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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Depdiknas (2006:5) menyatakan bahwa pembelajaran tematik pada 

dasarnya merupakan model dari kurikulum terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.  

Sedangkan Majid (2014:86) menjelaskan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan: (1) Pembelajaran yang berangkat dari suatu tema 

tertentu sebagai pusat yang digunakan untuk memahami gejala-gejala, dan 

konsep-konsep, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan 

maupun dari bidang studi lainnya. (2) Pendekatan pembelajaran yang 

menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia riil di 

sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. (3) 

Cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara 

simultan. (4) Menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi 

yang berbeda dengan harapan anak akan belajar lebih baik dan bermakna. 

Dapat dipahami bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya tema itu 

ditinjau dari berbagai mata pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu proses pembelajaran yang memberikan 
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pengalaman nyata kepada siswa melalui beberapa mata pelajaran yang 

dibalut ke dalam satu tema. 

      2.1.1.1 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik menurut Majid (2014:89) memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut : 

a) Berpusat pada siswa (student centered) 

Pada pembelajaran ini, siswa berperan sebagai subjek 

belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator, yaitu memfasilitasi kebutuhan dan mengarahkan 

proses pembelajaran untuk melakukan aktivitas belajar serta 

memberi motivasi kepada siswa agar lebih semangat dalam 

belajar. 

b) Memberikan pengalaman langsung (direct experiences) 

Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan 

dengan suatu hal 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 tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada 

pembahasan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan siswa. 

d) Menyajikan konsep dari berbagai muatan mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran secara 
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terpadu. Materi yang dipadukan memiliki kesesuaian dengan 

tema yang ada. Tujuannya membentuk pengetahuan siswa 

secara keseluruhan tentang konsep yang dipelajari. 

 

e) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel), yaitu 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran yang lainnya serta mengaitkannya dengan kehidupan 

siswa dan lingkungan tempat tinggal siswa. 

f) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan  

menyenangkan 

Pembelajaran tematik hendaknya dilaksanakan dengan 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran dengan proses belajar yang 

menyenankan.  

      2.1.1.2 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Manfaat pembelajaran tematik berdasarkan materi sosialisasi 

kurikulum 2013 dari Kemendikbud adalah sebagai berikut: (1) 

Suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan; (2) Menggunakan 

kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi 

pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk 

memecahkan masalah; (3) Peserta didik secara cepat dan tepat waktu 

mampu memproses informasi; (4) Proses pembelajaran di kelas 



11 
 

mendorong peserta didik berada dalam format ramah otak; (5) Materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan 

langsung oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari; (6) Peserta 

didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan 

program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara memberikan 

bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas; (7) 

Program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru 

untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi 

cara penilaian. 

2.1.1.3 Rambu-rambu Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

 Depdiknas (2007: 8) mengemukakan rambu-rambu pelaksanaan 

pembelajaran tematik adalah sebagai berikut:  

1) Tidak semua mata pelajaran harus disatukan 

Mata pelajaran disatukan berdasarkan kesesuaiannya 

dengan tema dan subtema yang ada. Pembelajaran tematik 

minimal memadukan dua mata pelajaran. 

2) Kompetensi Dasar yang tidak dapat dipadukan, tidak harus 

dipadukan 

Kompetensi Dasar yang tidak sesuai bias diajarkan 

secara terpisah dari kompetensi dasar yang lain. 

3) Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, 

menulis, dan berhitung serta penanaman nilai moral 
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Sasaran pendidikan dasar di Indonesia, yaitu siswa 

mampu “calistung” atau lebih kita kenal dengan membaca, 

menulis, dan berhitung. Kualitas bangsa dan masa depan bangsa 

bergantung pada kualitas moral penduduknya sehingga 

penanaman nilai-nilai moral sudah diintegrasikan sejak jenjang 

pendidikan dasar. Hal ini merujuk pada tujuan pelaksanaan 

kurikulum 2013, yaitu terciptanya generasi emas pada 100 tahun 

kemerdekaan Negara Indonesia. 

 

4) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, 

lingkungan, dan daerah setempat 

Pada pembelajaran tematik, tema yang diajarkan 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan tempat 

tinggal siswa. Pelaksanaan pembelajaran tematik juga 

memperhatikan karakteristik dari masing-masing siswa. 

 Adanya rambu-rambu pembelajaran tematik ini dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran itu sendiri, khususnya dalam pembelajaran 

tematik sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi 

lebih baik dan berkualitas. 

      2.1.1.4 Ruang Lingkup Pembelajaran Tematik 

Ruang Lingkup pembelajaran tematik mencakup semua KD 

(kompetensi Dasar) dari semua mata pelajaran, kecuali agama. Mata 
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pelajaran yang dimaksud ialah; Bahasa Indonesia, PPKn, 

Matematika, IPA, IPS, Penjas, Seni Budaya, dan Prakarya. 

 

 

2.1.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi 

siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental (ranah kognitif, afektif, dan psikomotor) yang lebih 

baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, 

hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Hasil juga 

diartikan ketika sseorang telah belajar terjadi perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. 

Hasil belajar siswa hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang 

diinginkan pada diri siswa. Oleh sebab itu, hendaknya diperiksa sejauh 

mana perubahan tingkah laku siswa setelah terjadi melalui proses belajar. 

Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan pengajaran, dapat 

diambil tindakan perbaikan pengajaran dan perbaikan siswa yang 

bersangkutan. Misalnya dengan melakukan perubahan strategi mengajar 

guru. Dalam hal ini bukan hanya untuk perubahan tingkah laku siswa saja, 

tetapi juga sebagai umpan balik bagi proses belajar mengajar.  
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Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar, karena dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan siswa dalam belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan 

yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat 

memberikan perubahan tingkah lau baik pengetahuan, pemahaman sikap, 

dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

sebagaimana yang dikemukakan Hilgard yang dikutip oleh Sanjaya (2010).  

Menurut Mappease (2009) yang dimaksud hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki baik bersifat pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), maupun keterampilan(psikomotorik) yang semuanya ini diperoleh 

melalui proses belajar mengajar. 

Hasil belajar merupakan data pengukuran dari penilaian kegiatan 

belajar atau proses belajar  yang berupa angka atau skor tentang 

karakteristik objek yang diukur. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar diatas, dapat penulis simpulkan 

bahwa hasil belajar adalah bukti keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah menjalani proses belajar. 

2.1.2.1 Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu: 
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1. Faktor Intern 

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor ini dibedakan menjadi tiga yaitu :  

a. Faktor Jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh 

b. Faktor Psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

c. Faktor Kelelahan 

2. Faktor Ekstern 

a. Faktor Keluarga yang meliputi cara orangtua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. 

c. Faktor Masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

2.1.3 Model Pembelajaran Course Review Horay 

      2.1.3.1 Pengertian 
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Model Pembelajaran Course Review Horay merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan bagi siswa dalam mengikuti pelajaran dan dapat 

membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. 

Menurut Huda (2013: 229) Course Review Horay merupakan 

metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi 

meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab 

benar diwajibkan berteriak “horee!” atau yel-yel yang lainnya. Metode 

ini berusaha menguji peahaman siswa dalam menjawab soal, dimana 

jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban benar 

harus langsung berteriak “horee!” atau menyanyikan yel-yel kelompok 

masing-masing. Metode ini juga membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan baik melalui diskusi kelompok. 

Dalam aplikasinya, pembelajaran Course Review Horay tidak 

hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi 

akademik. Pembelajaran Course Review Horay juga melatih siswa 

siswa untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial.  

Media yang digunakan dalam penerapan model Course Review 

Horay adalah : (a) buku kajian terkait materi yang diajukan; (b) 

kolom/kotak-kotak kecil terkait materi yang diujikan. 

      2.1.3.2 Kelebihan 
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Metode Course Review Horay memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain :  

(1) strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat 

terjun kedalamnya; 

(2) metode yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, 

sehingga suasana tidak menegangkan; 

(3) semangat belajar yang meningkat karena suasana pemelajaran 

berlangsung menyenangkan; dan 

(4) skill kerja sama antar siswa yang semakin terlatih 

 

      2.1.3.3 Kekurangan 

Meski demikian, metode ini juga memiliki kerugian-kerugian 

tertentu, misalnya:  

(1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif; 

(2) adanya peluang untuk curang; dan 

(3) beresiko mengganggu suasana belajar kelas lain. 

      2.1.3.4 Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah metode pembelajaran Course Review Horay 

adalah sebagai berikut :  

(1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

(2) Guru menyajikan atau medemonstrasikan materi sesuai topik 

dengan tanya jawab 

(3) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 
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(4) Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau 

kotak sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian 

diisi dengan nomor yang ditentukan guru 

(5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya 

di dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru 

(6) Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu 

atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan 

tadi 

(7) Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda 

checklist (√) dan langsung berteriak “horee!” atau menyanyikan yel-

yelnya 

(8) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak 

berteriak “horee!” 

(9) Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi. 

2.1.4 Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam kajian penelitian yang relevan ini, penulis menemukan referensi 

yang diambil dari penelitian terdahulu, yang dirasa penulis pembahasan 

penelitian tersebut ada hubungannya dengan skripsi penulis, yaitu penelitian 

yang ditulis oleh Citra Roisa Hikmawati, yang berjudul penerapan strategi 

mind map untuk peningkatan hasil belajar IPS siswa Kelas V Sekolah Dasar, 

pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SDN 

Plosogenuk Perak I Jombang dapat disimpulkan menggunakan metode 
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penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus dan empat tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan setelah penerapan strategi Mind Map ini, dari siklus 

satu sebesar 54,05%, siklus dua 72,97% dan siklus tiga sebesar 86,48%. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa penerapan strategi mind map dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V Sekolah dasar. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan, yaitu penelitian tentang hasil belajar siswa tetapi ada perbedaan 

dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu dalam penggunaan Metode 

Pembelajaran. 

Kajian penelitian yang relevan kedua, yaitu penelitian yang ditulis oleh 

Imron Rosyadi, dengan penelitian yang berjudul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Course Review Horay Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar 

PKn”, pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di 

SDN Langgen Kabupaten Tegal dapat disimpulkan menggunakan metode 

penelitian eksperimen yaitu Quasi Experimental Design dengan bentuk 

Nonquivalent Control Group Design. Hasil belajar siswa yang menggunakan 

Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay diketahui lebih baik 

daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model konvensional. Terbukti 

dengan hasil rata-rata nilai PKn materi Bentuk Keputusan Bersama pada kelas 

eksperimen sebesar 79,13 sedangkan kelas control sebesar 71,6. Menunjukkan 

bahwa nilai hasil belajar menggunakan Model Pembelajaran Course Review 

Horay lebih tinggi daripada yang menggunakan model konvensional 
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Kondisi 
Akhir 

Model 
Pembelajaran 

Course Review 
Horay dapat 

meningkatkan 
hasil belajar siswa 

Rata-rata nilai 
siswa sudah 

mencapai KKM  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan, yaitu penelitian tentang hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran course review horay tetapi ada perbedaan dengan yang akan 

peneliti lakukan, yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. 

2.2 Kerangka Pikir 
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