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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Prestasi Belajar 

 

Belajar pada hakekatnya adalah sebuah bentuk rumusan prilaku sebagaimana yang 

tercantum dalam pembelajaran yaitu tentang penguasaan terhadap materi 

pembelajaran, maka belajar dapat diartikan sebagai taraf kemampuan aktual yang 

berupa perubahan tingkah laku dalam diri individu yang bersifat terukur yaitu 

berupa penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dicapai oleh 

peserta didik sebagai hasil dari apa yang dipelajari di sekolah. 

 

Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam tingkah laku manusia. Proses 

tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang mendorong pribadi yang 

bersangkutan. 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. 

 



 8 

Slameto (1995), belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu  

untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya 

Winkel (1987),mendefinisikan belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada 

diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan 

lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap/bertahan 

dalam  kemampuan  ranah  kognitif,  afektif, dan psikomotorik, yang diperoleh 

melalui interaksi individu dengan lingkungannya perubahan prilaku sebagai hasil 

belajar terjadi secara sadar, bersipat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai 

tujuan terarah pada kemajuan yang progresif.  Selanjutnya Winkel (1987) 

mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan 

bobot yang dicapainya.” 

 

Belajar pada abad 21, seperti dikemukakan Delors (Unesco, 1996) didasarkan 

pada konsep belajar sepanjang hayat (live long learning) dan belajar bagaimana 

belajar (learning how to learn) ada lagi yang lebih khusus mengartikan bahwa 

belajar adalah menyerap pengetahuan. Belajar adalah perubahan yang terjadi 

dalam tingkah laku manusia proses tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada 

yang mendorong pribadi yang bersangkutan. (Inggridwati; Irene; Maria; Gerda, 

2007).  

 

Sehubungan dengan prestasi belajar menurut Poerwanto (1986:28) memberikan 

pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha 

belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.” (Poerwanto: 1986). 



 9 

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

seseorang dalam berpikir, 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.” (Nasution, 5: 1996). 

 

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. Berdasarkan pengertian-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. 

 

Pengertian lainnya, prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut 

kemampuan yang tidak dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan dari belajar dengan 

waktu tertentu, prestasi belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai dan hasil 

tes atau ujian. 
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Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap 

peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes 

atau instrumen yang relevan. Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari 

penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun 

kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode 

tertentu. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik 

yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. 

 

Prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes prestasi 

belajar. Saifudin Anwar (2005) mengemukakan tentang tes prestasi belajar bila 

dilihat dari tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan sesorang dalam belajar. 

Testing pada hakikatnya menggali informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Tes prestasi belajar berupa tes yang disusun secara 

terrencana  untuk mengungkap performasi maksimal subyek dalam menguasai 

bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam kegiatan pendidikan formal 

tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, 

bahkan ebtanas dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. 

 

2.2 Model Pembelajaran Tematik 

 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik merupakan Implementasi dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dasar pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tematik ini 

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

http://tarmizi.files.wordpress.com/2008/12/landasan-pembelajaran-tematik4.doc
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Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran tematik merupakan gabungan antara 

berbagai bidang kajian; misalnya di bidang IPA, Matematika, Bahasa Indonesia 

dan lainnya, maka dalam pelaksanaan tidak lagi terpisah-pisah melainkan menjadi 

satu kesatuan (holistic) dan keterpaduan (Integralistic). Menurut Depdiknas 

(2006:198), “Pembelajaran tematis memerlukan guru yang kreatif baik dalam 

menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, dan menarik, menyenangkan dan utuh.” 

 

2.2.2 Pengertian Tema 

 

Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum 

dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik 

dan membuat pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan 

aspek belajar mengajar. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajatan terpadu 

yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam 

beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka. 

 

“Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraa” Depdiknas (2007). Selanjutnya menurut Kunandar (2007), “Tema 

merupakan alat atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada anak 

didik secara utuh.” Pembelajaran tematik dikemas dalam suatu tema atau bisa 

disebut dengan istilah tematik. Pendekatan tematik ini merupakan satu usaha 

untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta 
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pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dengan 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 memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang 

telah dipahaminya. Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran yang 

menolak proses latihan/hafalan (drill) sebagai dasar pembentukan pengetahuan 

dan struktur intelektual anak. Pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan 

pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). 

 

Dalam pelaksanaannya, 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. (Trianto, 2010).   

 

a. Tema tersebut diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya:  

1) Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu  

2) Peserta  didik  mampu  mempelajari  pengetahuan  dan  mengembangkan   

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama 

3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan 

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik  

5) Peserta  didik  lebih  mampu  merasakan  manfaat dan  makna belajar 

karena  materi disajikan dalam konteks tema yang jelas  

6) Peserta didik mampu lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi  

dalam   situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam  

satu  mata pelajaran  sekaligus mempelajari mata pelajaran 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. 
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b. Pembelajaran tematik mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri. 

Adapun ciri khas pembelajaran tematik di antaranya:  

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 bagi 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  

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 penghematan 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. Pembelajaran menjadi utuh 

sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi pelajaran 

secara utuh pula. Adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan 

konsep akan semakin baik dan meningkat. Karena pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, maka dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, 

tema “Air” dapat ditinjau dari mata pelajaran Fisika, Biologi, Kimia, dan 

matematika. Lebih luas lagi, tema itu dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti 

IPS, Bahasa, dan Seni. Pembelajaran tematik menyediakan keleluasan dan 

kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat 

banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang 

tematik adalah epitome dari seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi 

siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan 
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memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia di 

sekitar mereka. 

 

a. Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Tersedia  waktu  lebih  banyak untuk  pembelajaran. Materi pelajaran tidak  

dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari, 

mencakup berbagai mata pelajaran. 

2) Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami. 

3) Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinyu, tidak  

terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan tempat dinding  

kelas. Guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan belajar ke 

berbagai aspek kehidupan. 

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 kerja sama dan kolaborasi. 

 

b. Adapun keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa antara lain adalah   

sebagai berikut: 

1) Bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar, daripada hasil belajar. 

2) Menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum dan 

menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif.    

3) Menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa  yang dikaitkan dengan 

minat, kebutuhan, dan kecerdasan; mereka didorong untuk membuat 

keputusan   sendiri dan  bertanggung jawab pada keberhasilan belajar. 

4) Merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar 

kelas. 

5) Membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide, sehingga 

meningkatkan  apresiasi dan pemahaman. 

 

2.2.3 Kaitan Pembelajaran Tematik dengan Standar Isi 

 

Dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dikeluarkan Badan Standar 

Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa untuk kelas I, II, dan III SD pembelajaran 

dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Mata pelajaran yang harus dicakup 

adalah : 

1.  Pendidikan agama 

2.  Pendidikan kewarganegaraan 
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3.  Bahasa Indonesia 

4.  Matematika 

5.  Ilmu pengetahuan alam 

6.  Ilmu pengetahuna sosial 

7.  Seni budaya dan keterampilan 

8.  Pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan. 

 

Dalam pembelajaran tematik, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

termuat dalam standar isi harus dapat tercakup seluruhnya karena sifatnya masih 

minimal. Sesuai dengan petunjuk pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), standar itu dapat diperkaya dengan muatan lokal atau ciri 

khas satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 

2.2.4 Model Pembelajaran Terpadu dalam Mata Pelajaran IPA 

 

Berdasar sifat keterpaduan dalam pembelajaran IPA di bedakan menjadi tiga, 

yakni model dalam satu disiplin ilmu,model antar bidang, dan model dalam lintas 

siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran terpadu menggunakan payung untuk 

memadukan beberapa konsep-konsep dalam satu bidang studi atau lintas bidang 

studi. Suatu pola belajar mengajar dalam model pembelajaran terpadu 

menggunakan payung untuk memadukan beberapa konsep IPA yang terkait 

menjadi satu paket pembelajaran sehingga pemisahan antar konsep tidak begitu 

jelas. Sifat model pembelajaran terpadu semacam itu termasuk model connected 

Fogarty.  Pelaksanaan pendekatan ini bertolak dari suatu topik atau tema sebagai 

payung untuk mengaitkan konsep-konsepnya. ( Fogarty, R: 1991).    

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan suatu 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kumpulan 

konsep, prinsip, tiori dan hukum. IPA dapat dipandang sebagai produk yaitu 
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sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, dan dapat juga 

dipandang sebagai proses yaitu sebagai pola berpikir atau metode berpikirnya. 

Sedangkan sikap yang dibutuhkan dalam metode ilmiah berupa sikap ilmiah yang 

antara lain berupa hasrat ingin tahu, kerendahan hati, jujur, objektif, cermat, kritis, 

tekun, terbuka, dan penuh tanggung jawab. 

 

2.2.5 Tinjauan Tentang Siswa 

 

Perkembangan emosi anak usia 6-8 tahun antara lain anak telah dapat 

mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, telah dapat mengontrol emosi, sudah 

mampu berpisah dengan orang tua dan telah mulai belajar tentang benar dan salah. 

Untuk perkembangan kecerdasannya anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan 

kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan obyek, berminat 

terhadap angka dan tulisan, meningkatkan pembendaharaan kata, senang 

berbicara, memahami sebab akibat dan berkembangnya pemahaman terhadap 

ruang dan waktu.    

 

Sebagaimana yang dikemukakan Piaget (1950:31), dalam buku mengembangkan 

model pembelajaran tematik pengarang trianto, M.Pd. Setiap anak memiliki cara 

tersendiri dalam menginterprestasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. 

Menurutnya,setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut schemata yaitu 

sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek 

yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung 

melalui proses asimilasi (menghubungkan objek dengan konsep yang ada dalam 

pikiran) dan akomodasi (proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran 

untuk menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus 
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akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. 

Dengan cara seperti itu secara bertahap anak dapat membangun pengetahuan 

melalui interaksi dengan lingkungannya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam proses 

pembelajaran tematik pada mata pelajaran IPA guru memberikan sebuah tema. 

Seperti contoh di atas, tema yang disampaikan adalah tentang binatang. 

Berdasarkan tema tersebut guru mengaitkannya dengan beberapa mata pelajaran 

lainnya, seperti Bahasa Indonesia, Matematika, pendidikan agama dan kerajinan 

tangan dan kesenian, atau dapat juga dihubungkan dengan mata pelajaran yang 

lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan siswa dapat berpikir secara 

divergen. Siswa dapat melatih kemampuan berpikirnya, berpikir kritis, melatih 
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binatang 

MATEMATIKA 
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Mewarnai gambar binatang 

PRESTASI BELAJAR SISWA? 
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keterampilan dan kreativitasnya. Sehingga dapat menambah pengetahuan siswa, 

dalam waktu yang bersamaan siswa dapat belajar beberapa mata pelajaran 

sekaligus, yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan  

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: menggunakan metode 

pembelajaran tematik dan alat peraga yang menarik  aktivitas dan prestasi belajar 

siswa Kelas II A SD N 2 Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan tahun 

pelajaran 2010/2011 dapat ditingkatkan. 


