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I. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

1.1 Teori – Teori Belajar  

2.1.1  Teori Belajar Behaviorisme 

  Behaviorisme atau aliran perilaku (juga disebut perspektif belajar) adalah 

filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang 

dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus 

dianggap sebagai perilaku (Herpratiwi 2009:1). Aliran ini berpendapat bahwa 

perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa 

fisiologis internal atau konstrak hipotesis seperti pikiran. Behaviorisme 

beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati tapi tidak 

ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara umum (tindakan) dengan 

proses yang diamati secara pribadi (pikiran dan perasaan). 

 Timbulnya aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori psikologi 

daya dan teori mental yang disebabkan karena aliran-aliran terdahulu hanya 

menekankan kesadaran saja. Berkat pandangan dalam psikologis dan naturalisme 

science maka timbulnya aliran baru ini. Jiwa atau sensasi dapat diterangkan 

melalui jiwa itu sendiri karena sesungguhnya jiwa itu adalah respons fisiologis. 

Aliran lama memandang badan adalah sekunder padahal itu justru menjadi titik 

pangkal untuk melihat semua kenyataan dalam gerakan-gerakan dan pandangan 

ini mempengaruhi timbulnya behaviorisme. 
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Teori behaviorisme memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku 

yang dapat diamati dan dapat diukur, teori ini tidak menjelaskan perubahan secara 

internal yang terjadi di dalam diri siswa tetapi teori ini hanya membahas 

perubahan perilaku yang dapat diamati, sehingga banyak digunakan unutk 

memprediksi dan mengontrol perubahan perilaku siswa (Herpratiwi 2009:2). 

 

2.1.2  Teori Belajar Kognativisme 

 Menurut teori kognitivisme manusia tidak memberikan respon secara 

otomastis kepada stimulus yang diharapkan kepadanya karena menusia adalah 

makhluk aktif yang dapat menafsirkan lingkungan bahkan dapat mendistorsinya 

(Herpratiwi 2009:19).  

 Ciri-ciri aliran kognitif adalah mementingakan apa yang ada dalam diri  

manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, mementingkan 

peranan kognitif, memntingkan kondisi waktu sekarang, mementingkan 

pembentukan struktur kognitif, mengutamakan keseimbangan dalam diri manusia, 

dan mengutamakan pengertian serta pemahaman (Herpratiwi 2009:19-20). 

 Menurut teori kognitivisme belajar merupakan perubahan persepsi dan 

pemahaman, perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku 

yang diamati. Asumsi dasar teori ini bahwa setiap manusia telah mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya, pengetahuan dan pengalaman ini 

tertata dalam bentuk kognitif (Herpratiwi 2009:20). Teori in mengungkapkan 

bahwa proses belajar akan lebih baik bila materi pelajaranyang baru dapat 

beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif yang sudah dimilki siswa. 

Implikasi teori kgnitivisme terhadap proses belajar untuk meningkatkan 
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kemampuan berpikir siswa, dan membantu siswa menjadi pembelajar yang 

sukses, maka guru yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa 

dalam kegiatan dimana faktor motivasi, kemampuan, problem sloving, strategi 

belajar sering ditekankan. 

 

2.1.3  Teori Belajar Humanisme 

 Perhatian psikologi humanistik terutama tertuju pada masalah bagaimana 

tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang 

mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka itu sendiri. Gerakan 

munculnya psikologi humanistik disebabkan oleh semacam kesadaran bersama 

beranggapan bahwa pada dasarnya tidak ada teori psikologi yang berkemampuan 

menjelaskan manusia sebagai suatu totalitas dan yang sewajarnya mjengfungsikan 

manusia. Mereka meyakini bahwa setiap individu pada dasarnya mempunyai 

kapasitas serta dorongan sendiri untuk mengembangkan potensi kemanusiannya.  

 Teori humanisme berfokus pada sikap dari kondisi manusia yang 

mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih utnuk menentukan 

nasib sendiri, kebebasan dan bertanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur 

dasar pencarian (Herpratiwi 2009:38). Dalam tercapainya pendekatan ini  

menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan perkembangan 

menghapus penghambat aktualisasi potensi pribadi. Membantu siswa menemukan 

dan menggunakan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri, 

bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. 

2.1.4  Teori Belajar Sibernetik 
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 Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang masih baru 

dibandingkan teori-teori belajar lainnya, teori ini berkembang sejalan dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik belajar 

adalah pemrosesan informasi atau pengolahan informasi (Herpratiwi 2009:65).  

 Teori belajar pengolahan informasi termasuk dalam lingkup teori kognitif, 

di dalamnya dijelaskan belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati 

secara langsung dan perubahan kemampuan yang terkait pada situasi tertentu. 

Aplikasi teori ini untuk mendukung pembelajaran hendaknya menarik perhatian, 

memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsan ingatan pada 

prasayarat belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, 

mendorong unjuk kerja, meningkatkan retansi dan alih belajar. 

 

1.2 Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (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 (1996:53), berpendapat belajar adalah “suatu 

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif 

konstant.” 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.” Prestasi 

belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena 
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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.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Ahmadi dan Widodo (1991:130) yaitu prestasi belajar yang dicapai oleh individu 

merupakan interaksi atara bagian faktor yang mempengaruhi baik dari dalam 

(internal) maupun faktor dari luar (eksternal) individu. Hal sama juga dijelaskan 

oleh Slameto (1995:54) yaitu kegiatan belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan 

ekstern. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan 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.  

 

1.3 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. Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seseorang individu 

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut Yunanto (2004:4), 

http://tarmizi.files.wordpress.com/2008/12/landasan-pembelajaran-tematik4.doc
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“Pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang memberi ruang kepada anak 

untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar”. 

“Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraa” Depdiknas (2007:226). Selanjutnya menurut Kunandar (2007:311), 

“Tema merupakan alat atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada 

anak didik secara utuh.” Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud 

menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya 

perbendaharaan bahasa anak didik dan membuat pemmbelajaran 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. 

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 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) 
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sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori 

pembelajaran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang 

menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna dan berorientasi pada 

kebutuhan dan perkembangan 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. 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 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. 
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Menurut Kunandar (2007:315), Pembelajaran tematik mempunyai 

kelebihan yakni: 

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 berpikir peserta didiksesuai 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. 

Selain kelebihan di atas pembelajaran tematik memiliki beberapa 

kelemahan. Kelemahan pembelajaran tematik tersebut terjadi apabila dilakukan 

oleh guru tunggal. Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara 

mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa 

sulit untuk mengaitkan tema dengan mateti pokok setiap mata pelajaran. Di 

samping itu, jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif 

maka pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai 

karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna.  
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1.4 Konsep Menulis  

 Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orng lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut Lado dalam Cahyani (2007:97).  

Menulis bukan sekedar menggambarkan huruf-huruf, tetapi ada pesan yang 

dibawa oleh penulis melalui gambar huruf-huruf tersebut yaitu karangan. 

Karangan sebagai ekspresi pikiran, gagasan, pendapat, pengalaman yang disusun 

secara sistematis dan logis. Selain itu menulis adalah mengutarakan sesuatu secara 

tertulis dengan menggunakan bahasa terpilih dan tersusun Rusyana dalam 

Cahyani (2007:97). Hal ini mencerminkan prosas menulis. Apabila seseorang 

membuat karangan berarti ia menyampaikan ide dengan cara memilih kata 

disusun menjadi kalimat. Kalimat disusun menjadi paragraf-paragraf dapat pula 

disusun menjadi wacana yang terperinci dan lengkap sehingga menjadi indah dan 

dapat dinikmati pembacanya. 

 Menulis sebagai suatu proses menyusun, mencatat, dan 

mengkomunikasikan makna tataran ganda, bersifat interaktif dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sistem tanda-tanda konvensional 

yang dapat dibaca Ahmadi dalam Cahyani (2007:97). Pendapat ini menunjukkan 

bahwa menulis merupakan proses, terutama dalam proses belajar mengajar bahwa 

menulis merupakan suatu proses yang kompleks yang merupakan keterampilan 

berbahasa yang meminta perhatian di sekolah. Namun menulis sering dipandang 

berlebihan sebagai suatu ilmu dan seni. Karena selain memiliki atuaran-aturan 

pada unsur-unsurnya, juga mengandung tuntutan bakat yang menyebabkan suatu 

tulisan tidak semata-mata sebagai batang tubuh, sistem yang mengndung makna 
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tetapi juga membuat penyampaian maksud menjadi unik dan menarik serta 

menyenagkan pembacanya. 

 Pokok bahasan menulis di kelas I adalah menulis permulaan dengan uraian 

materi penulisan huruf dari A sampai Z yang terdapat pada kata-kata dalam 

kalimat. Dimulai dengan memperkenalkan huruf a, i, n, m, yang terdapat pada 

kata-kata dalam kalimat. Misalnya ; ini mama, ini ani, ini nana. Guru yang kreatif 

dapat membuat contoh yang lain yang mengandung huruf-huruf di atas. Dalam hal 

ini guru memperhatikan cara menuliskannya atau cara menggambarkan huruf 

tersebut. Setelah siswa benar-benar memahami cara menulis huruf di atas, bahan 

diperluas dengan penulisan huruf u dan b. Namun huruf a, i, n, m, tetap dilatihkan 

hanya penekanannya pada huruf u dan b.  Jadi, lengkapnya menuliskan huruf a, i, 

n, m, u, dan b. Huruf a, i, n, m, u, b, ini diperluas lagi dalam pokok bahasan 

berikutnya dengan huruf e dan p, sehingga menjadi huruf a, i, n, m, u, b, e, p, yang 

terdapat dalam kata pada kalimat. 

 Keterampilan menulis atau mengarang adalah kemampuan dalam 

merangkai kata-kata menjadi satu rangkaian kalimat. Penggunaan kata di dalam 

suatu kalimat haruslah disesuaikan dengan konteksnya sehingga akan 

menghasilkan suatu kalimat yang mudah dimengerti. Untuk itu, siswa perlu 

memahami kosa akta yang memadai.  Kecakapan menulis, menurut pakar 

linguistik, merupakan salah satu unsur dalam keseluruhan rangkaian kecakapan 

berbahasa. Pengalaman belajar menulis yang dialami siswa di sekolah tidak 

terlepas dari kondisi gurunya Smith dalam Cahyani (2007:98). Umumnya guru 

tidak dipersiapakan untuk terampil menulis dan mengajarkannya. Untuk membuat 

sesorang terampil menulis harus dimulai sejak dini. Agar memiliki ketermpilan 
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menulis, seseorang dituntut: 1. memiliki kemampuan mendengarkan (daya 

simak), 2. gemar membaca, 3. kemampuan mengungkapkan apa yang disimak dan 

dibaca, dan 4. menguasai kaidah penulisan. David P. Harris dalam Resmini, dkk. 

(2006:32), mengatakan, kecakapan berbahasa memiliki empat unsur pendukung 

yaitu: a. Kecakapan dalam menyimak, b. Kecakapan dalam berbahasa, c. 

Kecakapan dalam membaca, d. Kecakapan dalam menulis. Menurut Graves dalam 

Resmini, dkk. (2006:35), seseorang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa 

menulis, merasa tidak berbakat dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. 

Ketidaksukaan tidak lepas dari pengaruh lingkungan, keluarga, dan masyarakat 

serta pengalaman pembelajaran menulisatau mengarang di sekolah yang kurang 

memotivasi dan merangsang minat siswa. 

 Dari pernyataan di atas, agar siswa termotivasi dan terangsang minatnya 

dalam kegiatan menulis, maka peneliti sebagai guru kelas I berupaya 

menggunakan media gambar dalam pembelajarannya. Dengan termotivasinya 

terhadap kegiatan menulis, siswa akan berupaya unutk membuat tulisnnya 

menjadi jelas dan rapi sehingga terbaca oleh orang lain. 

 Dalam pengenalan huruf, siswa disuruh memperhatikan benar-benar 

bentuk tulisan dan pelafalannya, baik tulisan cetak, huruf lepas, maupun tegak 

bersambung. Pengenalan tulisan yang dimaksud ditekankan pada huruf yang baru 

dikenal oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran menulis permulaan erat 

kaitannya dengan pelajaran membaca. Fungsi pengenalan adalah untuk melatih 

indra siswa dalam mengenal suatu bentuk tulisan dengan mengembangkan 

kemampuan menulis di Sekolah Dasar Resmini, dkk. (2006:22). 
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 Tata cara penulisan tegak bersambung dicontohkan dalam buku panduan 

yang disusun berdasrkan keputusan Direktur Jendral Pendidikan dan Kebudayaan. 

Bentknya sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut : 

“Jika dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pembelajaran tematik, 

maka aktivitas dan penguasaan konsep menulis tegak bersambung siswa kelas I 

SD Negeri 2 Sukamaju Bandar Lampung akan meningkat”. 

 


