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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.      Teori dan Konsep Pembelajaran 

 

Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu 

pengetahuan. Dasar teori ini yang akan di kembangkan pada ilmu pengetahuan 

agar dapat di ciptakan pengetahuan baru yang lebih lengkap dan detail sehingga 

dapat memperkuat pengetahuan tersebut. Teori juga merupakan satu rumusan 

daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan 

penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Sehingga ada ahli yang 

mengemukakan asumsinya terhadap kebutuhan adanya sebuah rumusan teori. 

Snelbecker menjelaskan sejumlah asumsi dijadikan dasar untuk menentukan 

gejala yang diamati dan atau teori yang dirumuskan.(www. teknologi-

pembelajaran.com). 

Ada banyak sekali konsep pembelajaran yang diterapkan khususnya di 

Indonesia. Salah satunya konsep pembelajaran konstekstual  yang dipandang 

sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip pembelajaran. Konsep 

pembelajaran yang konstekstual ini merupakan pembelajaran aktif antara guru 

dan siswa. 
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Seorang ahli yang bernama Carl R Rogers 1951 dalam Akhmad Sudrajat. 

“Mengajukan konsep pembelajaran lain daripada konsep pembelajaran 

konstektual yaitu “Student Centered Learning” yang intinya yaitu : 

1. Kita tidak bisa mengajar orang lain tetapi kita hanya bisa menfasilitasi 

belajarnya. 

2.  Seseorang akan belajar secarasignifikan hanya pada hal-hal yang dapat    

memperkuat/menumbuhkan “self”nya. 

3.  Manusia tidak bisa belajar kalau berada dibawah tekanan. 

4.  Pendidikan akan membelajarkan siswa secara signifkan bila tidak ada 

tekanan terhadap siswa, dan adanya perbedaan persepsi/pendapat 

difasilitasi/diakomodir”. 

 

 

Banyak pengajar yang mempraktekkan sesuka dirinya sehingga jika dikatakan 

seorang pengajar itu hanya menggunakan satu konsep, itu merupakan 

pernyataan yang salah. Banyak para pengajar yang menggunakan kombinasi 

berbagai konsep. Hal ini agar menunjang pembelajaran yang baik dan agar 

bisa di mengerti oleh siswanya dengan baik. Ketika seorang pengajar 

menggunakan konsep terdiri hanya satu itupun sebenarnya tidak salah, karena 

banyak sekali pengajar yang mengajar dengan konsep sama tetapi terjadi 

perbedaan di teknik-teknik pembelajarannya. 

2.2.     Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 

 W.J.S Purwadarminto dalam Ridwan (1987 : 767) menyatakan bahwa “ 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya menurut kemampuan 

anak pada waktu tertentu terhadap hal – hal yang dikerjakan atau dilakukan”. 

Berdasarkan pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa prestasi adalah 

segala  usaha yang dicapai manusia secara maksimal dengan hasil yang 

memuaskan. 
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Menurut Slameto dalam Ridwan (1995 : 2)  belajar adalah “ suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya’.  

 

Selanjutnya Winkel dalam Ridwan (1996:53), berpendapat belajar adalah “ 

suatu aktivitas mental / psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif 

dengan lingkungan, yang menghsailkan perubahan – perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. perubahan itu bersifat 

secara relative constant” selanjutnya Winkel dalam Ridwan (1996:162) 

mengatakan bahwa “Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar 

atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai 

dengan bobot yang dicapai “. 

 

Pengertian lainnya, prestasi belajar adalah  kemampuan 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. 

 

2.3.     Tinjauan Tentang Pendekatan Pembelajaran Tematik 

 

2.3.1  Pengertian Pembelajaran Tematik 

 

 Pembelajaran tematik merupakan implementasi dari Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Dasar pertimbangan pelaksanaan 
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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 seseorang individu 

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut Yunanto dalam 

Tarmizi (2004: 4). ” Pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang 

member ruang kepada anak untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar”. 

 

Dalam pelaksanaanya, pendekatan pembelajaran tematik ini bertolak dari 

suatu tema yang dipilh dan dikembangkan oleh guru bersama siswa  

dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tema 

dalam pembelajaran tematik menjadi sentral yang harus dikembangkan. 

 

Tema tersebut diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di 

antaranya: 

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 pembelajaran lebih mendalam dan 

berkesan . 

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

5) Siswa lebih mampu merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema jelas. 
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6) Siswa mampu lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata, untuk mengmbangkan suatu kemampuan dalam 

satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. 

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan 

secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua 

atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk 

kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. 

 

Kunandar dalam Tarmizi ( 2007:315) “Pembelajaran tematik mempunyai 

ciri khas dan karakteristik tersendiri”. 

 

Adapun ciri khas pembelajaran tematik di antaranya : 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar sanngat 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 terkesan bagi siswa sehingga 

kemampuan belajar dapat bertahan lebih lama. 

4) Membantu mengembangkan keterampilan berfikir siswa. 

5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa  dilingkungannya. 

6) Dan mengembangkan keterampilan social siswa, misalnya: kerjasama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain”. 

 

 

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 IPA, B.Indonesia dan matematika. Lebih luas 

lagi, tema itu dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti IPS, bahasa, dan 

seni. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman 

implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak  
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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 memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan 

secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka. 

 

Kunandar dalam Tarmizi (2007:311). “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 topic dapat diajarkan secara logis 

dan alami. 

3. Hubungan antar mata pelajaran dan topic dapat diajarkan secara 

continue, tidak terbatas pada buku paket , jam pelajaran, atau bahkan 

ruang 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 

kompetensi bisa dikurangi dan diganti dengan kerja sama dan 

kolaborasi”. 

 

 

Kunandar dalam Tarmizi (2007:311). “ Adapun keuntungan pembelajaran 

tematik bagi siswa antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bisa lebih memfokuskan diri pada prose belajar, daripada kemampuan 

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”. 
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2.3.2    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 

3. Bahasa Indonesia 

4. Matematika 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 

6. Ilmu Pengetahuan 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 local atau ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. 

2.3.3.   Manfaat Tematik 

 

Menurut Kunandar dalam Tarmizi ( 2007 : 315)” Pendekatan 

pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan, yaitu : 
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1.  Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa. 

2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 

Kemampuan belajar dapat bertahan lama karena berkesan dan 

bermakna. 

3. Mengembangkan keterampilan berpikir siswa sesuai dengan persoalan 

yang dihadapi. 

4. Menumbuhkan keterampilan social melalui kerjasama. 

5. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan 

siswa lain. 

6. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan 

yang dihadapi dalam lingkungan siswa”. 

 

 

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 keluasan 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 memuaskan rasa ingin tahu 

dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka. 

2.4.  Tinjauan Tentang Siswa 

 

Menurut Yaumil Achir dalam Akhmad Sudrajat, “Menguraikan bahwa fokus 

perkembangan anak pada usia 5-7 tahun ada pada dunia akademis dan 
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intelektual. Untuk periode ini, yang menonjol adalah banyaknya kata – kata, 

gagasan – gagasan, konsep – konsep yang merupakan representasi dari 

hal – hal yang telah dialami dan disimpan secara mental, baik melalui 

pengalaman atau yang diterima secara tidak langsung”. 

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah  dalam Akhmad Sudrajat ( 2005:51), “Anak 

didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau 

kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. 

 

Menurut Sutari Imam Barnadib, dkk dalam Syaiful Bahri Djamarah , 

(2005:52), bahwa anak didik mempunyai karakteristik tertentu , yakni : 

1. Belum mempunyai pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi 

tanggung jawab pendidik ( guru ) 

2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya. 

3. Memiliki sifat – sifat dasar manusia yang sedang berkembang  secara 

terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, social, intelegansi, emosi, 

kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja , latar belakang soaial, 

latar belakang biologis serta perbedaan individual. 

 

 

2.5.   Metode   Demonstrasi 

 

Menurut Hanafiah (2009) “Langkah – langkah yang dapat di lakukan dalam 

pendekatan pembelajaran demonstrasi sebagai berikut : 

a. Guru menjelaskan indikator pembelajaran yang diharapkan 

b. Guru menyajikan sekilas materi yang akan disampaikan 

c. Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan 

d. Guru menunjuk salah siswa peserta didik untuk mendemonstrasikan sesuai 

skenario yang telah disiapkan 

e. Seluruh peserta didik memerhatikan demonstrasi dan menganalisisnya 

f. Setiap peserta didik untuk mendemonstrasikan  

g. Guru membuat kesimpulan” 

           

 Menurut  Drs.J.J Hasibuan,Dip.Ed & Drs.Moedjiono ( 2004 – 30)  

“Keuntungan metode demonstrasi  adalah : 



10 

 

 
 

a. Perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal – hal yang penting. Perhatian 

siswa lebih  mudah dipusatkan kepada proses belajar,dan tidak tertuju pada 

yang lain. 

 

b. Dapat  mengurangi kesalahan – kesalahan bila dibandingkan dengan hanya 

membaca atau mendengarkan keterangan guru. Sebab siswa  memperoleh 

persepsi yang jelas dari hasil pengamatan. 

c. Bila siswa turut aktif melakukan demonstrasi, maka siswa akan 

memperoleh  pengalaman prektek untuk mengembangkan kecakapan dan 

keterampilan. 

d. Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan siswa dapat dijawab 

waktu mengamati proses demonstrasi. 

 

 

2.6.     Aktivitas Belajar 

 

Keberhasilan siswa dalam  belajar tergantung pada aktivitas yang 

dilakukannya selama proses pembelajaran.Aktivitas, belajar  adalah segenap 

rangkaian atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh siswa guru yang 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya. Menurut Gie (dalam 

Winataputra,1998:6) “Yang berupa perubahan atau kemahiran yang sifatnya 

bergantung pada sedikit perubahan”. 

 

Dalam proses pembelajaran saat ini guru hanya bertugas menyediakan bahan 

pembelajaran tetapi yang mencerna dan mengelolah adalah siswa sendiri sesuai  

dengan karakteristik siswa sehingga pembelajaran yang dilaksanakan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk beraktivitas. 

 

Berdasarkan uraian  di atas, jelas bahwa aktifitas merupakan unsur yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan adalah 

kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dalam  proses pembelajaran. 

Dalam hal ini guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan dorongan 

kepada siswa dalam membangun pemahamannya. 
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2.7.     Kemampuan belajar  

 

Dengan berakhirnya suatu proses pembelajaran maka siswa memperoleh suatu 

kemampuan belajar yaitu yang berkaitan dengan tingkat kemampuan dan 

penguasaan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

Kemampuan belajar merupakan suatu hal yang berkaitan dengn kemampuan 

siswa dalam menyerap suatu materi yang telah diajarkan. Menurut Ahmadi        

( dalam Poerwanti, 2008:4) menjelaskan :“  Kemampuan belajar adalah hasil 

yang dicapai dalam suatu usaha dalam hal ini usaha belajar diwujudkan dalam 

prestasi dalam nilai setiap mengikuti tes “ 

 

Kemampuan belajar dapat diartikan sebagagi hasil yang dicapai oleh individu 

setelah mengalami  proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Kemampuan 

belajar juga dapat diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai siswa 

dalam suatu usaha yang dihasilkan pengetahuan dan nilai – nilai kecakapan 

hidup. Berdasarkan pendapat diatas, kemampuan belajar adalah suatu yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil yang dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

 

2.8.     Kerangka Pemikiran 

 

Pembelajaran Tematik dengan tema lingkungan akan berhasil  jika siswa 

memiiki rasa ingin tahu yang tinggi tentang lingkungan sekolah, mau 

beraktivitas dan bersikap kritis. Guru berusaha membuka wacana siswa tentang  
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adanya perubahan belajar tematik  dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika , dan IPA serta mampu memancing daya  nalar siswa. Dengan 

demikian siswa lebih aktif dalam pembelajaran dimana siswa tidak hanya 

mendengar penjelasan guru dan mencatat apa yang ada dalam papan tulis. 

Melalui metode demonstrasi dalam pembelajaran siswa akan lebih bersemangat 

dan antusias, proses belajar lebih aktif, baik interaksi siswa dengan guru, 

maupun siswa dengan siswa.Apabila pembelajaran melalui metode demonstrasi 

dilakukan dengan benar – benar dan sungguh – sungguh maka akan 

meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar. 

 

Meningkatnya aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam pembelajaran 

berdampak pada pengetahuan atau konsep yang diperoleh siswa akan lebih kuat 

dan bermakna karena siswa menemukan dan mengkonstruksi sendiri informasi 

atau pengetahuan yang ada, sehingga kemampuan belajar akan meningkat. 

Untuk  lebih jelasnya kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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2.9.     Hipotesis Tindakan 

 

Jika siswa kelas I menggunakan pendekatan pembelajaran tematik, maka akan 

dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas I SD Negeri 2 Enggal 

Bandarlampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


