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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1   Belajar Dan Pembelajaran 

 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

        
Banyak pengertian yang tentang masalah belajar dan pembelajaran, 

salah satunya menurut Skiner “ belajar adalah suatu 

perilaku”(Dimyati,2002:10). Pada saat siswa belajar, maka responnya 

menjadi lebih baik dan sebaliknya bila tidak belajar responnya menjadi 

menurun, sedangkan menurut Gagne “Belajar adalah seperangkat 

proses kognitif yang merubah sifat stimulasi lingkungan, melewati 

pengolahan informasi, menjadi kapasitas baru” (Hasibuan,2004:5). 

 

Dengan demikian, maka belajar merupakan proses perubahan perilaku 

akibat adanya interaksi dengan lingkungan. 

 

Adapun pembelajaran merupakan suatu proses usaha  yang di lakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan 

juga terjadi dalam diri individu banyak ragamnnya baik sifat maupun 

jenisnya. Karena itu tidak semua perubahan dalam diri individu 

merupakan perubahan dalam arti belajar. 

 



 

2 

 

Berdasarkan  uraian di atas dapat dikatakan bahwa belajar di artikan 

sebagai perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan 

mutahir proses belajar di peroleh dari kajian pengolahan informasi. 

Murofisologi, nuropsikologi dan sainkonitif. Forrest W. Parkay dan 

Beverly Hardeasth Stanford(1992) “menyebutkan belajar sebagai 

kegiatan pemproseskan iformasi membuat penalaran”. 

 

Mengembangkan pemahaman dan meningkatkan penguasaan 

keterampilan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di artikan 

sebagai upaya membuat individu belajar. Juga dirumuskan Robert W. 

Gagne (1977) sebagai pengaturan peristiwa yang ada di luar diri 

seorang peserta didik. Dan di rancang serta di manfaatkan untuk 

memudahkan proses belajar. 

 

Pengamatan situasi pembelajaran biosogi di sebut management of 

learning and conditions of learning. Pembelajaran soal ini menekan 

proses membelajarkan bagaimana belajar ( Learning How to Learn) 

serta mengutamakan strategi mendorong dan melancarkan  proses 

belajar peserta didik.Kecenderungan lainnya adalah membantu peserta 

didik agar berkecukupan mencari jawaban atas pertanyaan. Bukan lagi 

menyampaikan informasi langsung pada diri peserta didik. 

 

Dalam persepsi guru, pembelajaran biasanya dimaknai sebagai : 

a. Berbagai pengolahan di bidang study dengan peserta didik secara 

efektif dan efisien. 
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b. Menempatkan dan memelihara relasi antara pribadi antara dosen 

dengan peserta didik serta mengembangkan kebutuhan bertumbuh 

kembang di bidang kehidupan yang di butuhkan peserta didik. 

c. Menerapkan kecakapan teknis dalam mengelolah sekaligus 

sejumlah peserta didik yang belajar. 

 

2.1.2.   Hasil Belajar  

 

Dengan berakhirnya suatu proses pembelajaran maka siswa 

memperoleh suatu hasil belajar yaitu yang berkaitan dengan tingkat 

kemampuan dan penguasaan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. 

 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang berkaitan dengn kemampuan 

siswa dalam menyerap suatu materi yang telah diajarkan. Menurut 

Ahmad  dalam Poerwanti ( 2008:4) menjelaskan : “  Hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha dalam hal ini usaha belajar 

diwujudkan dalam prestasi dalam nilai setiap mengikuti tes “ 

 

Hasil belajar dapat diartikan sebagagi hasil yang dicapai oleh individu 

setelah mengalami  proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Hasil 

belajar juga dapat diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai 

sesiswa dalam suatu usaha yang dihasilkan pengetahuan dan nilai – 

nilai kecakapan hidup.  

 

2.3.    Pembelajaran IPA 
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2.3.1.  Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk 

pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan 

hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dimana pun 

dalam PerMen (2006:147). IPA atau Sains (science) diambil dari kata 

latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Sains (science) 

diambil dari kata latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. 

Sund dan Trowbribge merumuskan bahwa Sains merupakan kumpulan 

pengetahuan dan proses. Sedangkan menurut Kuslan Stone 

menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara 

untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains 

merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan.             

"Real Science is both product and process, inseparably Joint"        

(Agus. S. 2003: 11) 

Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para 

ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari 

penjelasan tentang gejala-gejala alam. 

 

 

2.3.2.  Tujuan  Pembelajaran IPA 

 

 Mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan    ( PerMen,2006:148)sebagai berikut : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Obyektif
http://id.wikipedia.org/wiki/Umum
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1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan,keindahan, dan keteraturan alam ciptaan- 

Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan . 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan,konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

 

 

 

2.4.    Pembelajaran Tematik 

2.4.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 
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Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu  yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

kepada siswa (Depdiknas,2008:226). 

 

2.4.2 Tujuan  Pembelajaran Tematik 

 

1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu bertema tertentu 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

2. Siswa 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 karena 

mengkaitkan berbagai mata pelajaran dengan pengalaman pribadi 

dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu. 

5. 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 

(Depdiknas,2008:226). 

 

2.4.3.  Manfaat Pembelajaran Tematik 
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1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator 

serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang 

tindih  materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

2.  Siswa mampu melihat hubungan yang bermakna antar mata 

pelajaran. 

3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat 

pengertian mengenal proses dan materi yang tidak terpecah- pecah. 

4. Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan 

konsep akan semakin baik dan meningkat (Depdiknas,2008:227). 

 

2.4.4.   Implikasi Pembelajaran Tematik 

 

 

       Dalam implementasi pembelajaran tematik disekolah dasar 

mempunyai implikasi yang mencakup. 

1. Implikasi bagi guru 

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreaktif 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. 

 

2.   Implikasi bagi siswa 
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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. 

                 3.  Implikasi terhadap sarana, prasarana,sumber balajar dan media. 

1. Pelaksanaan  pembelajaran  ini  memerlukan berbagai  sarana  

dan  prasarana  belajar. 

 2. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan bebagai sumber balajar, 

baik  yang didesain secara khusus maupun yang  tersedia  

dilingkungan.  

3. Pembeajaran  ini  juga  perlu  mengoptimalkan  penggunaan   

media   pembelajaran bervariasi dan 

 4. Pembelajaran ini masih  dapat  menggunakan buku ajar yang  

sudah  ada atau bila memungkinkan untuk  menggunakan buku  

suplemen  khusus yang memuat bahan ajar terintegrasi.  

   4.  Implikasi terhadap pengaturan ruangan. 

 1. Ruang perlu ditata sesuai tema yang dilaksanakan. 

 2. Susunan bangku bisa berubah-ubah. 
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 3. Peserta didik tidak harus selalu harya duduk dikursi, tetapi  

dapat  duduk ditikar atau dikarpet. 

 4. Kegiatan  hendaknya  bervariasi  dan  dapat  dilaksanakan  baik  

     didalam maupun diruangan. 

 5. Dinding  kelas  dapat  dimanfaatkan  untuk memajang  hasil  

karya   peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber balajar. 

  6.  Alat, sarana, sumber belajar hendaknya dikelola dengan baik.  

5.  Implikasi terhadap pemilihan metode 

      Pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi 

kegiatan dengan menggunakan multi metode, misalnya percobaan, 

bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap  

(Depdiknas,2008:228). 

 

2.5.   Hipotesis Tindakan. 

 

Jika  pembelajaran   dilaksanakan  dengan  menggunakan  model 

pembelajaran  tematik, maka dapat  meningkatkan pemahaman konsep  IPA  

pada siswa kelas I SD Negeri 2 Way Halim Permai  Bandarlampung. 

 


