkan, dan utuh. 

 Implikasi bagi siswa 

1. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya yang dimungkinkan untuk bekerja, baik secara individual, 

pasangan kelompok kecil, maupun klasikal. 

2. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan aktif. 

 Implikasi terhadap sarana, prasarana,sumber balajar dan media. 

1. Pelaksanaan pembelajaran ini memerlukan berbagai prasarana dan prasarana 

belajar, 

2. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan bebagai sumber balajar, baik yang 

didesain secara khusus maupun yang tersedia dilingkungan, 

3. Pembeajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran 

bervariasi dan 

4. Pembelajaran ini masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada atau 

bila memungkinkan untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat 

bahan ajar terintegrasi.  

 

K. Metode Pemberian Tugas Belajar dan Resitasi  

Metode ini mengandung tiga unsur, antara lain :  

 Pemberian tugas  

 Belajar  

 Resitasi  
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Tugas, merupakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemberian tugas 

sebagai suatu metode mengajar merupakan suatu pemberian pekerjaan oleh guru 

kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan pemberian tugas 

tersebut siswa belajar, mengerjakan tugas. Dalam melaksanakan kegiatan belajar, 

siswa diharapkan memperoleh suatu hasil ialah perubahan tingkah laku tertentu 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir dan pemberian tugas 

ini adalah resitasi yang berarti melaporkan atau menyajikan kembali tugas yang 

telah dikerjakan atau dipelajari. Jadi metode pembenian tugas belajar dan resitasi 

atau biasanya disingkat metode resitasi merupakan suatu metode mengajar dimana 

guru membenkan suatu tugas, kemudian siswa harus mempertanggung jawabkan 

hasil tugas tersebut. Resitasi sering disamakan dengan "home work" ( pekerjaan 

rumah ), padahal sebenarnya berbeda. Pekerjaan rumah ( PR ) mempunyai 

pengertian yang lebih khusus, ialah tugas - tugas yang diberikan oleh guru, 

dikerjakan siswa di rumah. 

Penelitian ini menggunakan metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas  

merupakan suatu metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar 

mengajar, yang biasa disebut dengan metode pemberian tugas. Biasanya guru 

memberikan tugas itu sebagai pekerjaan rumah. Akan tetapi sebenarnya ada 

perbedaan antara pekerjaan rumah dan pemberian tugas seperti halnya yang 

dikemukakan : Roestiyah dalam bukunya “Didaktik Metodik” yang mengatakan : 

“ Untuk pekerjaan rumah, guru menyuruh membaca dari buku dirumah, dua hari 

lagi memberikan pertanyaan dikelas. Tetapi dalam pemberian tugas guru 

menyuruh membaca. Juga juga menambah tugas (1),cari buku lain untuk 

membedakan(2), pelajari keadaan orangnya”(roestiyah, 1996 : 75 ). Dalam buku 
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lainnya yang berjudul Startegi Belajar Mengajar  hal.132, Roestiyah mengatakan 

teknik pemberian tugas memiliki tujuan agar siswa menghasilkan hasil belajar 

yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama melakukan 

tugas, sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu menjadi lebih 

terintegrasi. 

Dengan pengertian lain tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah karena 

metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan 

dipertanggung jawabkan. Siswa dapat menyelesaikan di sekolah, atau dirumah 

atau di tempat lain yang kiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut, 

baik secara individu atau kelompok. Tujuannya untuk melatih atau menunjang 

terhadap materi yang diberikan dalam kegiatan intra kurikuler, juga melatih 

tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Lingkup kegiatannya adalah tugas 

guru bidang studi di luar jam pelajaran tatap muka. Tugas ditetapkan batas 

waktunya, dikumpulkan, diperiksa, dinilai, dan dibahas tentang hasilnya. Dalam 

memberikan tugas keadaan siswa, guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini : 

Memberikan penjelasan mengenai 

1. Tujuan penugasan 

2. Bentuk pelaksanaan tugas 

3. Manfaat tugas 

4. Bentuk Pekerjaan 

5. Tempat dan waktu penyelesaian tugas 

6. Memberikan bimbingan dan dorongan 

7. Memberikan penilaian 
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Adapun jenis-jenis tugas yang dapat diberikan kepada siswa yang dapat 

membantu berlangsungnya proses belajar mengajar : 

1. Tugas membuat rangkuman 

2. Tugas membuat makalah 

3. Menyelesaikan soal 

4. Tugas mengadakan observasi 

5. Tugas mempraktekkan sesuatu 

6. Tugas mendemonstrasikan observasi 

Kelebihan dan Kelemahan Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas ini dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kelebihan 

disamping juga mempunyai beberapa kelemahan. Adapun kelebihan metode 

pemberian tugas  diantaranya adalah Metode ini merupakan aplikasi pengajaran 

modern disebut juga azas aktivitas dalam mengajar yaitu guru mengajar harus 

merangsang siswa agar melakukan berbagai aktivitas sehubungan dengan apa 

yang dipelajari, sehingga : 

1. Dapat memupuk rasa percaya diri sendiri 

2. Dapat membina kebiasaan siswa untuk mencari, mengolah menginformasikan 

dan dan mengkomunikasikan sendiri.  

3. Dapat mendorong belajar, sehingga tidak cepat bosan  

4. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa  

5. Dapat mengembangkan kreativitas siswa 

6. Dapat mengembangkan pola berfikir dan ketrampilan anak. 
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Adapun kelemahan metode pemberian tugas 

1. Tugas tersebut sulit dikontrol guru kemungkinan tugas itu dikerjakan oleh 

orang lain yang lebih ahli dari siswa.  

2. Sulit untuk dapat memenuhi pemberian tugas  

3. Pemberian tugas terlalu sering dan banyak, akan dapat menimbulkan keluhan 

siswa,  

4. Dapat menurunkan minat belajar siswa kalau tugas terlalu sulit 

5. Pemberian tugas yangmonoton dapat menimbulkan kebosanan siswa apabila 

terlalu sering.  

6. Khusus tugas kelompok juga sulit untuk dinilai siapa yang aktif.  

Demikianlah sedikit ulasan tentang metode pemberian tugas. Semoga bermanfaat. 

Ada berbagai metode pembelajaran yang akan saya tuliskan setelah metode 

pemberian tugas. Selamat menjadi guru yang baik dan profesional. 

Metode pemberian tugas ini mengandung tiga unsur, antara lain :  

 Pemberian tugas  

 Belajar  

 Resitasi  

Tugas, merupakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemberian tugas 

sebagai suatu metode mengajar merupakan suatu pemberian pekerjaan oleh guru 

kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan pemberian tugas 

tersebut siswa belajar, mengerjakan tugas. Dalam melaksanakan kegiatan belajar, 

siswa diharapkan memperoleh suatu hasil ialah perubahan tingkah laku tertentu 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Tahap terakhir dan pemberian tugas ini adalah resitasi yang berarti melaporkan 

atau menyajikan kembali tugas yang telah dikerjakan atau dipelajari. Jadi metode 

pembenian tugas belajar dan resitasi atau biasanya disingkat metode resitasi 

merupakan suatu metode mengajar dimana guru membenkan suatu tugas, 

kemudian siswa harus mempertanggung jawabkan hasil tugas tersebut. Resitasi 

sering disamakan dengan "home work" ( pekerjaan rumah ), padahal sebenarnya 

berbeda. Pekerjaan rumah ( PR ) mempunyai pengertian yang lebih khusus, ialah 

tugas - tugas yang diberikan oleh guru, dikerjakan siswa di rumah. 

 

Sedangkan resitasi, tugas yang dibenikan oleh guru tidak sekedar dilaksanakan di 

rumah, melainkan dapat dikerjakan di perpustakaan, laboratonium, atau ditempat - 

tempat lain yang ada hubungannya dengan tugas / pelajaran yang diberikan. 

 

Jadi resitasi lebih luas daripada homework. Akan tetapi keduanya mempunyai 

kesamaa, antara lain :  

 Mempunyai unsur tugas  

 Dikerjakan oleh siswa dan dilaporkan hasilnya  

 Mempunyai unsur didaktis pedagogis  

Tujuan pemberian tugas :  

Menurut pandangan tradisional, pemberian tugas dilakukan oleh guru karena 

pelajaran tidak sempat diberikan di kelas. Untuk menyelesaikan rencana 

pengajaran yang telah ditetapkan, maka siswa diberi tugas untuk mempelajari 

dengan diberi soal - soal yang harus dikerjakan di rumah. Kadang - kadang juga 

bermaksud agar anak-anak tidak banyak bermain. 
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Sedangkan menurut pandangan tugas diberikan dengan pandangan bahwa 

kurikulum itu merupakan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh sekolah, baik 

kegiatan kurikuler, maupun ekstra kurikuler.  

Penggunaan metode resitasi :  

Pemberian tugas belajar dan resitasi dikatakan wajar bila bertujuan :  

 Memperdalam pengertian siswa terhadap pelajaran yang telah diterima.  

 Melatih siswa ke arah belajar mandiri.  

 Siswa dapat membagi waktu secara teratur.  

 Agar siswa dapat memanfaatkan waktu terluang untuk menyelesaikan tugas.  

 Melatih siswa untuk menemukan sendiri cara - cara yang tepat untuk 

menyelesaikan tugas. 7 

 Memperkaya pengalaman-pengalaman di sekolah melalui kegiatan-kegiatan di 

luar kelas.  

1. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan: 

 Tujuan  yang akan dicapai 

 Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan 

tersebut. 

 Sesuai dengan kemampuan siswa 

 Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 

 Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 
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2. Langkah pelaksanaan tugas 

 Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru 

 Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja 

 Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain 

 Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan 

sistematik. 

3. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

 Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakan 

 Ada tanya jawab/diskusi kelas 

 Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun nontes atau cara yang 

lainnya. 

Dari paparan di atas kita melihat bahwa pemberian tugas kepada siswa perlu 

disediakan waktu yang cukup. Untuk itu pemberian  tugas hendaknya roporsional. 

Artinya,  guru seyogyanya tidak memberikan tugas yang berlebihan alias terlalu 

membebani siswa. Perlu diingat bahwa dalam KTSP, ketentuan tugas yang  

dibebankan kepada siswa maksimum hanya separuh dari jumlah waktu kegiatan 

tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  

Di atas juga dikemukakan bahwa dalam memberikan tugas  kepada siswa 

seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan siswa  Oleh karena itu tantangan 

beban tugas kepada siswa hendaknya diberikan secara moderat. Artinya, dalam  

memberikan  tugas kepada siswa diusahakan tidak terlalu sulit atau justru terlalu 

mudah untuk dikerjakan siswa. 
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Pemberian tugas yang terlalu mudah akan menyebabkan siswa menjadi kurang 

termotivasi dan cenderung menyepelekan. Sedangkan jika terlalu sulit dapat 

menimbulkan rasa frustasi, bahkan mungkin hanya akan menimbulkan kebencian 

terhadap mata pelajaran maupun terhadap guru yang  bersangkutan. Hal ini tentu 

saja menjadi berseberangan dengan prinsip pembelajaran  menyenangkan yang 

saat ini sedang digelorakan dalam pendidikan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


