
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian belajar 

Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil peraktek. Hakikat belajar 

adalah usaha sadar untuk menguasai ilmu untuk dapat senantiasa merupakan perubahan 

tingkah laku, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca,  mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya 

merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. 

Dengan demikian terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh sesorang individu dapat 

dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. 

Kajian umum pendidikan kegiatan belajar mengajar supaya aktif  harus memperhatikan 

sebagai berikut. 

1. Tujuan belajar mengajar secara umum. Tujuan belajar mengajar adalah untuk 

mengubah pengetahuan peserta didik, mengubah kepribadian, mengubah 

keterampilan. Jadi, tidak lain pendidikan harus ada perubahan kalau tidak ada 

perubahan maka itu tidak berhasil. 

2. Guru sebagai salah satu sumber belajar. Guru yang membimbing harus orang yang 

kompeten, pendidik yang kompeten  adalah guru yang mempunyai kesadaran 

pendidikan yang tinggi dan memnuhi syarat–syarat seorang guru yang baik. 

Paul B. Diedrich dalam Nasution (1977:79) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang antara lain digolongkan sebagai berikut : 

1.  Visual activities, antara lain : Membaca, memperhatikan, (gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain). 

2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan intrupsi. 

3. Listening activities, seperti mendengarkan penyajian bahan, percakapan, diskusi, 

music dan pidato. 
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4. Writing activities, seperti menulis cerita, menulis karangan, menulis laporan, angket, 

menyalin, membuat rangkuman. 

5. Drawing activities, seperti gambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor activities, seperti melakukan percobaan, mebuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun dan berternak. 

7. Mental activities, seperti menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira bersemangat, 

bergairah, berani, tenang dan gugup. 

Dalam penelitian ini yang banyak disorot adalah aktivitas mental (menganggap, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan)  

aktivitas emosional (gembira bersemangat, bergairah, berani). Dan aktivitas akal 

(menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, mengeluarkan pendapat, dan 

diskusi). hingga peneliti dapat menyimpulkan hasil belajar siswa yang diharapkan. 

 

Rose dan Nicholl (2003:93) yang menyatakan bahwa, “Bermain adalah bagian penting 

dan pengalaman belajar. Ketika kita senang dan kita menikmati belajar, kita akan belajar 

lebih baik,” 

Sutan (2003) memperkenalkan banyak permainan yang dapat membantu meningkatkan 

pemahaman konsep maTematika siswa, seperti berbain permainan perkalian, permainan 

kantong ajaib, dan lain-lain. Sementara itu, Handly (2002) menyajikan banyak permainan 

yang merupakan keterampilan menghitung cepat. 

 

2.2 Penegertian pretasi 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 pengertaian belajar itu sendiri. 

Untuk itu para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan  



7 

 

pandangan yang mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda it dapat ditremukan 

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 report, ”  Selanjutnya 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 tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan 

psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum 

mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, 

maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusian yang 

dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh 

dalam proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar sesorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport stiap bidang 

studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat diketahui 

setelah diadakan evaluasi. Hasil dan evalusai dapat memperlihatkan tentang tinggi atau 

rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

2.3 Metode Tematik 

Pembelajaran Tematik adalah pelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna kepda siswa. Tema adalah poko pikiran atau gagasan yang menjadi 

pembicaraan, dengan tema diharapkan dapat memberikan keuntungan, diantaranya: 

1.  Siswa mudah memusatkan perhatian pada tema tertentu. 

2. Siswa mampu mempelajari pengetahuaan dan mengembangkan berbagai kompetensi  
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3. dasar antara matapelajaran dalam tema yang sama. 

4. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

5. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

6. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena meteri disajikan 

dalam konteks tema yang jelas. 

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

mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari 

matapelajaran lain. 

8. Guru dapat menghemat waktu karena matapelajaran yang disajikan dapat 

dipersiapkan  

sekaligus diberikan dalam dua atau tiga kali pertemuan, sedangkan selebihnya 

digunakan untuk kegiatan remedial dan pengayaan. 

 

 

2.3.1 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 bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 

4. Mengembangkan keterampilan berfikir anak didik dengan persoalan yang 

dihadapi. 

5. Menumbuhkan keterampilan social melalui kerjasama. 

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 memiliki kelemahan, adapun 

kelemahan pembelajaran Tematik terjadi jika dilakukan oleh guru tunggal, missalnya 

seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga  

 

pembelajaran Tematik akan merasa sulit untuk mengkaitkan tema dengan materi 

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

yang mencakup kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secar amenyeluruh dan 

utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indicator dari berbagai 

mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang 

dilakukan adalah :  

1. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam indikator. 

Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

b. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 

c. Dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat 

diamati.  

2. Menentukan Tema 

Dalam menentukan tema yang bermakna, kita harus 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. 

3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator. 

Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga 

semua kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. 
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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 sebelumnya dijadikan 

dasar dalam penyusunan silabus. 

d. Penyusunan Rencanan Pembelajaran 

Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru menyusun rencanan 

pelaksanaan pembelajaran. Setelah tahap persiapan dilakukan, maka 

selanjutnya akan dipaparkan tahap pelaksanaan pembelajaran terpadu. 

 

2.3.2 Impliklasi Pembelajaran Tematik 

Dalam implementasi pembelajaran Tematik disekolah dasar mempunyai implikasi 

yang mencangkup: 

a. Implikasi Bagi Guru 

Pembelajaran Tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan 

pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai 

mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, 

menarik, menyenangkan, dan utuh. 

b. 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. 

c. Implikasi terhadap sarana, prasaranan, sumber belajar dan media. 

1. Pelaksanaan pembelajaran ini memerlukan berbagai prasarana dan  
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2. prasarana belajar. 

3. Pembelajaran ini juga perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, 

baik yang didesain secara khusus maupun yang tersedia dilingkungan. 

4. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran bervariasi. 

5. Pembelajaran ini masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada 

atau bila memungkinkan untuk menggunakan buku suplemen khusus 

yang memuat bahan ajar terintegrasi. 

 

2.4 Metode Pemberian  Tugas 

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 memperoleh 

suatu hasil ialah perubahan tingkah laku tertentu dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 


