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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Aktivitas Belajar  

Dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa “aktivitas belajar adalah 

kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendegar, membaca, 

menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan masalah”. 

Sedangkan Sudono (2003: 3) berpendapat bahwa aktivitas belajar melalui kegiatan 

bermain dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan, 

mengulang, menemukan sendiri serta mendapat bermacam-macam konsep dan 

banyak pengertian.  

Sardiman (2004: 37) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah segala 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran, mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan psikis. Pada prinsipnya belajar adalah melakukan sesuatu atau berbuat, 

tidak ada belajar jika tidak ada akivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakam 

prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas belajar 

memiliki berbagai macam, sehingga para ahli mengadakan klarifikasi, Diedrich 

(dalam Sardiman, 2004: 101) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 kelompok:  

1. Kegiatan-kegiatan visual, yang didalamnya membaca, melihat gambar-gambar, 

mengganti eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain.
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2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.Kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan 

mendengarkan radio. 

3. Kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan 

mengisi angket. 

4. Kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, diagram 

peta, dan pola. 

5. Kegiatan-kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan menari 

dan berkebun. 

6. Kegiatan-kegiatan mental, seperti merenung, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

7. Kegiatan-kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang dan 

lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis 

kegiatan dan saling melengkapi satu sama lain. 

Aktvitas-aktivitas dalam belajar tersebut dapat dibedakan lagi menjadi 

aktivitas yang relevan dengan pembelajaran (on task) dan aktivitas yang tidak 

relevan dengan pembelajaran (off task). Aktivitas yang relevan dengan 

pembelajaran (on task) contohnya adalah mempraktikkan penjelasan guru, 
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melakukan diskusi dan mencatat. Diskusi kelompok merupakan strategi yang 

memungkinkan siswa untuk menguasai konsep materi atau memecahkan masalah 

melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial 

serta berlatih bersikpa positif (Majid, 2013: 246). Akivitas yang tidak relevan 

dengan pembelajaran (off task) contohnya adalah tidak memperhatikan penjelasan 

guru dan mengobrol dengan teman. Siswa aktif dalam pembelajaran apabila siswa 

melakukan aktivitas belajar yang relevan dengan kegiatan pembelajaran (on task), 

dengan melakukan banyak aktivitas yang relevan dengan pembelajaran, maka siswa 

mampu memahami, mengingat, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. 

Aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran (off task) akan lebih mudah 

diamati ketika proses pembelajaran berlangsung jika dibandingkan dengan aktivitas 

yang relevan dengan pembelajaran (on task). Jadi siswa dikatakan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran jika siswa sedikit melakukan aktivitas yang tidak relevan 

dengan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan siswa baik kegiatan fisik maupun kegiatan mental dan dipengaruhi oleh 

karakteristik siswa masing-masing, kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam 

dalam aktivitas belajar siswa tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu ketercapain 

tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud di sini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan 

berdampak pada terciptanya situasi belajar aktif. 

2.1.2. Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (dalam Thobroni, 2016: 20), hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 
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keterampilan. Menurut Purwanto (2012: 45) hasil belajar merupakan perolehan dari 

proses belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaranny. Merujuk pemikiran 

Gagne, hasil belajar berupa hal-hal berikut:  

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah, maupun penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengkategorasi, 

kemampuan analisis-sintesis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

pemecahan masalah. 

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud gerak jasmani secara otomatis. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Soediarto (dalam Solihatin, 2013: 6) mendefinisikan hasil belajar sebagai 

tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti 

program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut 
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Bloom (dalam Solihatin, 2013: 5), membagi hasil belajar ke dalam 3 ranah, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar pada dasarnya merupakan suatu 

kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan atau 

pengalaman. Dalam hal ini Aronson dan Briggs (dalam Solihatin, 2013: 6) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perilaku yang dapat diamati dan 

menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Hasil belajar ini sering 

dinyatakan dalam bentuk-bentuk pembalajaran. Hasil belajar yang maksimal dapat 

diperoleh melalui hasil evaluasi perserta didik selama mengikuti pembelajaran 

untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik (Jihad, 2009: 15). 

2.1.3. Pembelajaran Tematik 

2.1.3.1. Pengertian 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memugkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan 

otentik (Majid, 2014: 80). 

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan pendekatan tematik melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena 

dalam pembelajaran tematik siswa akan mengalami konsep-konsep yang dipelajari 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lan yang 

telah dipahaminya. Fokus perhatian dalam pelajaran tematik terletak pada proses 

yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran dengan bentuk-

bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya (Rusman, 2012: 254). 



14 
 

 
 

Pembelajaran tematik sesuai kategori kontruktivisme memandang bahwa 

proses pembelajaran melalui pengalaman langsung (direct experience). Siswa 

mengkontruksi pengetahuannya dari interaksi langsung dengan objek, fenomena, 

pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja dari 

guru ke siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuannya, sebab 

pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi tetapi harus dibangun melalui keaktifan 

siswa. Perubahan paling mendasar pada pembelajaran tematik integratif adalah 

perubahan model interaksi guru dan siswa pada proses pembelajaran. Guru harus 

berusaha membuat siswa aktif dalam pembelajaran (Majid, 213: 288). Guru dapat 

memfasilitasi siswa untuk banyak bertanya, menemukan masalah-masalah dan 

mencari pemecahannya. Menurut Majid (2013: 235) bertanya merupakan stimulus 

yang efektif untuk mendorong kemampuan berfikir siswa. Pertanyaan penting 

untuk mengetahui minat siswa karena rasa ingin tahu dapat mengawali kemunculan 

aktivitas belajar (Sri Rumini, 1998: 118).  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan antara dua mata pelajaran atau lebih 

yang berada dalam satu cakupan tema untuk memberikan pemahaman materi mata 

pelajaran lebih mendalam dan berkesan kepada siswa. Dengan demikian, paling 

tidak pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, materi 

beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan. Kedua, setiap kali 

pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran.  

2.1.3.2. Prinsip  

Menurut Trianto (2007: 8) pembelajaran tematik perlu memiliki materi 

beberapa mata pelajaran yang mungkin dan saling terkait, dengan demikian materi-
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materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Secara umum 

prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: 

a. Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran 

tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan keterkaitan 

menjadi target utama dalam pembelajaran.  

b. Prinsip Pengolahan Pembelajaran 

Pengolahan pembelajaran dapat optimal jika guru mampu menempatkan 

dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya guru harus mampu menempatkan 

diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. 

c. Prinsip Evaluasi 

Evaluasi pada dasarnya menjadi hal utama dalam setiap kegiatan. Bagaimana 

suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. 

d. Prinsip Reaksi 

Dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi perilaku secara sadar 

belum tentu tersenutuh oleh guru dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). 

Oleh karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. 

2.1.3.3. Karakteristik 

Menurut Depdiknas (dalam Trianto, 2007: 13), pembelajaran terpadu 

sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik yaitu holistik, bermakna, 

otentik, dan aktif. 

1) Holistik 
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Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran 

terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari 

sudut pandang yang terkotak-kotak. 

Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena 

dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi 

lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di 

depan mereka. 

2) Bermakna 

Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan 

di atas, memungkinkan terbentukya semacam jalinan antar konsep-konsep 

yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak  pada 

kebermaknaan dari materi yang dipelajari. 

Rujukan yang nyata dari segala konsep yang diperoleh, dan keterkaitannya 

dengan konsep-konsep lainnya akan menambah kebermaknaan konsep yang 

dipelajari. Selanjutnya hal ini akan mengakibatkan pembelajaran yang 

fungsional. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk 

memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. 

3) Otentik 

Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung 

prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara 

langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar 

pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya 

menjadi lebih otentik. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan 

katalisator, sedangkan siswa bertindak sebagai aktor pencari informasi dan 
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pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan 

memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. 

4) Aktif  

Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik 

secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil 

belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat dan 

kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus menerus belajar. 

Dengan demikian pembelajaran terpadu bukan semata-mata merancang 

aktivitas-aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. 

Pembelajaran terpadu bisa saja dikembangkan dari suatu tema yang disepakati 

bersama dengan melirik aspek-aspek kurikulum yang bisa dipelajari secara 

bersama melalui pengembangan tema tersebut.  

2.1.3.4. Kelebihan dan Kelemahan 

Menurut Majid (2014: 92) pembelajaran tematik memiliki kelebihan, yaitu 

antara lain:   

1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan anak. 

2. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik. 

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar 

akan dapat bertahan lebih lama. 

4. Pembelajaran terpadu menumbuhkembangkan keterampilan berpikir dan sosial 

peserta didik. 
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5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan riil peserta 

didik. 

6. Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerjasama 

antar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik, peserta didik dengan 

peserta didik, peserta didik/guru dengan narasumber sehingga belajar lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih 

bermakna. 

Disamping kelebihan, pembelajaran tematik memiliki kelemahan terutama 

dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang 

lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya 

evaluasi dampak pembelajaran langsung saja (Majid, 2014: 93). 

2.1.4. Tinjauan Tentang Permainan  

2.1.4.1. Teori Bermain 

Thobroni (2011: 42) berpendapat bahwa bermain merupakan suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh semua orang, dari anak-anak hingga orang 

dewasa, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Pada masa anak-anak, bermain 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan cenderung 

merupakan kebutuhan dasar yang hakiki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008: 897 bermain berasal dari kata main yang artinya berbuat untuk 

menyenangkan hati, sedangkan bermain adalah melakukan sesuatu untuk 

bersenang-senang. Perasaan senang yang dialami siswa ketika mengikuti pelajaran 

akan meningkatkan pencapaian hasil belajar (Masnur, 2011: 164). 
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Teori perkembangan kognitif menerangkan bahwa bermain merupakan 

bagian dari perkembangan kognitif anak. Bermain merupakan proses berpikir 

secara fleksibel dan proses pemecahan masalah. Bermain menggunakan objek yang 

ada di lingkungannya merupakan cara anak belajar. Berinteraksi dengan objek atau 

orang serta menggunakan objek itu untuk berbagai keperluan membantu anak 

memahami tentang objek, orang, dan situasi tersebut (Piaget dalam Suyanto, 2005: 

116). Dengan bermain anak akan belajar membuat keputusan dan menyiasati suatu 

permainan sehingga memunculkan kecerdasannya yang akan berimplikasi pada 

keterampilannya (Thobroni, 2011: 43). 

Menurut Freud dalam Suyanto (2005: 116), bermain merupakan alat 

pelepasan emosi. Bermain juga dapat mengembangkan rasa percaya diri dan 

kemampuan sosial. Selain itu, bermain memungkinkan anak untuk 

mengekspresikan perasaannya secara leluasa dan tanpa tekanan batin, ketika anak 

bermain dengan anak lain, anak akan mengembangkan kemampuan memahami 

perasaan,ide, kebutahan anak lain yang merupakan dasar dari kemampuannya 

(Erikson dalam Suyanto, 2005: 116).  

Menurut Kimpraswil (dalam Musfiroh, 2014: 1.5) menyatakan bahwa 

permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan motivasi, kinerja dan 

prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. 

Permainan adalah sebuah aktvitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, 

mengisi waktu luang, atau berlahrag ringan. Permainan merupakan sebuah langkah 

kreatif dari aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai 

pembelajaran. Biasanya dilakukan di bawah pengawasan seorang instruktur dan 
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terprogram. Permainan merupakan simulasi yang dapat mengungkap kepribadian, 

memediasi anak, memotivasi serta menumbuhkan jiwa sosial dalam diri anak 

(Putra, 2013: 7).  

Teori bermain di atas mampu menjelaskan bahwa permainan sangat 

penting bagi kehidupan anak. Bermain merupakan kehidupan bagi anak. Konteks 

permainan biasanya diakrabi dari bebas stres, juga melibatkan pilihan bebas.  

2.1.4.2. Tujuan Bermain 

Menurut Agus Mahendra (dalam Thobroni, 2011: 51), menyatakan bahwa 

bermain dapat menimbulkan keriangan, kelincahan, relaksasi, dan harmonisasi 

sehingga seseorang cenderung bergairah. Kegairahan dapat memudahkan 

timbulnya inspirasi sehingga anak-anak dapat dengan mudah melakukannya tanpa 

harus ada paksaan dan hambatan. 

Sebagaimana sifatnya, anak-anak akan mudah terbangkit minatnya untuk 

bermain. Permainan yang dapat dilakukan dengan mudah cenderung menimbulkan 

tantangan pada anak untuk mengrahkan semua ketangkasannya. Siswa yang 

terbangkit semangatnya akan melanjutkan kegiatannya dan melupakan segala 

kelelahan yang dialaminya. 

Bermain diartikan para ahli sebagai semua perilaku yang melibatkan 

kriteria tentang pengambilan keputusan, kenyataan internal, dan motivasi intrinsik 

dari orang yang melakukannya. Dalam hal ini, keputusan harus diambil oleh orang 

atau anak yang terlibat dalam permainan, kemudian para pemain harus menyadari 

kenyataan internal permainan yang berbeda dari kenyataan kehidupan sehari-hari, 

dan motivasi yang timbul hendaknya muncul dari dalam diri (intrinsik) orang atau 

anak yang terlibat di dalamnya. 
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2.1.4.3. Manfaat Bermain 

Permainan adalah sesuatu yang memberikan kenikmatan, juga 

menguatkan minat, keterlibatan dan motivasi. Karena itu, permainan menyediakan 

pengalaman yang relevan dan bermakna serta mengarah pada pembelajaran 

(Bennett dkk, 2005: 46). Permainan memampukan anak-anak untuk membentuk 

makna dari dan dapat melanjutkan perkembangan kognitif (Johnson dalam Bennett 

dkk, 2005: 22). 

Banyak manfaat yang akan didapatkan dalam sebuah permainan. Masing-

masing permainan memiliki kebermanfaatannya sesuai dengan jenis, metode, dan 

caranya. Namun secara umum, kebermanfaatan bermain dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Aspek Fisik 

Bermain membutuhkan fisik yang sehat untuk melakukan gerakan-gerakan 

yang kecil dan besar, atau bahkan gerakan yang belum pernah dilakukan sama 

sekali. Dengan melakukan gerakan-gerakan tersebut, akan memiliki fungsi 

yang sama dengan olahraga yang kemudian membentuk tubuh menjadi sehat. 

2. Aspek Perkembangan Motor Kasar dan Halus 

Pada aspek ini, anak akan belajar membuat keputusan dan menyiasati suatu 

permainan sehingga memunculkan kecerdasannya yang akan berimplikasi 

pada keterampilannya anak. Jika anak sudah sering menyiasati atau 

mengambilkan suatu alternatif, dalam kehidupan kesehariannya, anak tidak 

akan merasa kesulitan dalam menghadapi suatu masalah karena anak sudah 

terampil dan terlatih melalui permainan. 

3. Aspek Sosial 



22 
 

 
 

Anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan dengan 

teman sebaya, belajar berbagi, mempertahankan hubungan, memecahkan 

masalah, bahkan juga belajar berpisah dari ibu atau pengasuhnya. 

4. Aspek Bahasa 

Aspek bahasa di sini adalah keterampilan anak dalam melakukan komunikasi 

verbal dan komunikasi sosial. Komuniksi verbal akan memberikan masukan 

kepada anak tentang kosakata yang belum dimiliki dari teman bermain tanpa 

dan atau disadari. Sementara, komunikasi sosial membentuknya menjadi anak 

yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. 

5. Aspek Emosi dan Kepibadian 

Melalui bermain, anak memiliki rasa percaya diri dan merasa dihargai. Anak 

akan berudaha melepaskan ketegangan yang dialaminya melalui permainan 

yang dilakukannya. 

2.1.4.4. Jenis Permainan 

Jenis permainan ada dua macam, yaitu permainan outdoor (luar ruangan) 

dan permainan indoor (dalam ruangan). 

1. Permainan Outdoor 

Permainan outdoor biasa dilakukan dengan jumlah personel yang tidak 

sedikit dan membutuhkan banyak gerak sehingga membuat hal ini membutuhkan 

ruang yang luas untuk gerak leluasa bagi anak. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa permainan outdoor ini biasa membuat anak menjadi kotor. 

Untuk melakukan permainan outdoor ini, memang lebih mudah karena 

masih banyak terdapat tanah lapang. Beberapa keuntungan yang didapat dari 

permainan outdoor ini adalah anak dapat mengenal dan bersentuhan langsung 
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dengan alam, lebih banyak memberikan rasa nyaman terhadap anak untuk bergerak 

dan membuat anak tidak jenuh karena banyak hal bisa dilihatnya. 

2. Permainan Indoor 

Permainan indoor dilakukan di sebuah ruangan dengan batas-batas 

tembok. Hal ini membuat akses anak tertutup. Namun, banyak permainan yang 

menuntut dan untuk dilakukan di dalam ruangan, juga ada permainan yang tidak 

perlu dilakukan di tanah lapang. Dengan demikian, permainan indoor 

membutuhkan personel yang lebih sedikit daripada permainan outdoor karena 

ruangan yang terbatas. 

Terkadang, permainan indoor ini cenderung memiliki fasilitas yang 

minim. Namun, hal ini dapat disiasati dengan mempersiapkan media atau alat-alat 

permainan terlebih dahulu sehingga dapat menghindari improvisasi dan bentuk 

permainan yang ala kadarnya. 

Permainan indoor akan melindungi anak dari panas matahari dan polusi 

serta binatang-binatang kecil yang berbahaya. Kebanyakan fasilitator menganggap 

bahwa permainan indoor ini lebih memberikan rasa nyaman terhadap anak daripada 

permainan outdoor. Akan tetapi, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. 

Sebagian anak lebih senang berada di luar dan sebagian lainnya berada di dalam 

ruangan. Fasilitator permainan harus pandai memilih hal ini. 

2.1.4.5. Langkah-langkah Metode Permainan 

Berikut ini merupakan langkah-langkah penggunaan metode permainan 

secara umum menurut Fandy (dalam Fatmawati, 2013) yaitu:  

1. Guru terlebih dahulu menentukan topik atau materi permainan yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 



24 
 

 
 

2. Guru menyiapkan alat dan bahan permainan yang dibutuhkan untuk menunjang 

suksesnya pembelajaran. 

3. Guru menyusun petunjuk atau langkah-langkah pelaksanaan permainan. 

4. Guru menjelaskan kepada siswa maksud dan tujuan serta peraturan permainan 

terlebih dahulu, agar siswa tidak bingung selama proses pembelajaran. 

5. Siswa dibagi atas individu atau kelompok 

6. Siswa melaksanakan kegiatan permainan tersebut dengan dipimpin oleh guru. 

7. Siswa berhenti melakukan permainan kemudian melaporkan hasil dari 

permainan. 

8. Guru memberikan kesimpulan mengenai pengertian atau konsep yang 

dimaksud dalam tujuan pembelajaran. 

Tahap-tahap metode permainan menurut Subagio (dalam Fatmawati, 

2013) yaitu:  

1. Guru menjelaskan maksud, tujuan dan proses permainan. 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

3. Guru membagi atau memasang alat dan bahan permainan. 

4. Siswa melakukan permainan. 

5. Siswa berdiskusi tentang materi yang sedang dipelajari. 

6. Siswa melaporkan hasil diskusi. 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan metode permainan digunakan langkah-

langkah menurut Fandy, karena lebih runtut mulai dari tahap persiapan untuk 

pelaksanaan pembelajaran sampai tahap akhir pembelajaran. Langkah-langkah 

permainan lengkap sehingga lebih mudah untuk dijadikan sebagai pedoman 

pelaksanaan metode permainan. 
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2.1.4.6. Permainan Es Jawab 

Permainan ini merupakan permainan memindahkan jawaban secara 

berantai dari belakang ke depan. Tujuannya untuk membangkitkan suasana ceria 

pada peserta dan melatih ketangkasan serta kerja sama diantara peserta. Berikut 

langkah-langkah permainan es jawab: 

1. Bagilah siswa dalam beberapa kelompok. Besar kelompok disesuaikan dengan 

jumlah siswa.  

2. Kepada setiap kelompok diberikan pertanyan-pertanyaan.   

3. Mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban. Setiap 

jawaban ditulis pada kertas yang berbeda. 

4. Mulai permainan dengan meminta setiap kelompok menempati kertas titian. 

5. Masing-masing peserta yang berada di bagian ujung mengambil 1 kertas 

jawaban yang telah didiskusikan. Kemudian kelompok mengestafetkan 

jawaban tanpa boleh keluar dari kertas titian. 

6. Langkah nomor 5 diulang sampai kertas jawaban habis. 

7. Kelompok yang paling cepat mengestafetkan jawaban diberikan bintang. 

8. Guru memberi klarifikasi jawaban atau menambahkan jawaban yang 

bersumber pada materi yang ada di dalam permainan tadi. 

 

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah terlebih dahulu 

dilakukan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
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Iswati, Dwi Apri (2013). Penerapan Strategi Pembelajaran Bermain 

Jawaban untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri 3 Putat Tahun 2012/2013. Jurnal Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian yang berlokasi di kelas IV SDN 3 Putat, 

Purwodadi adalah adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan 

hasil belajar siswa. Peningkatan keaktifan siswa sebelum ada tindakan 10,53%, 

pada siklus I mencapai 57,89%, pada siklus II mencapai 78,95%. Sebelum 

diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai 31,58%, kemudian 

pada siklus I meningkat menjadi 68,42% sedangkan pada siklus II sebesar 84,21%. 

Yuta, Rapami (2011). Penerapan Metode Bermain Jawaban untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Materi Menceritakan Perilaku Masa Kanak-Kanak Nabi Muhammad SAW di 

Sekolah Dasar Negeri 012 Koto Tuo Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten 

Kampar. Jurnal Ilmu Pendidikan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu adanya peningkatan hasil belajar. Hal 

ini dapat dilihat pada siklus I berapa pada nilai klasikal 58,4%, sedangkan pada 

siklus II hasil belajar telah mencapai nilai klasikal 70,9% siswa yang telah tuntas 

dalam belajar.  

Adapun persamaan dan perbedaan antara kajian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. 2.1 Persamaan dan Perbedaan Peelitian 

No. Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1. 
Dwi Apri 

Iswati 

Sama-sama 

menerapkan metode 

permainan jawaban 

Penelitian terdahulu meneliti subjek kelas 

tinggi dan pada mata pelajaran IPS, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

meneliti subjek kelas rendah dan pada 

pelajaran tematik 

2. Rapami Yuta 

Sama-sama 

menerapkan metode 

permainan jawaban  

Penelitian terdahulu meneliti subjek kelas 

tinggi pada mata pelajaran agama Islam, 

jawaban telah disediakan oleh guru 

sehingga siswa tinggal mencari jawaban 

mana yang benar serta jawaban dibacakan 

oleh kelompok sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan meneliti subjek kelas 

rendah pada pelajaran tematik namun 

jawabannya siswa kerjakan pada kertas 

kosong serta jawaban diestafetkan ke depan 

 

2.3. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pemikiran yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya 

pemikiran agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka tindakan 

pemecahan untuk melihat aktivitas dan hasil belajar tematik pada siswa kelas I SDN 

Tlogomas 1 Malang adalah melihat seberapa keberhasilan yang dicapai melalui 

proses pembelajaran dengan menggunakan permainan es jawab. Kerangka 

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Tematik di 

SD 

Masalah 

 Siswa pasif (tidur di bangku dengan tangan 

diselonjorkan, dagu diletakkan di meja) 

 Aktivitas siswa dalam belajar selalu diselingi 

dengan bermain 

 Hasil belajar rendah, hanya 10 siswa yang 

mencapai KKM dengan nilai 70 dari 26 siswa 

Penyebab 

 Guru masih berperan sebagai pusat belajar 

 Guru belum optimal dalam menggunakan strategi 

pembelajaran 

 Guru kurang berupaya untuk melibatkan siswa dalam 

pembelajaran 

 Siswa sering jalan-jalan ketika guru sedang menjelaskan 

materi dan ketika mengerjakan tugas 

 

Solusi 

Penerapan permainan es jawab untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas I 

Hipotesis 

Penerapan metode permainan es jawab dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas I 




