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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Aktivitas Belajar 

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. 

 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan 

perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada 

siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja. 

 

1. Jenis Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip di atas, diharapkan kepada guru 

untuk dapat mengembangkan aktivitas siswa.  Jenis-jenis aktivitas yang dimaksud 

dapat digolongkan menjadi:  

a. Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas 

siswa dalam melihat, mengamat, dan memperhatikan. 
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b. Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan 

siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan berfikir. 

c. Listening Aktivities, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran. 

d. Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk 

mengekspresikan bakat yang dimilikinya. (Zulfikri, 2008: 4) 

 

Sebelum peneliti meninjau lebih jauh tentang aktivitas belajar, terlebih dahulu kita 

harus mengetahui tentang pengertian dari aktivitas dan belajar.  

 

2. Aktivitas 

Menurut  Mulyono (2001:26), Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi 

baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. 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 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. 
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Aktifnya siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator 

adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. 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.  

 

3. Belajar 

Menurut  Hamalik (2001: 28), belajar adalah “Suatu proses perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek tingkah laku tersebut 

adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap.  

 

Sedangkan, Sardiman A.M. (2003 : 22) menyatakan: “Belajar merupakan suatu 

proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin 

berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori”. 

 

Belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap 

semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu  
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tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, 

dan memahami sesuatu yang dipelajari. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan 

belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, 

sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi 

belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya dalam 

Depdiknas (2005 : 31), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor”. 

 

Keaktifan 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 guru, mampu menjawab 

pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 

(Rosalia, 2005:2) 

 

B. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah 

mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar juga 

diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam suatu  

usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai–nilai kecakapan. Lebih       



9 
 

lanjut Nurkencana dan Sunartana (1992) mengatakan : Prestasi belajar bisa juga 

disebut kecakapan aktual (actual ability) yang diperoleh seseorang setelah belajar, 

suatu kecakapan potensial (potensial ability) yaitu kemampuan dasar yang berupa 

disposisi yang dimiliki oleh individu untuk memcapai prestasi. Kecakapan aktual 

dan kecakapan potensial ini dapat dimasukkan kedalam suatu istilah yang lebih 

umum yaitu kemampuan (ability).  

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat diartikan 

sebagai hasil yang dicapai oleh siswa setelah siswa yang bersangkutan 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kecakapan nyata (actual) bukan 

kecakapan potensial. Menurut Nila Parta prestasi siswa pada mata pelajaran pkn 

dipengaruhi oleh faktor dalam diri siswa yang belajar yang meliputi IQ, motivasi, 

minat, bakat, kesehatan dan faktor luar siswa yang belajar yang meliputi guru 

pengajar, materi ajar, latihan, sarana kelengkapan belajar siswa, tempat di sekolah 

atau di rumah serta di lingkungan sosial siswa. 

 

Prestasi belajar ini dapat dilihat secara nyata berupa skor atau nilai setelah 

mengerjakan suatu tes. Tes yang digunakan untuk menentukan prestasi belajar 

merupakan suatu alat untuk mengukur aspek–aspek tertentu dari siswa misalnya 

pengetahuan, pemahaman atau aplikasi suatu konsep. 

 

C. Model Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan bagi anak 

kelas awal sekolah dasar. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, 
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karakteristik cara anak belajar,  konsep belajar dan pembelajaran bermakna, maka 

kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan 

Pembelajaran tematik. 

 

Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat  memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. 

 

Menggunakan tema di harapkan 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 matapelajaran 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 siswa; 

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

disajikan dalam konteks tema yang jelas; 

6. Siswa 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 
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pertemuan,  waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 

pemantapan,  atau pengayaan (Kusuma, 2009:1) 

 

1. Arti Penting Pembelajaran Tematik 

Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa 

3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa 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 siswa dalam lingkungannya 

6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Arnold, 2007:5) 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik  

1. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak                                         
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berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar.  

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak.  

3. Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, Siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan 

untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari.  

5. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada.  

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 
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Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 

sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

    7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.  

        (Libasky, 2008:2) 

 

D. Hak Anak 

 

Akhir-akhir ini media masa ramai membicarakan masalah anak, mulai dari 

pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri, penelantaran anak dan eksploitasi 

anak. Kebanyakan masalah anak di mulai dari ketidaktahuan orang dewasa 

terutama orang tua mengenai definisi anak menyebabkan banyak orang 

menyalahartikan arti anak. Sebenarnya apakah definisi anak. Dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.” Dari UU di atas sangat jelas bahwa anak adalah 

manusia yang lemah, membutuhkan kasih sayang, dan masih membutuhkan 

perhatian. Anak adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dirawat sebaik-

baiknya dan dipenuhi haknya. Oleh karena itu orang tua menjadi pemangku utama 

pemenuhan hak anak. Beberapa organisasi pemerhati anak mengelompokkan hak 

dasar anak menjadi 4, yaitu meliputi: 

1. Hak Hidup 

    Manusia hidup dalam keadaan bernyawa. Dan setiap orang yang bernyawa 

    mempunyai hak untuk diakui keberadaannya. Begitu pula anak, anak adalah 

    individu lemah yang harus diakui keberadaanya, mendapat penghidupan 
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    yang layak, serta mendapat pengakuan dari pemerintah tentang 

    keberadaannya dengan dibuatkannya akta kelahiran. 

2. Hak Tumbuh dan Kembang 

    Hak tumbuh dan berkembang adalah suatu hak dimana anak mendapatkan 

    gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan mendapat perhatian serta kasih 

    sayang yang cukup dalam proses kembangnya. Selain itu anak berhak atas 

    fasilitas  kesehatan yang layak, dan anak berhak bermain sesuai tingkat 

    usianya. 

3. Hak Perlindungan 

    Setiap anak yang lahir mempunyai hak untuk dilindungi oleh orang yang 

    lebih dewasa dari segala bentuk keadaan yang membahayakan dirinya. 

4. Hak Partisipasi 

    Setiap anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam segala bidang, 

    seperti bebas  berpendapat, bebas mengikuti Organisasi Masyarakat (ORMAS), 

    bebas, berekspresi,dan lain-lain (Amiati, 2011:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


