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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Pembelajaran Tematik Terpadu 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses interaksi yang 

dilakukan oleh guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta 

didik yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

(Hamalik, 2013) pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami 

sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan 

kapanpun. 

Tujuan pembelajaran pada hakekatnya adalah rumusan tentang 

perilaku hasil belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang diharapkan 

untuk dimiliki (dikuasai) oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami 

proses belajar dalam jangka waktu tertentu.  

2.1.2 Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berfokus pada 

pembelajar untuk menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang 

utuh, memperkaya bahasa peserta didik dan melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman bagi peserta didik.  
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Pembelajaran tematik mengandung aktivitas pembelajaran dan 

pengamalan-pengalaman yang menghubungkan berbagai materi dari 

berbagai disiplin ilmu. Satuan pembelajaran tematik dapat terdiri dari dua 

mata pelajaran atau lebih. Pemersatu mata pelajaran adalah tema sehingga 

siswa tidak lagi belajar mata pelajaran secara terkotak-kotak, tetapi belajar 

secara utuh. Adapun karakteristik pembelajaran tematik terpadu adalah 

sebagai berikut : 

a. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered). Hal 

ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subyek belajar, sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitaator, yaitu memberikan kemudahan – kemudahan 

pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

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

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa. 
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d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian siswa 

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

untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari hari. 

e. 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. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

g. Menggunakan prinsip belajar smbil bermain dan menyenangkan 

Penyelenggaraan pendidikan metode pembelajaran ada berbagai 

motode yang dilakukan oleh para pendidik. Diantaranya adalah motede 

belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Pada hakikatnya 

dua macam metode tersebut sama-sama saling mendukung dalam proses 

belajar peserta didik. 
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2.1.3 Prinsip Pembelajaran Tematik 

Sebagai bagian dari pembelajaran terpadu, maka pembelajaran tematik 

memiliki prinsip dasar sebagaimana halnya pembelajaran terpadu. Pengajaran 

tematik tidak boleh bertetangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi 

sebaliknya pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran yang dapat dipadukan dalam kurikulum. Menurut (Majid, 2014:89) 

terdapat beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik. Adapun 

prinsip tersebut sebagai berikut : 

a. Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat 

dengan dunia siswa dan terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tema 

tersebut sebagai alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata 

pelajaran. 

b. Pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata 

pelajaran yang mungkin saling terkait. Sehingga, materi-materi yang 

dipilih dapat meng-ungkapkan tema secara utuh dan bermakna. 

c. Pembelajaran tematik harus sesuai dengan tujuan kurikulum yang 

berlaku serta mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran 

yang termuat dalam kurikulum. 

d. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu 

memper-timbangkan karakteristik yang terdapat pada diri siswa seperti 

minat, kemampuan, kebutuhan, serta pengetahuan awal. 

e. Materi pelajaran yang tidak bisa dipadukan tidak usah dipadukan. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran 

tematik antara lain materi yang saling terkait dapat di satukan dalam suatu tema 

yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan minat, 

kemampuan, serta kebutuhan siswa dan untuk materi yang tidak dapat dipadukan 

tidak perlu dipadukan namun tetap disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 

sehingga diharapkan pembelajaran tematik dapat mendukung pencapaian tujuan 

kegiatan pembelajaran secara utuh.. 
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2.1.4 Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan pelaksanaan kegiatan proses 

belajar-mengajar sebagai bagian inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan atau RPP yang telah disusun 

sebelumnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran meliputi 3 (tiga) komponen 

penting, yaitu: 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Prastowo (2016: 335) menjelaskan bahwa kegiatan pendahuluan atau 

kegiatan awal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik 

secara mental untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. 

Selanjutnya, menurut Majid (2014:129) menyebutkan bahwa kegiatan 

pendahuluan dilakukan terutama untuk menarik perhatian siswa dengan 

melakukan interaksi yang menyenangkan, menumbuhkan motivasi belajar siswa 

seperti menyapa dan berdialog bersama, dan juga memberikan acuan mengenai 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

Adapun kegiatan pendahuluan yang terdapat pada Permendikbud No. 057 

Tahun 2014 Lampiran III dijelaskan sebagai berikut. 

 

Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan 

internasional; mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengaitkan pengetahu-

an sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  menjelaskan tujuan pem-

belajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

 

Berdasarkan pemaparan mengenai kegiatan pendahuluan yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendahuluan merupakan suatu 

kegiatan yang pada dasarnya berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik yang 
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mencakup pemberian motivasi, interaksi, serta penyampaian pembelajaran yang 

akan dilakukan beserta manfaatnya bagi kehidupan peserta didik. 

b. Kegiatan inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang 

dilakukan secara interaktif, menyenangkan serta memotivasi peserta didik untuk 

berperan aktif sebagai pencari informasi, serta pemberian kesempatan untuk 

mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemandirian peserta didik untuk 

perkembangan fisik dan psikologisnya. Dalam pembelajaran tematik, kegiatan inti 

meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta 

mengkomunikasikan (Prastowo, 2015:338). 

Lebih lanjut kegiatan inti yang terdapat pada Permendikbud No. 057 Tahun 

2014 Lampiran III dijelaskan sebagai berikut.  

Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka 

pengembangan Sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada 

tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas 

melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan 

melalui  aktivitas mengetahui, memahami,  menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh 

melalui kegiatan mengamati, menanya,  mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan 

dari keterampilan harus  mendorong  peserta didik  untuk  melakukan  proses  

pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu 

melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran   yang  

menghasilkan   karya   berbasis   pemecahan masalah (project based learning). 

Seluruh aktivitas pembelajaran dalam kegiatan inti meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

inti dalam pembelajaran tematik lebih menekankan pada pengembangan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui berbagai aktivitas seperti 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi dan mengkomunikasi-

kan. 
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c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan Penutup dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

mengenai keseluruhan pembelajaran yang telah dipelajari peserta didik dan 

keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, serta mengetahui tingkat 

keberhasilan baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran yang telah 

dilakukan (Majid, 2014:130). 

Prastowo (2015:340) menyebutkan bahwa penutup merupakan bagian 

terakhir dari proses pembelajaran yang terdiri dari dua komponen yakni umpan 

balik dan tindak lanjut. Selanjutnya ditegaskan pada Permendikbud RI No. 81a 

Tahun 2013 bahwa dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama peserta didik 

maupun sendiri menyimpulkan serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan rencana tindak lanjut yang meliputi remedial dan 

pengayaan serta menyampaikan tugas untuk pembelajaran selanjutnya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penutup 

pembelajaran tematik merupakan kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran 

yang biasanya meliputi kegiatan penarikan kesimpulan, refleksi, umpan balik, 

tindak lanjut serta pemberian tugas untuk pembelajaran selanjutnya. 
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2.2 Student Team Achievment Division (STAD) 

2.2.1 Pengertian STAD 

Model pembelajaran tipe Student Team Achievment Division (STAD) 

dikembangkan oleh Robert Slavin di Universitas John Hopkin merupakan 

pembelajaran sederhana yang cocok digunakan oleh guru. Menurut (Huda, 2013) 

(STAD) merupakan model pembelajaran yang membagi peserta didik kedalam 

beberapa kelompok kecil, dimana dalam kelompok tersebut peserta didik dibagi 

secara beragam berdasarkan level kemampuan, gendre, ras dan etnis yang 

semuanya diharuskan untuk bekerjasama demi menyelesaikan tujuan 

pembelajaran.  

Maka dapat disimpulkan bahwa STAD merupakan model pembelajaran 

yang membagi kelas ke dalam beberapa kelompok belajar kecil, yang mana 

anggota kelompoknya terdiri dari peserta didik dengan tingkat kemampuan, jenis 

kelamin, dan latar belakang yang beragam yang saling bekerjasama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pembagian beberapa kelompok kecil dimaksudkan 

agar terjadi aktivitas dan interaksi anggota kelompok untuk saling membantu dan 

memotivasi guna menyelesaikan permasalahan sesuai tujuan pembelajaran. 

2.2.2 Karakteristik STAD 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki ciri atau karakteristik yang 

berbeda. Gagasan utama model STAD adalah untuk memotivasi siswa untuk 

mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai materi tang disajikan 

oleh guru. Menurut Slavin (2005) terdapat beberapa hal yang merupakan karakter 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu adanya kegiatan saling bekerja sama 
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dan memotivasi antar peserta didik agar mampu menguasai kemampuan yang 

diajarkan oleh guru. Peserta didik selain bekerjasama dalam kelompok juga 

terdapat tes individu dimana peserta didik dilarang untuk bekerjasama dalam 

menyelesaikan soal. Ciri lain dari model pembelajaran Student Team Achievment 

Division (STAD) adalah adanya penghargaan terhadap kelompok yang memiliki 

skor tertinggi.  

2.2.3 Langkah–Langkah Pembelajaran STAD 

Model pembelajaran STAD sangat mudah diaplikasikan ke dalam 

pembelajaran. STAD memiliki langkah-langkahnya dalam pembelajaran. Menurut 

(Trianto, 2007), terdapat beberapa tahapan dalam model pembelajaran STAD 

meliputi : 

(a) Penyampaian Tujuan dan Motivasi. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa untuk belajar. (b) Pembagian 

Kelompok. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang 

memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam 

prestasi akademik, gender dan etnik. (c) Presentasi dari Guru. 

Guru menyampaikan materi pembelajaran terlebih dahulu, 

dimana materi harus terfokus pada unit STAD dengan tujuan 

agar peserta didik benar-benar memberikan perhatian penuh 

selama guru menyampaikan, karena hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap tahap pembelajaran selanjutnya. 

Kegiatan yang dilakukan pada saat guru melakukan 

presentasi materi di kelas yaitu guru menyajikan materi 

dalam bentuk ceramah atau diskusi ataupun langsung 

memberikan contoh soal. (d) Kegiatan Belajar dalam Tim 

(Kerja Tim) Menurut Slavin (2005) fungsi utama diadakan 

tim studi adalah untuk memastikan semua anggota tim benar-

benar belajar dan terkhusus untuk mempersiapkan semua 

anggota tim untuk menghadapi tes individu. Dalam tim studi 

perlu ditekankan kepada semua anggota tim untuk melakukan 

yang terbaik dan harus melakukan yang terbaik pula untuk 

tiap anggotanya. 

Bentuk kegiatan dari tim studi adalah : (1) Membagi peserta 

didik dalam beberapa kelompok kecil, anggota kelompok 
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terdiri dari 4-5 peserta didik yang mewakili seluruh bagian 

kelas dalam hal prestasi akademik, jenis kelamin, ras dan 

etnisitas. (2) Membagikan lembar kerja siswa sebagai 

pedoman kelompok. (3) Kerja tim atau kelompok : Tiap tim 

atau kelompok berkumpul untuk mempelajari lembar kerja 

siswa yang diberikan guru dan menjawabnya. Tiap anggota 

kelompok saling bekerjasama guna memperoleh pemahaman 

yang sesuai dengan pokok bahasan. (4) Memotivasi tiap 

kelompok : kegiatan memotivasi tiap kelompok merupakan 

tanggungjawab dari guru, yang bertujuan agar tiap anggota 

kelompok dapat bekerja secara maksimal dan memiliki rasa 

tanggungjawab untuk dapat menguasai materi dengan baik. 

(5) Kuis (Evaluasi) Guru mengevaluasi hasil belajar melalui 

pemberian kuis tentang materi yang dipelajari. Kegiatan kuis 

dilakukan setelah sekitar satu ataupun dua periode guru 

melakukan presentasi kelas dalam tim studi. Pada tahap kuis 

atau tes individu, kegiatan yang dilakukan adalah 

membagikan lembar kuis kepada setiap peserta didik. Peserta 

didik secara individu menyelesaikan soal yang diberikan oleh 

guru. Soal merupakan materi yang guru ajarkan dalam 

praktik presentasi kelas dalam tim studi. (6). Penghargaan 

Prestasi Tim (Rekognisi) Setelah melaksanakan kuis, 

selanjutnya pemberian penghargaan atas keberhasilan 

kelompok. 

 

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan STAD 

Kelebihan dari penggunaan Student Team Achievment Division 

(STAD) menurut (Ahmadi, 2011) adalah seluruh peserta didik dapat lebih 

siap dalam menghadapi ataupun mengerjakan soal yang berkaitan dengan 

materi yang dibahas karena tiap siswa dituntut aktif dalam menguasai 

materi, dapat membentuk pribadi siswa yang saling bekerja sama toleransi 

terhadap sesama manusia. 

Selain kelebihan dari Student Team Achievment Division (STAD), 

terdapat kelemahan dari pembelajaran model ini, diantaranya menurut 

Slavin (2005) dimana model Student Team Achievment Division (STAD) 

memerlukan waktu yang lama dalam pengajarannya, sehingga disarankan 

untuk memberikan contoh soal ataupun materi yang relative sedikit. Selain 
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itu dalam pembelajaran model Student Team Achievment Division (STAD) 

peserta didik yang mempunyai kemampuan pemahaman lambat akan sulit 

mengikuti peserta didik lain dalam kelompoknya yang memiliki 

kemampuan pemahaman masalah lebih cepat, sehingga berakibat kepada 

kurangnya pemahaman peserta didik yang kemampuan pemahaman 

masalahnya lambat.  

Berdasarkan uraian diatas, selain kelebihan dari model Student 

Team Achievment Division (STAD) ternyata juga terdapat kekurangan dari 

penggunaan model Student Team Achievment Division (STAD). Oleh 

sebab itu maka dalam pembelajaran diperlukan alat bantu atau alat peraga 

sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam menguasai dan memahami 

materi. Kemudian selain kuis sebagai bahan evaluas, maka diperlukan juga 

pembelajaran berbasis masalah yang menuntut peserta didik selain mampu 

menyelesaikan masalah juga mampu menyajikan masalah baru dan 

penyelesaiannya dari materi yang dibahas. Dengan demikian tiap peserta 

didik akan aktif dalam pembelajaran, sehingga perlu diterapkan model 

pembelajaran Student Team Achievment Division (STAD) dengan Problem 

Based Learning (PBL). 

2.3 Problem Based Laerning (PBL) 

2.3.1 Pengertian PBL 

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan 

keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. PBL 
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dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrows sekitar 

tahun 1970. Menurut (Trianto, 2007) PBL merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa dihadapkan pada masalah autentik (nyata) 

sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilan tingkat tinggi dan meningkatkan 

kepeercayaan dirinya. Sejalan dengan pernyataan di atas, 

(Suprihatiningrum, 2013) menyatakan bahwa PBL suatu model, yang 

mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud 

untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan 

percaya diri. Model pembelajaran PBL menuntut aktivitas mental siswa 

dalam memahami suatu konsep, prinsip, dan keterampilan melalui situasi 

atau masalah yang disajikan di awal pembelajaran. 

Model pembelajaran PBL bercirikan penggunaan masalah 

kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa. Dengan 

model Problem Based Learning (PBL) siswa mendapatkan lebih banyak 

kecakapan daripada pengetahuan yang dihafal. Mulai dari kecakapan 

masalah, kecakapan interpersonal dan komunikasi, serta kecakapan 

pencarian dan pengolahan informasi. 

2.3.2 Karakteristik PBL 

Ciri yang paling utama dari model pembelajaran PBL yaitu 

dimunculkannya masalah dari awal pembelajarannya. Pembelajaran 

berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan 

masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. 
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Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada 

rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud.  

Adapun beberapa karakteristik PBL menurut  (Amir, 2009) 

diantaranya : 

a. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 

b. Masalah yang digunakan merupakan masalah nyata. 

c. Menuntut siswa menggunakan pendapat dan konsep dari ilmu yang 

dipelajari sebelumnya. 

d. Masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di 

ranah pembelajaran yang baru. 

e. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif dan kooperatif. 

2.3.3 Langkah – langkah PBL 

Model pembelajaran PBL secara umum bertujuan untuk 

mengenalkan siswa terhadap sebuah masalah atau kasus yang relevan 

dengan materi ajar yang akan dibahas. Menurut Kamdi (2007:77), terdapat 

beberapa tahapan dalam model pembelajaran PBL meliputi : 

(a) Menyajikan materi secara garis besar. Guru 

mennyampaikan materi secara singkat dan garis besarnya 

saja kepada peserta didik sebagai pengantar. (b) Pemberian 

contoh soal atau latihan 
Guru memberikan contoh soal kepada peserta didik sambil 

melakukan sesi tanya jawab untuk memancing minat 

siswa dan untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

yang mengalami kesulitan. (c) Penyelesian soal atau masalah 

(berdiskusi) Guru memberikan persoalan yang 

berhubungan dengan materi hari ini dengan 

dihubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. (d) 

Menyimpulkan. Guru beserta peserta didik menyimpulkan 

materi yang mereka dapat dimana siswa diminta untuk 

menyebutkan manfaat apa saja yang di dapat dari 

mempelajari materi serta manfaat dalam kehidupan nyata. 
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2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan PBL 

Kelebihan PBL 

1. Peserta didik/mahapeserta didik yang belajar memecahkan suatu 

masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya 

atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan.  

2. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan 

inisiatif peserta didik didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, 

dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok. 

3. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa 

yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata.  

Kelemahan PBL 

1. Siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa 

enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan strategi pembelajaran malalui Problem Based Learning 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

2.4 Alat Peraga 

2.4.1 Pengertian Alat Peraga 

Penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran bukan 

dimaksudkan untuk menggantikan peran guru dalam mengajar tetapi lebih 

kepada perlengkapan yang berfungsi membantu guru dalam mengajar dan 

membantu siswa dalam mempelajari meteri tertentu sesuai dengan tujuan 
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pembelajaran. Menurut Sudjana (2002) alat peraga adalah suatu alat yang 

dapat diserap oleh mata dan telinga dengn tujuan membantu guru agar 

proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efesien. 

Tujuan utama penggunaan alat peraga adalah sebagai alat bantu 

yang digunakan guru dalam mengkomunikasikan materi pelajaran agar 

mudah dipahami peserta didik. Alat peraga pada umumnya berupa sebuah 

alat yang berbentuk benda yang mampu membantu guru dalam 

mengerjakan konsep dari materi. 

2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Alat Peraga 

Alat peraga dalam pembelajaran bukan semata-mata alat hiburan 

atau bukan sekedar pelengkap, namun lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa serta 

penggunaan alat peraga harus dioptimalisasi. Menurut Ruseffendi, (2001) 

kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga dalam pengajaran 

antara lain sebagai berikut :  

Kelebihan penggunaan alat peraga yaitu : (a) Menumbuhkan 

minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. 

(b) Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih 

mudah memahaminya. (c) Metode mengajar akan lebih 

bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. (d) 

Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti 

:mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan 

sebagainya. Sedangkan kekurangan alat peraga yaitu : (a) 

Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak 

menuntuk guru. (b) Banyak waktu yang diperlukan untuk 

persiapan. (c) Perlu kesediaan berkorban secara materiil.  

Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran alat 

peraga itu, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri 

dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan 
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dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-

bahan itu. 

2.5 Model STAD dengan PBL 

Langkah-langkah pembelajaran model STAD dengan Problem Based 

Learning pada pembelajaran tematik adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Implementasi Model Pembelajaran STAD dengan PBL 

Penerapan pembelajaran tematik memakai kombinasi model STAD 

dengan PBL tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

a. Salam 

Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dengan 

dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. 

 

 

STAD 

1. Guru menyajikan materi pembelajaran 

2. Membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil 

3. Membagikan lembar kegiatan siswa 

4. Kerja tim atau kelompok 

5. Memotivasi tiap kelompok 

6. Membagikan lembar kuis kepada tiap siswa 

7. Mengumpulkan hasil jawaban kuis atau tes individu 

8. Pemberian hadiah 

PBL 

1. Menyajikan materi secara garis 

besar 

2. Pemberian contoh soal atau 

latihan 

3. Penyelesian soal atau masalah 

4. Menyimpulkan 

Alat Peraga 
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b. Presensi 

Guru mengecek kehadiran siswa satu per satu dengan tujuan agar 

lebih mengetahui persiapan siswa mengikuti pembelajaran. 

c. Presentasi awal kelas 

Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dilakukan beserta indikator apa saja yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Selanjutnya guru menanyakan tentang materi 

sebelumnya yang dikaitkan dengan materi hari ini. Guru memberikan 

Pre Test di awal pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Membagi kelompok sesuai dengan model kelompok STAD 

Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil dengan 4-5 

peserta didik yang mana dalam satu kelompok peserta didik dibagi 

secara beragam berdasarkan tingkat kemampuan, ras, etnis dan latar 

belakang yang berbeda. 

b. Berkumpul secara kelompok 

Guru mempersilahkan siswa berkumpul bersama kelompoknya 

dengan menata bangku mereka supaya mudah untuk berkomunikasi 

sesama anggota kelompok dan memberi nama kelompok yang mereka 

tentukan sendiri. 

c. Menyampaikan materi secara garis besar 

Pada tahap ini, guru mrnyampaikan materi yang akan dibahas pada 

hari ini secara singkat dan garis besarnya saja. 
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d. Pemberian contoh soal 

Guru memberikan contoh soal kepada peserta didik sambil 

melakukan sesi tanya jawab untuk memancing minat siswa dan untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa yang mengalami kesulitan. 

e. Guru membagikan lembar kerja kepada siswa 

Setiap kelompok diberi lembar kerja oleh guru untuk dikerjakan 

bersama – sama (berdiskusi). 

f. Guru memotivasi siswa 

Guru senantiasa memotivasi setiap anggota kelompok agar giat 

dalam mengikuti kegiatan kelompok dan berusaha memperoleh 

pengetahuan dari kegiatan yang mereka lakukan. 

g. Guru berkeliling 

Guru mengunjungi tiap kelompok guna memberikan bantuan bila 

terdapat kelompok yang belum mampu memahami materi. 

h. Setiap kelompok diberikan permasalahan tentang materi oleh 

guru 

Guru memberikan persoalan yang berhubungan dengan materi hari 

ini dengan dihubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Berdiskusi antar siswa 

Pada tahap ini peserta didik menjawab soal yang telah diberikan 

guru dengan berdiskusi antar teman. Langkah terakhir setelah soal dan 

jawaban selesai dibahas dan dikoreksi dan terbukti benar maka semua 

siswa wajib menuliskannya di buku tulis masing-masing. 
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j. Guru melakukan tes individu 

Tes individu dilakukan dengan memberikan lembar soal kepada 

tiap siswa, dimana siswa wajib mengerjakan secara individu. Tes 

individu dilakukan setelah satu atau dua kali kegiatan kerja kelompok 

dilakukan. 

3. Kegiatan Akhir (Penutup) 

a. Penskoran 

Guru mengumpulkan hasil belajar dari peserta didik, kemudian 

melakukan penskoran yaitu guru menghitung nilai rata-rata dari setiap 

kelompok, dimana nilai individu dari tes menentukan besar kecilnya 

nilai kelompok mereka. 

b. Pemberian hadiah 

Guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada kelompok 

yang memiliki nilai rata-rata yang mampu mencapai kriteria yang 

ditetapkan oleh guru. 

c. Menyimpulkan 

Guru beserta peserta didik menyimpulkan materi yang mereka 

dapat dimana siswa diminta untuk menyebutkan manfaat apa saja yang 

di dapat dari mempelajari materi serta manfaat dalam kehidupan nyata. 
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2.7 Kompetensi Dasar dan Indikator 

Berikut merupakan KD dan Indikator dalam penerapan pembelajarn 

tematik : 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Indikator 

MUATAN KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 3.1 Menggali informasi dari teks 

laporan informatif hasil 

observasi tentang perubahan 

wujud benda, sumber energi, 

perubahan energi, energi 

alternatif, perubahan iklim dan 

cuaca, rupa bumi dan 

perubahannya serta alam 

semesta dengan bantuan guru 

dan teman dalam bahasa 

indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman. 

3.1.1 Menceritakan 

kembali isi teks 

laporan informatif 

tentang sumber 

energi secara lisan 

atau tulis dengan 

tepat. 

 4.1 Mengamati dan mengolah isi 

teks laporan informatif hasil 

observasi tenteng perubahan 

wujud benda, sumber energi, 

perubahan energi, energi 

alternatif, perubahan iklim dan 

cuaca, rupa bumi dan 

perubahannya, serta alam 

semesta secara mandiri dalam 

bahasa indonesia lisan dan tulis 

yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian. 

4.1.1 Menyusun gagasan 

berupa teks laporan 

informatif tentang 

sumber energi secara 

tertulis dengan tepat. 

SBDP 3.1 Mengenal karya seni gaya 

dekoratif. 

3.1.1 Mengidentifikasi 

karya seni gaya 

dekoratif. 

4.3 Menghias benda gaya dekoratif 

dengan media yang ada di 

lingkungan sekitar. 

4.3.1 Membuat karya 

dekoratif dengan 

menggunakan benda 

3 dimensi di sekitar. 
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2.8 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini berkedudukan sebagai pelengkap dari penelitian 

sebelumnya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

No. Nama Judul Hasil Kesimpulan 

1. Kuswantoro 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

Penerapan 

Kombinasi 

Model 

Pembelajaran 

Jigsaw II dan 

TGT Pada 

Materi 

Bangun Datar 

Segitiga 

Siswa Kelas 

VII MTs 

Ma’Arif 

Pituruh 

Kabupaten 

Purworejo 

Prestasi belajar matematika siswa 

kelas VII MTs Ma’arif Pituruh 

2012/2013 pada materi bangun 

datar segitiga dengan kombinasi 

model pembelajaran Jigsaw II dan 

TGT lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional 
 

 

Persaman : 

Sama-sama menggunakan 

kombinasi model 

pembelajaran 

 

Perbedaan : 

jenis model pembelajaran 

yang dilakukan peneliti dan 

mata pelajaran yang 

digunakan sebagai objek 

 

 

 

 

 

2. Fitri Hastuti 

(2014) 

 

Eksperimenta

si Model 

Pembelajaran 

AIR 

dikombinasik

an NHT dan 

STAD 

Terhadap 

Prestasi 

Belajar 

Matematika  

 

Model pembelajaran STAD lebih 

baik daripada model pembelajaran 

ekspositori  

 

 


