
  
 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran terjemahan dari Bahasa Inggris “instruction” terdiri dari dua 

kegiatan yaitu belajar (Learning) dan mengajar (Teaching), kemudian 

disatukan dalam satu aktivitas yaitu kegiatan belajar-mengajar yang 

selanjutnya populer dengan istilah pembelajaran (instruction). Belajar 

merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi 

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu 

melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu.  

 

Rusman (2012:8) menyatakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah 

laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Kata “diubah” 

merupakan kata kunci pendapatnya Whitaker sehingga dari kata tersebut 

mengandung makna bahwa belajar adalah sebuah perubahan yang 

direncanakan secara sadar melalui suatu program yang disusun untuk 

menghasilkan perubahan perilaku positif tertentu.  

 

Mengajar adalah kegiatan mengelola lingkungan pembelajaran agar 

berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Pembelajaran 

merupakan suatu proses aktivitas interaksi antara siswa dengan lingkungan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Rusman (2012:17) menyatakan bahwa mengajar adalah konteks standar 

pendidikan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga 

dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. 

Pengaturan lingkungan adalah proses menciptakan iklim yang baik seperti 

penataan lingkungan, penyediaan alat, dan sumber pembelajaran yang 

memungkinkan siswa merasa senang belajar sehingga mereka dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang 

dimilikinya. 

 

Hamalik (2008:57) menyatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sudjana (Rusman, 2012:16) menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan 

sebagai upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan kegiatan 

interaksi edukatif antara dua pihak yaitu antara peserta didik dan pendidik  

yang melakukan kegiatan membelajarkan.  

 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, 

metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan secara 

formal yang menentukan dunia pendidikan berjalan baik atau tidak. 

Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar 
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terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan 

komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Ruhimat (2013:128) menyatakan bahwa pada garis besarnya ada empat pola 

pembelajaran. Pertama, pola pembelajaran guru dan siswa tanpa menggunakan 

alat bantu/bahan pembelajaran dalam bentuk peraga. Pola ini sangat 

bergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan 

menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Kedua, pola (guru + 

alat bantu) dengan siswa, pola ini guru sudah dibantu berbagai bahan 

pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan 

meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Ketiga, pola (guru + media) 

dengan siswa, pola ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak 

mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan 

berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan 

guru dalam pembelajaran. Jadi pola ini bergantian antara guru dan media dalam 

berinteraksi siswa. Keempat, pola media dengan siswa atau pola pembelajaran 

jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan.   

 

Chaedar  (Ruhimat, 2013:181) memberikan batasan sebagai berikut.  

a. Belajar (Learning) adalah refleksi sistem kepribadian siswa yang 

menunjukkan perilaku yang terkait dengan tugas yang diberikan.  

b. Mengajar (Teaching) adalah refleksi sistem kepribadian sang guru yang 

bertindak secara profesional. 

c. Pembelajaran (instruction) adalah sistem sosial tempat berlangsungnya 

mengajar dan belajar.  
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Dengan demikian, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi komunikasi 

antara sumber belajar, guru, dan siswa. Interaksi komunikasi ini dilakukan baik 

secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung 

dengan menggunakan media pembelajaran. Siswa jangan selalu dianggap 

sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa, mereka memiliki latar belakang, 

minat, dan kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda. Peranan guru tidak 

sebagai pembimbing, pelatih, pengembang, dan pengelola kegiatan 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

 

2.2 Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Ruhimat (2013: 182) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang 

menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran (siswa 

dan guru) yaitu sebagai berikut. 

a. Prinsip Umum Pembelajaran  

1) Bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif 

permanen. 

2) Peserta didik memiliki potensi dan kemampuan yang merupakan benih 

kodrati untuk berkembang. 

3) Perubahan  atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami linear 

sejalan proses kehidupan.  
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b. Prinsip Khusus Pembelajaran  

1) Prinsip Perhatian dan Motivasi  

Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting 

sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Gage dan 

Berliner (Ruhimat, 2013:183) mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian 

teori belajar pengolahan informasi, tanpa adanya perhatian tidak mungkin 

akan terjadi belajar.  

 

Motivasi merupakan dorongan atau kekuatan yang dapat menggerakkan 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam belajar merupakan hal 

yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini 

didasari oleh beberapa hal sebagai berikut. 

a. Siswa harus senantiasa didorong untuk bekerja sama dalam belajar. 

b. Siswa harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai 

dengan tuntutan belajar. 

c. Motivasi merupakan hal yang penting dalam memelihara dan 

mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan.  

2) Prinsip Keaktifan  

John Dewey (Ruhimat 2013:185) menyatakan bahwa belajar adalah 

menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa oleh dirinya sendiri, maka 

inisiatif belajar harus dari dirinya. Dalam proses pembelajaran siswa harus 

aktif belajar dan guru hanyalah membimibing dan mengarahkan. Gage dan 

Berliner (Ruhimat 2013:185) menyatakan bahwa teori kognitif belajar 

menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa tidak sekadar merespon 
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informasi, namun jiwa mengolah dan melakukan transformasi informasi 

yang diterima.  

3) Prinsip Keterlibatan Langsung atau Berpengalaman 

Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas bahwa setiap individu 

harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Pendekatan 

pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung akan 

menghasilkan pembelajaran lebih efektif sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

4) Prinsip Pengulangan  

Menurut teori daya, manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, 

menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, menurut teori ini belajar adalah melebihi daya-daya dengan 

pengulangan, agar setiap daya yang dimiliki manusia dapat terarah sehingga 

menjadi lebih peka dan berkembang.  

5) Prinsip Tantangan  

Teori medan (Field Theory) dari Kurt Lewin (Ruhimat 2013:186) 

mengemukakan bahwa siswa dalam setipa situasi belajar berada dalam suatu 

medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar siswa menghadapi 

suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut siswa 

dihadapkan kepada sejumlah hambatan/tantangan yaitu mempelajari 

bahan/materi belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan 

tersebut dengan mempelajari bahan belajar (mengandung masalah yang 

perlu dipecahkan).  
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6) Prinsip Balikan dan Penguatan 

Prinsip belajar berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan 

oleh teori belajar Operant Conditioning dari B.F. Skinner. Pada teori 

Conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya sedangkan pada 

Operant Conditioning yang diperkuat oleh responnya. Menurutnya siswa 

akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil 

yang baik.  

7) Prinsip Perbedaan Individual 

Perbedaan individual dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada 

setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun 

psikis. Untuk dapat memberikan bantuan belajar terhadap siswa maka guru 

harus dapat memahami benar ciri-ciri para siswanya baik dalam menyiapkan 

dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan 

bimbingan belajar terhadap siswa tersebut. 

 

2.3 Komponen Pembelajaran  

Ciri utama adanya kegiatan pembelajaran adalah adanya interaksi. Interaksi 

yang terjadi antara siswa dengan lingkungan belajarnya, baik itu dengan guru, 

teman-temannya, alat, media pembelajaran atau sumber-sumber belajar yang 

lain. Komponen-komponen pembelajaran sebagai berikut. 

 

2.3.1 Strategi pembelajaran  

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 
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sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai 

tujuan tertentu, yakni tujuan pembelajaran (Suliani, 2011: 5). Dick dan Carey 

(Suliani, 2011:4) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah set materi 

dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran adalah seperangkat alat yang harus dipersiapkan oleh 

guru agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

 

2.3.2 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan 

untuk merancang pembelajaran tatap muka didalam kelas atau dalam latar 

tutorial dan dalam membentuk materiil-materiil pembelajaran termasuk buku-

buku, film, pita kaset, dan program media komputer, dan kurikulum 

(serangkaian studi jangka panjang) Joyce dan Weil (Ruhimat, 2011:198).  

 

Variabel dalam model pembelajaran pada kurikulum 2013 diklasifikasikan 

menjadi 3 yaitu sebagai berikut. 

1. Discovery Learning (Model Pembelajaran Penemuan) 

Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai 

proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran 

dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. 

Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) 

dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah 

ini, pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep 

atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui.  
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Bruner (Komalasari, 2013:21) yang mengatakan bahwa proses belajar akan 

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Dalam 

mengaplikasikannya metode discovery learning guru berperan sebagai 

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini 

ingin mengubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented (berorientasi 

pada guru) menjadi student oriented (berorientasi pada siswa).  

 

2. Problem based learning (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

Pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang 

peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran 

berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan maslah 

dunia nyata (real world). Bern dan Erickson (Komalasari, 2013:59) 

menegaskan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. 

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang 

menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah 
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yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin 

tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta 

didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan 

dengan masalah yang harus dipecahkan.  

 

3. Project Based Learning (Pembelajaran Berbasis Proyek) 

Pendekatan yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, 

melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna 

lainnya, mendorong siswa untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, 

dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Bern dan Erickson 

(Komalasari, 2013: 70). Dengan metode proyek ini siswa akan memiliki hasil 

kerja dirinya yang diperoleh dari belajar, karya ini berupa produk akhir dari 

aktivitas belajar.  

  

2.3.3 Media Pembelajaran 

Media merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses interaksi guru 

dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai alat bantu 

mengajar dapat menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran. AECD (Suliani, 2011:4) mengartikan media 

segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau 

dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. 

Brown (Suliani, 2011:4) menyatakan bahwa media yang digunakan dengan 

baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat memengaruhi efektivitas program 

instruksional. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat yang 
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disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, 

benar.  

 

Suliani (2011:10) mengatakan bahwa ada beberapa fungsi media, sebagai 

berikut. 

1. Mengubah titik berat pendidikan formal, dari pendidikan yang 

menekankan pada pengajaran akademis, menekankan semata-mata 

pelajaran yang sebagian besar kurang berguna bagi kebutuhan anak yang 

beralih kepada pendidikan yang mementingkan kebutuhan dan kehidupan 

anak.  

2. Membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Maksudnya adalah dengan 

menampilkan media pada pembelajaran, maka siswa akan termotivasi 

untuk belajar secara lebih aktif.  

3. Memberikan kejelasan untuk mendapatkan pengalaman yang lengkap, 

yaitu dengan melalui lambang kata, wakil dari benda yang sebenarnya dan 

dengan melalui benda sebenarnya.  

4. Memberikan rangsangan untuk keingintahuan yang merupakan pangkal 

daripada ilmu pengetahuan yang hendak dieksploitasi dalam proses belajar 

mengajar dengan pemakaian media pendiidkan.   

 

2.3.4 Pendekatan pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah Scientific 

Approach. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya 

proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik 
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atau ilmiah. Berikut adalah aktivitas siswa yang terjadi dalam pembelajaran 

pendekatan ilmiah:  

1. Mengamati  

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan pembelajaran (meaningfull 

learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Dengan  metode observasi peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan 

materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

2. Menanya  

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada 

saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta 

didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta 

didiknya, ketika itu dia mendorong siswanya untuk menjadi penyimak dan 

pembelajar yang baik.  

3. Mengumpulkan Informasi  

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat 

membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang 

diteliti atau bahkan melakukan eksperimen. Dalam Permendikbud Nomor 81a 



19 
 

Tahun 2013 aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya.  

4. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/ Menalar 

Kegiatan pembelajaran ini dengan memproses informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen 

maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Kegiatan menalar adalah proses berfikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan.  

5. Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut  

 

2.4 Tahapan Pembelajaran 

Pembelajaran terdiri atas tiga tahap yang harus dilalui yaitu perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 

2.4.1 Perencanaan Pembelajaran  

Seorang guru dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam memahami 

kurikulum. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang 

terdapat isi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru 
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berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajran 

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Pemahaman kurikulum yang baik oleh guru diharapkan mampu 

mengembangkan perangkat perencanaan pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Perencanaan pembelajaran 

merupakan kompetensi  yang harus dimiliki seorang guru sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Peraturan Menterian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 

b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 

c. Kelas/semester; 

d. Materi pokok; 

e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 

f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan rumus ABCD dengan 

A= audiens (Siapa yang hadir dalam pembelajaran), B= behavior 

(perubahan belajar yang diharapkan, C= condition (metode yang dipakai 

dalam pembelajaran, D= degree (tingkatan sikap yang ingin dicapai); 

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;  

h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi; 
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i. Metode pembelajaran digunakan oleh peseta didik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan 

dicapai. 

j. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; 

k. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, 

inti, dan penutup; dan 

m. Penilaian hasil pembelajaran. 

 

2.4.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan tahap inti dari serangkaian 

kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

mencerna isi atau pesan-pesan yang tertuang dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar agar dapat terserap dengan optimal. Pelaksanaan 

pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Melaksanakan pembelajaran merupakan implementasi perencanaan 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik sangat bergantung kepada 

perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diperbolehkan 

melakukan improvisasi tetapi tidak menyimpang dari RPP yang telah dibuat. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses yang sangat penting, karena 
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dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat pendukung-pendukung yang dapat 

memengaruhi proses pembelajaran. 

 

Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang 

memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Sebagai contoh ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan 

nada semangat dan gembira (mengucapkan salam), mengecek kehadiran para 

siswa dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila ada yang tidak hadir. 

Kegiatan pendahuluan ini memantapkan pemahaman siswa terhadap konsep-

konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru yang 

akan dipelajari oleh siswa.  

 

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau 

dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa. Kegiatan inti dalam 

pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan 

siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. 

Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya 

konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui 

langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut.  
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2.1 Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar  

Langkah 

Pembelajaran 

dengan 

Pendekatan 

Saintifik 

Kegiatan/Aktivitas Belajar Kompetensi 

Yang 

Dikembangkan 

Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat 

(tanpa atau dengan alat) menyangkut materi 

pembelajaran. 

Melatih 

kesungguhan, 

ketelitian, 

mencari 

informasi. 

Menanya Mengajukan petanyaan tentang informasi 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan factual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Mengembangkan 

kreativitas, rasa 

ingintahu, 

kemampuan 

merumuskan 

pertanyaan untuk 

membentuk 

pikiran kritis 

yang perlu untuk 

hidup cerdas dan 

belajar sepanjang 

hayat. 

Mengumpulkan 

Informasi/ 

Eksperimen 

Melakukan eksperimen, membaca sumber 

lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas,  wawancara dengan 

narasumber. 

Mengembangkan 

sikap teliti, jujur, 

sopan, 

menghargai 

pendapat orang 

lain, kemampuan 

berkomunikasi, 

menerapkan 

kemampuanmeng

umpulkan 

informasi melalui 

berbagai cara 

yang dipelajari, 

mengembangkan 

kebiasaan belajar 

dan belajar 

sepanjang hayat. 

Mengasosiasi 

kan mengolah 

informasi 

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil 

dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Pengolahan 

Mengembangkan 

sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat 

aturan, kerja 

keras, 
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Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi terhadap 

konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan 

materi pelajaran yang dikuasai siswa.  

 

2.4.3 Penilaian Pembelajaran 

Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, selain melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian juga harus terlibat dalam pembelajaran. Penilaian atau 

evaluasi yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung 

terwujudnyanya pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dari hasil evaluasi 

yang dilihat dari pelaksanaan pembelajaran guru terhadap siswanya ini kita 

dapat mengetahui sejauh mana keterlaksanaan yang telah dilakukan guru dalam 

mengajar. Hamid Hasan (Ruhimat, 2013:108) menyatakan bahwa evaluasi 

adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu 

informasi yang dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi yang 

bersifat mencari solusi dari berbagai sumber 

yang memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan.  

kemampuan 

menerapkan 

prosedur dan 

kemampuan 

berpikir induktif 

serta deduktif 

dalam 

menyimpulkan.  

Mengkomunika

sikan 

Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasaekan hasil analisis secara 

lisan, tertulis atau media lainnya 

Mengembangkan 

sikap jujur, teliti, 

toleransi,  

kemampuan 

berpikir 

sistematis 

mengungkapkan 

pendapat dengan 

singkat dan jekas, 

dan 

mengembangkan 

kemampuan 

berbahasa yang 

baik dan benar. 
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yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan tersebut dapat berupa 

orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu dengan 

berdasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu agar tidak dilakukan asal saja. tanpa 

kriteria yang jelas apa yang dilakukan bukanlah suatu proses yang dapat 

diklasifikasikan sebagai evaluasi.    

 

Nana sudjana (Ruhimat, 2013:109) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses 

penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam proses tersebut 

tercakup usaha untuk mencari dan mengumpulkan data/informasi yang 

diperlukan sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi objek 

evaluasi, seperti program, prosedur, cara, pendekatan, model kerja, hasil 

program, dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka 

evaluasi berkaitan dengan proses sekaligus alat untuk menentukan nilai sesuatu 

berdasarkan kriteria tertentu yang berfungsi sebagai bahan masukan untuk 

menentukan sebuah keputusan. 

Kurikulum 2013 mengembangkan modus penilaian autentik. Penilaian autentik 

(Authentic Assessment) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penilaian tersebut 

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 

rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. 

Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, 
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memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam 

pengaturan yang lebih autentik (Kemendikbud, 2013).  

 

2.5 Pengertian Menulis  

Menulis merupakan kegiatan yang ekspresif dan produktif yang menghasilkan 

sebuah tulisan. Menulis dianggap sebagai suatu proses untuk menciptakan suatu 

hasil, baik opini, fakta, karya sastra yang dihasilkan oleh seorang penulis. Tulisan 

adalah suatu alat komunikasi yang tidak langsung. Dalam pembelajaran, menulis 

merupakan komponen yang penting saat siswa belajar dalam mengekspresikan 

pikiran dan perasaan dalam bahasa tulis. Menulis merupakan kegiatan 

menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media 

penyampainya. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

oleh guru dan juga peserta didik. Tarigan (2008:3) mengemukakan bahwa menulis 

merupakan bentuk komunikasi berupa tulisan yang berfungsi sebagai pesan atau 

komunikasi secara tidak langsung.  

 

Tujuan menulis menurut Hugo Hartig (Tarigan, 2008: 25-26) merangkumnya 

sebagai berikut. 

a. Asignment Purpose (Tujuan Penugasan) 

Menulis sesuatu karena tugas atau ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri.  

b. Altruistic Purpose (Tujuan Alruistik) 

Menulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedudukan para pembaca memahami, menghargai perasaan, dan penalarannya, 

ingin membuat hidup pembaca lebih mudah dan merasa senang dengan tulisan 

tersebut.  
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c. Persuasif Purpose (Tujuan Persuasif) 

Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran 

gagasan yang diutarakan. 

d. Informational Purpose (Tujuan Informasional) 

Tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada para 

pembaca. 

e. Self Expresive Purpose (Tujuan Pernyataan Diri) 

Tulisan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri 

pengarang kepada pembaca. 

f. Creative Purpose (Tujuan Kreatif)   

Tulisan yang bertujuan erat dengan tujuan pernyataan diri, tapi tujuan ini 

melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni yang 

ideal, seni idaman. 

g. Problem Solving Purpose (Tujuan Pemecahan Masalah) 

Tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan secara cermat dan rinci tentang 

gagasan untuk dapat dimengerti dan diterima pembaca Hipple (Tarigan, 

2008:26). 

 

2.6 Pengertian Eksposisi 

Kata eksposisi (exposition) berasal dari bahasa latin yang berarti memberitahukan, 

memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Eksposisi merupakan paparan yang 

berusaha memberi tahu atau menerangkan sesuatu. Eksposisi ditulis dalam 

paragraf dengan tujuan untuk mem memberitahukan, memaparkan, menguraikan, 

atau menerangkan sesuatu kepada pembaca. Setiarini (2013:32) menyatakan 

bahwa teks eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau 
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menguraikan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi, atau pengetahuan 

tertentu agar diketahui oleh pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi pembaca. 

Eksposisi merupakan bentuk retorika yang sering dipergunakan dalam 

menyampaikan uraian-uraian ilmiah populer. Berita, prosedur, atau petunjuk, dan 

laporan juga merupakan contoh tulisan eksposisi. Teks eksposisi bersifat 

ilmiah/nonfiksi maka sumber teks eksposisi dapat diperoleh dari hasil 

pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. 

 

Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, 

menyampaikan, atau menguraikan suatu hal yang dapat memperluas atau 

menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasarannya adalah 

menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud memengaruhi pikiran, perasaan, dan 

sikap pembacanya.  

2.6.1 Struktur Teks Eksposisi 

Setiarini (2013:36) menyatakan bahwa teks eksposisi memiliki struktur sebagai 

berikut.  

1. Tesis/pernyataan umum 

Tesis/pernyataan umum berisi pernyataan pembuka mengenai topik 

pembahasan. 

2. Keterangan 

Keterangan berisi berbagai macam data, fakta, atau pembahasan lanjutan dari 

pernyataan umm. 

3. Saran atau simpulan (Penegasan Ulang) 

Di bagian akhir karangan berisi saran atau simpulan dari penulis tentang topik 

pembahasan. 
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2.6.2 Ciri-Ciri Teks Eksposisi 

Setiarini (2013:36) menyatakan bahwa ciri-ciri teks eksposisi sebagai berikut.  

1. Penjelasannya bersifat informatif. 

2. Pembahasan masalahnya bersifat objektif. 

3. Penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang kongret (tidak mengada-ada). 

Pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran. 

 

2.6.3 Langkah-Langkah Menulis Teks Eksposisi 

Setiarini (2013:42) menyatakan bahwa dalam menulis teks eksposisi terdapat 

beberapa langkah yaitu sebagai berikut. 

1. Menentukan tema. 

2. Menentukan tujuan karangan. 

3. Memilih data yang sesuai dengan tema. 

4. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan adalah garis besar dari hal-

hal yang akan ditulis sehingga mudah untuk menuangkan ide secara 

sistematis, terarah, dan kemungkinan mendapatkan kelengkapan materi. 

5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan.  

 

2.6.4 Jenis-Jenis Teks Eksposisi 

Sucipto (2013: 78) menyatakan bahwa teks eksposisi memiliki beberapa jenis 

yaitu sebagai berikut.  

1. Eksposisi Definisi  

Suatu pernyataan tentang apa yang dimaksud dengan suatu hal atau barang, suatu 

pernyataan atau penjelasan makna suatu kata atau frasa. Definisi juga dapat berarti 

suatu proses yang berusaha meletakkan batas-batas penggunaan sebuah kata.  



30 
 

2. Eksposisi Identifikasi  

Metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu 

objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek diharapkan pembaca atau pendengar 

lebih mengenal objek tersebut.  

 

3. Eksposisi Perbandingan atau Pertentangan  

Suatu cara untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua objek atau 

lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu.  

 

4. Eksposisi Ilustrasi 

Suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan sesuatu yang khusus, 

konkret, dan jelas terhadap suatu prinsip yang bersifat umum.  

 

5. Eksposisi Klasifikasi 

Metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan-

pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Barang, hal, gagasan yang 

dikenal melalui pengalaman dapat tersusun secara sistematis. Klasifikasi 

merupakam suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam suatu 

kelompok sehingga dapat diketahui hubungan antarhal atau antarbenda dalam 

kelompok tersebut.  

 

6. Eksposisi Analisis 

Suatu cara membagi-bagi suatu subjek ke dalam komponen-komponenya. 

Analisis berasal dari kata yunani yaitu analyen yang berarti menguraikan. 

Menurut arti kata, analisis berarti melepaskan, menanggalkan, atau menguraikan 

sesuatu yang terikat padu.  


