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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian teori 

2.1  Pembelajaran tematik 

2.1.1  Pengertian Pembelajaran Tematik  

Menurut Trianto (2013:147), pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dimana dalam suatu tema terdapat 

beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain. Rusman (2012:254) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan pendekatan tematik dengan melibatkan beberapa mata 

pelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman bermakna terhadap diri 

siswa. Dikatakan bermakna karena siswa akan memahami konsep-konsep yang 

mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung kemudian 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami oleh siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari suatu tema yang dipilih dengan 

memperhatikan keterkaitannya terhadap mata pelajaran.  

Menurut majid (2014:80), pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang saling 

berkaitan antara beberapa mata pelajaran dalam suatu tema tertentu, dan setiap 

mata pelajaran masih mempunyai hubungan yang saling terkait terhadap materi 

yang akan disampaikan. Pembelajaran tematik juga dapat dikatakan sebagai 

model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik karena 
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menggabungkan beberapa mata pelajaran yang akan memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena siswa akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung dan menemukan sendiri pengetahuan 

yang dipelajari. 

2.1.2 Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan bagian dari pembelajaran terpadu yang 

mempunyai prinsip dasar sebagaimana pembelajaran terpadu. Menurut Trianto 

(2013:154) dapat  diuraikan sebagai berikut: (1). Prinsip penggalian tema 

merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik, karena tema-tema yang 

saling berkaitan akan menjadi target utama dalam pembelajaran. (2). Prinsip 

pengelolaan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan optimal dan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai 

fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. (3). Prinsip 

Evaluasi merupakan proses penting dalam pembelajaran, karena dengan evaluasi 

dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan. (4). Prinsip Reaksi dalam prinsip ini guru dituntut mampu 

merencenakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas 

tujuan-tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. 

2.1.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Rusman (2012:258), pembelajaran tematik sebagai suatu metode 

pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik antara 

lain: berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata 

pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, 

bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, 
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menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pengertian 

berpusat pada siswa yaitu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Guru 

berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

Makna dari memberikan pengalaman langsung yaitu memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa. Artinya siswa akan dihadapkan pada sesuatu 

yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pada 

kegiatan pembelajaran menekankan keterlibatan siswa secara aktif, sehingga 

siswa belajar secara langsung dan mengalami sendiri apa yang sedang dipelajari. 

Sedangkan guru sebagai fasilitator menciptakan kondisi yang kondusif dan 

memfasilitasi agar tejadinya pengalaman yang bermakna. 

Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, artinya tema pada 

pembelajaran tematik dikaji dari berberapa mata pelajaran yang mempunyai 

keterkaitan satu sama lain. Setiap mata pelajaran mempunyai hubungan yang 

saling berkaitan terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga batas mata 

pelajaran tidak begitu jelas. fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan siswa. 

Pengertian dari menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yaitu 

pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam proses kegiatan pembelajaran. Penyajian konsep dari berbagai mata 

pelajaran akan mempermudah siswa memahami konsep tersebut secara utuh. Hal 

ini akan mempermudah membantu siswa dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.Bersifat fleksibel, berarti pada pembelajaran 

tematik guru mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 
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pelajaran yang lain. Guru juga mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan sekitar siswa. Serta, pelaksanaan pembelajaran tematik tidak dibatasi 

oleh jam pelajaran. 

Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, mempunyai 

pengertian yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki, sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Karakteristik yang terakhir yaitu 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. maksudnya 

yaitu dalam penerapannya pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar 

PAKEM yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

2.1.4 Arti Penting Pembelajaran Tematik  

Metode pembelajaran tematik mempunyai arti penting dalam pembelajaran 

karena pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran dan siswa akan mendapatkan pengalaman secara 

langsung dan bermakna. Menurut Rusman (2012:257) Apabila dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya: (1) Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar (2) Kegiatan-

kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan 

kebutuhan siswa (3) Kegiatan belajar lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, 

sehingga hasil belajar bertahan lebih lama (4) Membantu mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa (5) Kegiatan pembelajaran bersifat pragmatis yaitu 

sesuai dengan permasalahan yang ditemui siswa dalam lingkungannya (6) 

Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap pendapat orang lain.  
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Sedangkan menurut Trianto (2013:156) pembelajaran tematik mempunyai 

arti penting dalam membangun kompetensi peserta didik, antara lain: (1) 

pembelajarn tematik menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa memperoleh pengalaman secara langsung dan 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya (2) pembelajaran 

tematik menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu 

(learning by doing), sehingga guru perlu merancang pengalaman belajar yang 

mempengaruhi kebermaknaan siswa dalam belajar. 

2.1.5 Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Menurut Trianto (2013:160) apabila ditinjau dari aspek guru dan peserta 

didik, pembelajaran tematik memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan 

pembelajaran tematik bagi guru antara lain: Tersedia waktu lebih banyak dalam 

kegiatan pembelajaran. Artinya yaitu pada pembelajaran tematik materi pelajaran 

tidak dibatasi oleh jam pelajaran, tetapi dapat dilanjutkan sepanjang hari dan 

mencakup berbagai mata pelajaran. 

Hubungan antar-mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami. Maksudnya yaitu pada suatu tema, setiap mata pelajaran mempunyai 

hubungan yang saling terkait terhadap materi yang akan disampaikan. Sehingga 

pada penerapannya tidak akan nampak mata pelajaran, karena pembelajaran 

diajarkan secara terpadu. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan 

yang kontinu. Mempunyai arti bahwa belajar merupakan proses kegiatan yang 

berkelanjutan. Belajar tidak hanya terbatas pada buku paket, jam pelajaran dan 

tempat kelas. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk memperluas kesempatan 

belajar dari berbagai aspek kehidupan. 
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Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi atau topik dari 

berbagai sudut pandang. Artinya yaitu dalam pembelajaran, guru memfasilitasi 

siswa untuk menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memunculkan 

rasa keingin tahuan siswa. Guru juga membantu siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang dialami dalam kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung.Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi, penekanan pada 

kompetensi dapat dikurangi atau diganti dengan kerja sama dan kolaborasi. 

Mempunyai arti bahwa pada penerapan pembelajaran tematik perlu 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial siswa dalam hal 

ini seperti kerja sama dengan teman sebayanya, agar siswa dapat belajar 

menerima pendapat siswa yang lain.  

Adapun keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa antara lain: Lebih 

memfokuskan diri pada proses belajar, daripada hasil belajar. Artinya yaitu guru 

tidak hanya menilai dari hasil belajar yang diperoleh siswa, akan tetapi guru juga 

menilai dari proses belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. Sehingga 

peniliaian dalam pembelajaran menyeluruh.Menghilangkan batas semu antar 

bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar integratif. 

Maksudnya yaitu pembelajaran diajarkan secara terpadu, sehingga tidak terlihat 

pemisahan dalam mata pelajaran. siswa akan mendapatkan makna dari belajar, 

karena pembelajaran disajikan secar tema. 

Menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa, yang dikaitkan dengan 

minat, kebutuhan dan kecerdasan. Mempunyai arti bahwa siswa sebagai subjek 

pembelajaran bukan lagi sebagai obyek pembelajaran. Sedangkan guru berperan 

membantu siswa untuk memperlancar pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 
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diharapkan.Merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam maupun di 

luar kelas. Maksudnya yaitu memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar 

dilingkungan sekitar, pembelajaran tidak harus dilakukan didalam kelas. Sehingga 

siswa lebih bersemangat untuk belajar dan menemukan hal-hal baru serta 

mendapatkan pengalaman baru.  

Membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide, sehingga 

mampu meningkatkan apresiasi dan pemahaman siswa. Mempunyai arti yaitu 

pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Pada 

pembelajaran menekankan siswa aktif mencari sendiri, menggali informasi dan 

menemukan konsep secara menyeluruh.Selain memiliki kelebihan, pembelajaran 

tematik juga memiliki kekurangan. Menurut Indrawati (dalam Trianto, 2013:161) 

kekurangan pembelajaran tematik terdapat pada perencanaan dan pelaksanaannya, 

yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi lebih banyak menuntut guru 

untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran 

langsung saja. 

2.1.6 Langkah-Langkah Pembelajaran Tematik 

Sintaks pembelajaran tematik pada dasarnya mengikuti sintaks pembelajarn 

terpadu. Secara umum sintaks pembelajaran tematik mengikuti tahap-tahap yang 

dilalui dalam setiap metode pembelajaran yang meliputi tiga tahap yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Trianto (2013:167). Menurut Prabowo 

(dalam Trianto, 2013:167) sintaks metode pembelajaran tematik dapat direduksi 

dari berbagai metode pembelajaran seperti metode pembelajaran langsung, 

metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran berdasarkan masalah.  
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Menurut Trianto (2013:167) sintaks dalam pembelajaran terpadu bersifat 

luwes dan fleksibel, yaitu sintak dalam pembelajaran tematik dapat diakomodasi 

dari berbagai metode pembelajaran. Berdasarkan sintaks pembelajaran tematik 

yang dapat diakomodasikan dari metode pembelajaran, berikut adalah sintaks 

pembelajaran tematik yang dilakukan di kelas apabila menggunakan pembelajaran 

kooperatif yaitu: 

1) Menyampaikan tema 

Guru menyampaikan tema yang akan dipelajari.  

2) Menyampaikan tujuan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan atau apersepsi pada siswa 

4) Langkah-langkah kegiatan kelompok 

Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan 

kelompok. 

5) Mengumpulkan data 

Setiap kelompok mengumpulkan tugas yang sudah mereka kerjakan secara 

kelompok. 

6) Pembahasan soal atau tugas kelompok 

Guru membimbing siswa untuk membahas soal atau tugas kelompok yang 

dipresentasikan di depan kelas. 

7) Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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2.2  Metode Picture and Picture 

2.2.1 Pengertian metode Picture and Picture 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipepicture and picture menurut 

Damayanti (dalam Sholeh, 2011:217) merupakan strategi dimana 

gurumenggunakan alat bantu atau media gambaruntuk menerangkan sebuah 

materi danmenanamkan pesan yang ada dalam materitersebut. Dengan 

menggunakan alat bantuatau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti 

pelajaran dengan fokusyang baik dan dalam kondisi yangmenyenangkan. 

Sehingga, apa pun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu 

meresap dalam hati, serta dapat diingat kembali oleh siswa. Metode pembelajaran 

picture and picture menurut Saleh (dalam Wahab, 2008:11) adalah “Suatu metode 

pembelajaran di mana guru dalam mengajar menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

picture and picture pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat menjawab persoalan bagaimana belajar itu bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dan sesuai dengan realita yang ada serta lebih melibatkan siswa aktif 

belajar, baik secara mental, intelektual, fisik, maupun sosial. Mode lpembelajaran 

picture and picture yang merupakan media gambar. Gambar yang baik digunakan 

dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan. 

Metode apapun yang digunakan selalu menekankan aktifnya peserta didik dalam 

setiap proses pembelajaran. Inovatif setiap pembelajaran harus memberikan 

sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik minat peserta didik. Dan Kreatif, 
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setiap pembelajarnya harus menimbulkan minat kepada peserta didik untuk 

menghasilkan sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu masalah dengan 

menggunakan metode, teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang 

di peroleh dari proses pembelajaran. Hakikatnya metode pembelajaran aktif untuk 

mengarahkan potensi  peserta didik terhadap materi yang di pelajarinya . 

2.2.2 Langkah-langkah Metode Picture and Picture 

Menurut Saleh dalam (Trianto, 2012:3) langkah-langkah dalam metode 

Picture and Picture sebagai berikut: (1) Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai, (2) Menyajikan materi sebagai pengantar, (3) Guru 

menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi, 

(4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis, (5) Guru menanyakan 

alasan/dasar pemikiran urutan gambar, (6) Dari alasan/urutan gambar tersebut 

guru memulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan Kompetensi yang ingin 

dicapai, (7) Kesimpulan/rangkuman. 

Proses mengajar tidak mungkin dapat mencapai hasil yang diharapkan tanpa 

disertai dengan proses belajar yang memadai dan seimbang. Cara yang perlu 

dilakukan guru untuk memaksimalkan proses belajar ialah menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa aktif dengan guru sebagai 

fasilitator. 

2.2.3  Kelebihan dan kekurangan metode Picture and Picture 

Dalam setiap metode  pembelajaran tentu ada kelebihan dan kekurangannya, 

menurut Istarani (2011:8) kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran picture 

and picture adalah. 
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a.  Kelebihan Metode Picture And Picture : 

1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat 

terlebih dahulu.  

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan 

gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3. Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh 

guru untuk menganalisa gambar yang ada.  

4. Dapat meningkatkan tanggungjawab siswa, sebab guru menanyakan 

alasan siswa mengurutkan gambar.  

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung 

gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. 

6. Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu 

subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik 

berpikir. 

7. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

b.  Kekurangan Metode Picture And Picture : 

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki. 

3. baik guru ataupunsiswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar 

sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 
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4. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan 

gambar-gambar yang diinginkan. 

5. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. 

6. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai 

7. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. 

2.3  Pendekatan Saintifik 

2.3.1  Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua 

jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered 

approach). 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

atau berpusat pada siswa (student centered approach). Di dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi 

dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, 

berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di 

sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit 

menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, 

sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni 
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sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan operasional formal 

(Permendikbud nomor 81 A Tahun 2013). 

2.3.2 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran saintifik 

menyentuh tiga ranah pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan 

mengkomunikasikan untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, 

atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 

diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses 

pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Tahap-tahap pendekatan 

saintifik meliputi mengamati, menanya, mengolah, mencoba, dan 

mengkomunikasikan yang akan dijelaskan berikut ini: 

a. Mengamati 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum bahwa 

kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, 

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Metode 

mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa. 

Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan 

metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara 

obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh 
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guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut ini: 

1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi, 

2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi, 

3) Menentukan  secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik 

primer maupun sekunder, 

4) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi, 

5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancer, 

6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan 

alat-alat tulis lainnya. 

Pada kegiatan mengamati ini, guru menjadi fasilitator bagi siswa untuk 

melakukan pengamatan, melatih siswa untuk memperhatikan hal penting dari 

suatu benda atau objek baik melalui kegiatan melihat, membaca, ataupun 

mendengar. Metode ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, 

sehingga  proses pembelajaran kebermaknaan tinggi. Metode mengamati 

membuat siswa senang dan tertantang serta siswa akan terlibat langsung dalam 

pembelajaran. Walaupun metode mengamati ini terkadang memerlukan waktu 

persiapan yang lama, biaya dan tenaga relative banyak. 
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b. Menanya 

Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan pada Modul Implementasi 

Kurikulum 2013 kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara: mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, ketika itu pula dia 

mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik 

(Majid, 2014:215). 

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata, pertanyaan 

dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah “pertanyaan” tidak 

selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk 

pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Bentuk 

pertanyaan, misalnya: Apakah ciri-ciri kalimat yang efektif? Bentuk pernyataan, 

misalnya: Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif!. 

Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi siswa untuk 

memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus memahami kualitas 

pertanyaan, sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan 

disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. Melalui kegiatan 

bertanya diharapkan dapat mengembangkan rasa ingin tahu dari diri siswa. 

Pertanyaan menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam 
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mulai dari sumber yang yang ditentukan guru sampai yang ditentukan oleh siswa, 

dari sumber tunggal sampai sumber yang beragam. 

c. Mengolah  

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengolah informasi adalah 

mulai dari mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan 

tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengolahan 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 (Kemendikbud, 

2014:9). 

Pada kegiatan mengolah ini terdapat kegiatan menalar. Istilah “menalar” 

dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut 

dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan siswa merupakan 

pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi siswa harus lebih 

aktif daripada guru. 

Menurut Santoso (2014:283-292) istilah menalar di sini merupakan 

padanan dari associating; bukan merupakan terjemanan dari reasonsing, meski 

istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas 

menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan 

ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. 

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan 

beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-
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peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan 

peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak 

berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dari persepektif psikologi, 

asosiasi merujuk pada koneksi antara konseptual atau mental sebagai hasil dari 

kesamaan  antara pikiran atau kedekatan dalam ruang dan waktu. 

Penalaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu penalaran induktif dan 

penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik 

simpulan dari fenomena atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat 

umum. Jadi, menalar secara induktif adalah proses penarikan simpulan dari 

kasus-kasus yang bersifat nyata secara individual atau spesifik menjadi simpulan 

yang bersifat umum. Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak berpijak pada 

observasi inderawi atau pengalaman empirik. 

Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari 

pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang 

bersifat khusus. Pola penalaran deduktif dikenal dengan pola silogisme. Cara 

kerja menalar secara deduktif adalah menerapkan hal-hal yang umum terlebih 

dahulu untuk kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagiannya yang khusus. 

d. Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang 

sesuai, misalnya, siswa harus memasangkan atau mengurutkan gambar sesuai 

dengan urutanya yang bear dan logisdan  kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 
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berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau 

topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) 

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus 

disediakan; (3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil 

eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat 

fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan 

atas hasil percobaan; dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil 

percobaan. 

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka: (1) Guru 

hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan siswa, (2) 

Guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan, (3) Perlu 

memperhitungkan tempat dan waktu, (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk 

pengarahan kegiatan murid, (5) Guru membicarakan masalah yanga akan yang 

akan dijadikan eksperimen, (6) Membagi kertas kerja kepada siswa, (7) Siswa 

melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) Guru mengumpulkan 

hasil kerja murid dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara 

klasikal (Kemendikbud, 2013:215-227). 

e. Mengkomunikasikan 

Kegiatan mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya 

(Kemendikbud, 2014:10). Dalam kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan 

pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran  kolaboratif merupakan filsafat interaksi 

dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memakai kerja sama sebagai 
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struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja untuk memudahkan 

usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum menjelaskan bahwa kegiatan mengkonumikiasikan dapat dilakukan 

dengan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan, hasil tersebut dapat 

disampaikan di depan kelas dan di nilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau 

kelompok siswa tersebut. 

Majid (2014:234) mengemukakan bahwa kegiatan mengkomunikasikan 

dapat dilakukan pada kegiatan akhir pembelajaran. pada kegiatan tersebut  siswa 

diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik 

secara bersama-sama dalam kelompok dan atau secara individu. Kegiatan 

mengkomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar siswa 

mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau 

ada yang harus diperbaiki. 

2.3.3 Pembelajaran tematik menggunakan metode picture and picture 

dengan pendekatan saintifik 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode picture and picture 

dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut: 

Tahap-Tahap Deskripsi Kegiatan 
 
 
 
 
Menyampaikan 

Tujuan 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Awal 

1. Di awal pembelajaran, Guru menyapa siswa, 
menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu 
siswa petugas piket. 

3. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan 
pada hari itu. 

4. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan salah satu 
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kegiatan berikut yaitu tanya jawab,  mengulas kembali 
beberapa hal tentang kegiatan sebelumnya, 
menceritakan pengalaman, atau kegiatan lainnya. 
 

 

 

Menyampaikan 

Mater 

Menyajikan 

Gambar 

 

Mengurutkan 

Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan 

Urutan Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

1. Secara berkelompok siswa diarahkan untuk 
mengelompok   kan benda yang ada di sekitar mereka, 
pengelompokkan dibebaskan. 

2. Guru menyampaikan materi tentang pengelompokkan 
benda berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair dan gas. 

3. Siswa diarahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait 
wacana dan penjelasan guru sebelumnya. 

4. Siswa  mengamati gambar yang di tunjukkan oleh guru 
mengenai wujud benda. 

5. Siswa memeriksa kembali pengelompokkan yang sudah 
dilakukan pada aktivitas pembuka. (Aktifitas 
kelompok). 

6. Setiap kelompok di berikan beberapa gambar untuk 
berdisikusi mengelompokkan benda berdasarkan 
wujudnya. 

7. Siswa menyimak pengarahan guru tentang sifat benda. 
Sifat fisik  benda adalah segala sesuatu yang dapat 
mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan 
dapat diamati oleh indra manusia. 

8. Kemudian siswa  menggambarkan benda tersebut di 
tabel yang telah disediakan dan menuliskannya wujud 
serta sifat benda tersebut. 

9. Siswa diarahkan oleh guru untuk memperhatikan 
penulisan huruf Kapital dan tanda baca titik (.) Buku 
Guru Kelas III SDdengan tepat. Ingatkan siswa bahwa 
di awal kalimat harus huruf besar dan akhir kalimat 
diakhiri dengantanda titik. 

10. Setiap kelompok di minta mengumpulkan data 
berdasarkan tugas kelompoknya. 

11. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 
mempresentasikan hasilnya 

12. Setiap kelompok di beri kesempatan untuk bertanya dan 
menanggapi saat kelompok lain presentasi dan 
pemakaian bahasa serta sikap saat presentasi. 

13. Siswa diperlihatkan aneka alat musik ritmis. Siswa 
mengelompokkan apakah alat musik tersebut masuk 
kedalam wujud padat, cair  atau padat. 

14. Siswa menyebutkan fungsi dari alat musik tersebut 
(alternatif jawaban untuk mengiringi lagu). 

15. Siswa mendiskusikan perbedaan alat musik ritmis 
dengan alat musik melodis. 

16. Guru dapat mengenalkan alat musik ritmis daerah bila 
ada. Akan lebih baik jika ditunjukkan juga contoh alat 
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Penguatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

musik daerahnya.  
17. Siswa mengamati jenis alat musik ritmis yang ada di 

buku siswa. (Akan lebih baik, jika guru membawa salah 
satu contoh alat musik ritmis). 

18. Siswa diarah untuk mengajukan pertanyaan seputar alat 
musik ritmis 

19. Siswa diarahkan untuk berlatih tepuk birama enam. 
Tepukan sangat  bervariasi, boleh  tepukan lemah-kuat, 
ataupun tepukan tangan –tepukan meja  ataupun lainya. 

20. Siswa diperkenalkan simbol yang digunakan di buku 

Ketukan lemah/Tepuk tangan Guru menyampaikan 
bahwa pukulan bisa divariasikan,misalkan 
menggunakan hen  takan kaki  dan tepuk tangan, 
menggunakan stik pemukul dan tepuk tangan, mengetuk 
di meja dan kursi, dan lain-lain. Tema 3 Subtema 1: 
Perubahan Wujud Benda Keterangan untuk birama  6 
adalah sebagai berikut: 

21. Siswa membentuk kelompok, dengan meng  gunakan 
alat musik yang berasal dari benda-benda yang 
ditugaskan untuk dibawa sebelumnya (Kaleng bekas, 
galon minuman dsb).  Siswa berlatih tepuk birama 6 
mengiringi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. 

22. Setelah berlatih secara berkelompok siswa 
memperlihatkan kemampuan mengiringi lagu Naik-
Naik ke Puncak Gunung dengan alat musik ritmis. 

23. Kelompok siswa yang menyaksikan kelompok siswa 
lainnya tampil diarahkan untuk memberikan masukan 
kepada temannya  (tentang kekompakan, kesesuaian 
tepukan dengan hitungan, dan sebagainya). 

24. Kegiatan dilanjutkan dengan guru memperlihatkan 
beberapa buah kelereng (dapat diganti kancing jika 
tidak ada). 

25. Siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru, awali dengan pertanyaan sederhana 
(ketika membacakan pertanyaan, minta perwakilan 
siswa untuk mengambil kelereng dengan Buku Guru 
Kelas III SD,jumlah yang disebutkan dalam soal):  Jika 
Dayu mempunyai 15 kelereng, kemudian Udin memberi 
Dayu 5 kelereng lagi. Berapa jumlah semua kelereng 
Dayu sekarang?Beni mengkoleksi 13 kelereng, berapa 
kelereng yang harus ditambahkan Beni agar jumlahnya 
sama dengan yang dimiliki oleh Dayu? 

26. Siswa memberikan pendapatnya bagaimana menyelesai   
kan soal yang dibacakan oleh guru, perhitungan dapat 
dilakukan di papan tulis oleh perwakilan siswa. 

27. Siswa diberikan penjelasan oleh guru terkait teknik 
menghitung kesamaan dua ekspresi. Beberapa langkah 
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2.4  Hasil Belajar 

2.4.1  Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku siswa setelah melakukan proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran (Jihad, 2009:15). Menurut 

Trianto (2013:258), hasil belajar merupakan kompetensi yang di dalamnya 

mencakup beberapa aspek yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.  

Berdasarkan teori Bloom dalam Sudjana (2011:22), mengelompokkan tigah 

ranah sebagai klasifikasi hasil belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Menutut Kemendikbud (2013) penilaian hasil belajar kurikulum 

2013 mencakup tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Penilaian dilakukan secara berimbang yang digunakan untuk 

menentukan posisi relatif siswa terhadap standar yang ditetapkan. Penilaian dari 

tiga kompetensi tersebut bertujuan untuk memantau proses belajar siswa. 

20 – 13 = 
7,  maka 13 + 7 = 20. 
 

28. Siswa berlatih untuk menyelesaikan kesamaan dua 
ekspresi yang ada di buku siswa. 

29. Siswa menggambarkan dulu berapa benda yang harus 
ditambahkan di sisi kanan sehingga sisi kanan dan kiri 
sama banyak. 

30. Siswa menuliskan kalimat matematikanya di bawah soal 
tersebut. 

 
Menyimpulkan 

       Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 
2. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran. 
3. Guru meminta siswa menyampaikan kesan-kesan 

mereka selama pembelajaran berlangsung. 
4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama dan 

menutup pembelajaran dengan salam.  
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yaitu hasil 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat berupa 

aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dari hasil belajar tersebut akan 

menentukan baik buruknya hasil yang diperoleh siswa dari kegiatan pembelajaran. 

Kompetensi dari beberapa aspek yang dikemukakan di atas, dapat dikenali 

melalui hasil belajar yang indikatornya dapat diukur dan diamati. Serta dengan 

adanya taksonomi dalam tujuan belajar, maka proses pembelajaran dapat 

diarahkan pada pengembangan tiga ranah tersebut. 

2.4.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-faktor 

tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal (Munadi, 2013:24) yaitu: Faktor internal dibagi menjadi dua bagian 

yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak cacat jasmani, dan lain-

lain. Sedangkan faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat dan bakat, 

motif dan motivasi, serta kognitif dan daya nalar. 

Faktor eksternal dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor lingkungan dan 

faktor instrumental. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. Sedangkan faktor instrumental meliputi kurikulum, sarana dan fasilitas, 

serta guru. Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan (Munandi, 2013:24). Jadi 

dapat disimpulkan faktor instrumental adalah faktor yang didapat dalam 

lingkungan proses belajar dan guru dalam faktor instrumental mempunyai 

pengaruh yang besar. 
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Menurut Slameto (2010:54), faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

terdapat faktor ekstern yang terbagi menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah. Arsyad 

(2011:15) mengemukakan bahwa pada proses pembelajaran terdapat dua unsur 

yang penting yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. 

Berbagai komponen pembelajaran akan mempengaruhi faktor terhadap 

kegiatan pembelajaran, salah satunya yaitu pemilihan metode dan media yang 

sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran tersebut 

harus mampu membuat siswa terlibat secara aktif dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Serta penggunaan metode dapat dipadukan dengan media. 

Pemilihan media yang digunakan juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang sedang berlangsung serta dapat membantu metode yang dipakai pada saat 

mengajar. Tujuannya yaitu supaya media yang pakai sesuai sasaran dan tujuan 

yang akan dicapai pada pembelajaran.  

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

guru juga mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

Penggunaan metode, metode serta media akan membantu siswa dalam 

pembelajaran. Pembelajarn tematik menekankan keaktifan siswa secara optimal. 

Apabila siswa aktif dalam proses pembelajaran, maka akan berpengaruh terhadap 

hasil yang diperoleh siswa.  
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2.5  Aktifitas Belajar 

2.5.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungannya (Hamalik, 2012:37). Aktivitas belajar adalah 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman, 2011:100). Kaitan antara 

keduanya akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal. Aktivitas fisik 

ditunjukkan dengan siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain ataupun bekerja, dia tidak hanya duduk dan mendengar, melihat atau 

hanya pasif. Sedangkan aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya 

bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak fungsi dalam rangka pengajaran. 

Kegiatan atau keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan yang tampak, yaitu 

saat siswa melakukan percobaan, membuat konstruksi metode, dan sebagainya. 

Sedangkan kegiatan psikis tampak bila dia sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan (Ahmad, 2004:6). Manfaat 

penggunaan aktivitas dalam proses belajar sebagai mana menurut Hamalik 

(2012:91) yaitu: 

1. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan aspek pribadi siswa. 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat mempelancar kerja kelompok. 

4. Siswa belajar, bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri sehingga 

sangat bermanfaat dalam rangka pelayanaan perbedaan individual. 

5. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis, 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 
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6. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, 

hubungan guru dengan orang tua siswa. 

7. Pembelajaran dilaksanakan secara realistik dan konkreat, sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan 

terjadinya verbalisme. 

8. Pembelajaran menjadi hidup sebagaimana halnya dalam masyarakat yang 

penuh dengan dinamika. 

Berdasarkan kurikulum 2013, aktivitas dalam pembelajaran meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring. Dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik; maupun 

mental dalam pembelajaran. Aktivitas fisik dapat berupa melakukan percobaan, 

membuat konstruksi metode, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis berupa 

kegiatan mengamati, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan. 

2.5.2  Jenis-jenis aktivitas 

Aktivitas belajar siswa terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2013 membuat suatudaftar kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan ke dalam 5M: 

2.5.2.1 Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Contoh dari kegiatan mengamati antara lain: 

Memperhatikan gambar demontrasi (Visual activities), diskusi (Oral activities), 

mendengarkan puisi (Listening activities). 
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2.5.2.2 Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk 

meningkatkandan mengembangkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik.Pada 

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

belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya,ketika itu 

pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang 

baik.  

2.5.2.3 Menalar 

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan 

pendekatanilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan 

bahwa gurudan peserta didik merupakan pelaku aktif. dalam hal tertentu peserta 

didikharus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir yang 

logisdan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi 

untukmemperoleh simpulan berupa pengetahuan.Contoh dari kegiatan menalar 

antara lain: Mengambil keputusan (mental activities), mengeluarkan pendapat 

(oral activities), menganalisis (mental activities). 

2.5.2.4 Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik 

harusmencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau 

substansiyang sesuai.Contoh dari kegiatan mencoba antara lain: Percobaan (visual 

activities), melakukan percobaan (motor activities), memecahkan soal (mental 

activities).  
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2.5.2.5 Membentuk Jejaring Untuk Semua Mata Pelajaran. 

Guru dan peserta didik memeriksa dan menyimpan kembali segala bahan 

dan alat yang digunakan.Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat 

personal, lebih dari sekadarteknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah.Pada 

pembelajaran kolaboratif fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar, 

sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Contoh dari kegiatan 

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran antara lain: menulis 

cerita,,karangan, laporan,  angket (writing activities),bermain, berkebun, dan 

bertenak (motor activities).  

2.5.3 Indikator Aktivitas 

Proses belajar diperlukan aktivitas karena pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat. Jadi aktivitas adalah melakukan kegiatan, berbuat untuk mengubah 

tingkah laku. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental 

dalam kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait. Sardiman 

menjelaskan bahwa ada banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa di  

sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti  

yang  lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Sardiman, (2011 : 101). 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 membuat suatu 

daftar kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan ke dalam 5M. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 5M aktifitas siswa akan diamati 

yang sesuai dengan permasalahan dan uraian indikator aktifitas sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Indikator Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Indikator 

1. Mengamati  a. Mengamati objek yang diberikan oleh 
guru. 

b. Mengumpulkan data yang diamati dari 
objek  

2. Menanya  a. Melakukan tanya jawab dengan guru. 
b. Mengajukan pendapat dan pertanyaan 

saat kelompok lain presentasi  
3. Menalar  a. Melakukan percobaan untuk 

menyelesaikan permasalahan  
b. Menarik kesimpulandarihasil percobaan 

4. Mencoba  a. Mencoba memasang atau mengurutkan 
gambar menjadi urutan yang logis 
terhadap objek yang diberikan 

b. Menyelesaikan soal yang telah diberikan 
guru  

5. mengkomunikasikan a. Menyajikan hasil diskusi kelompok 
secara tertulis 

b. Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas  
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2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Permasalahan 
1. Guru masih menggunakan 

metode konvensional. 
2. Penerapan pembelajaran 

tematik belum maksimal, 
masih diajarkan secara 
berurutan sesuai mata 
pelajaran 

3. Antusias siswa dalam 
pembelajaran kurang optimal 
sehingga aktivitas siswa masih 
rendah Solusi 

Menggunakan metode 
pembelajaran picture and 
picture dengan pendekatan 
saintifik  

Hasil 
Aktivitas dan hasil 
belajar siswa 
meningkat 

Akibat 
1. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran masih 
rendah 

2. Hasil belajar tidak 
optimal sehingga tidak 
mencapai KKM yang 
sudah ditentukan  

 

Keunggulan 
a. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran  
b. Siswa bebas mengeluarkan pendapat dan 

membuat kesimpulan berdasarkan 
pengalaman sendiri  

c. Melatih siswa bekerja sama dengan siswa 
lain  

d. Hasil belajar akan tahan lama, karena siswa 
mengalamai atau mengamati sendiri proses 
pembelajaran  

 


