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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

Permendikbud (2014:5) nomor 57 tentang kurikulum 2013 SD/MI, 

pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pembelajaran tematik-terpadu 

merupakan muatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran SD/MI yang 

diintegrasikan dalam berbagai macam tema. Pembelajaran tematik 

merupakan salah satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) 

yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna, dan otentik (Majid, 2014:80). Salah satu prinsip dalam 

pembelajaran tematik yaitu bermakna, artinya pada pembelajaran tematik 

siswa dapat memahami konsep-konsep pembelajaran melalui pengalaman 

langsung dan nyata yang menghubungkan antar-konsep dalam intra maupun 

antar-mata pelajaran. 

Struktur kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik terdiri dari 

kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan 

beban belajar. Hal ini sesuai dengan Permendikbud (2016:3) nomor 24 

tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. Pasal 2 ayat (1) yaitu kompetensi inti 

merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat kelas. Pasal 2 ayat (2) 

kompetensi dasar merupakan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa 
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untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang 

mengacu pada kompetensi inti. 

Kompetensi inti ini terdiri dari empat aspek sesuai pasal 2 ayat (3) 

yaitu kompetensi inti (KI) terdiri dari KI sikap spiritual, KI sosial, KI 

pengetahuan dan KI keterampilan. Pada kompetensi dasar (KD) terdapat 

indikator pencapaian kompetensi. Permendikbud (2014:1) nomor 103 tentang 

pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, indikator 

pencapaian kompetensi yakni pertama, perilaku yang dapat diukur  atau 

diobservasi untuk KD pada KI-3 dan KI-4. Kedua, perilaku yang dapat 

diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-1 dan KI-2 

yang kedua-duanya menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar telah 

menggunakan edisi revisi 2017, sehingga untuk mata pelajaran matematika 

dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) sudah berdiri sendiri. 

Pernyataan ini sesuai dengan Permendikbud (2016:2) nomor 24 tentang KI 

dan KD pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Pasal 1 ayat (3) yakni pelaksanaan pembelajaran di tingkat SD/MI dilakukan 

dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata 

pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

(PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan 

VI. 

Pembelajaran tematik terdiri dari beberapa tema. Kata tema berasal 

dari kata Yunani tithenai yang berarti “menempatkan” atau “meletakkan” dan 

kemudian kata itu mengalami perkembangan sehingga kata tithenai berubah 
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menjadi tema. Tema adalah alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai 

konsep kepada siswa secara utuh. Tujuan dari tema tersebut yakni 

menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya 

perbendaharaan bahasa siswa dan membuat pembelajaran lebih bermakna 

dalam proses pembelajaran. 

Setiap tema terdiri dari 3 subtema dan 6 pembelajaran, sehingga dalam 

satu hari memuat satu pembelajaran. Pembelajaran tematik dapat 

memberikan keterhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya sehingga dapat memperbaiki maupun meningkatkan kualitas belajar 

siswa. Selain itu juga apa yang dipelajari oleh siswa akan lebih bermakna, 

lebih mudah diingat dan dipahami, dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupannya (Rusman, 2013:253). 

Disimpulkan bahwa Pembelajaran tematik yakni salah satu 

pembelajaran yang mengintegrasikan antara mata pelajaran satu dengan yang 

lainnya, sehingga memiliki keterkaitan di dalam kompetensi inti (KI), 

kompetensi dasar (KD) dan indikator, selain itu pembelajaran tematik 

menjadikan proses belajar lebih bermakna karena dalam proses belajar 

tersebut siswa mengalami apa yang dipelajarinya secara langsung sesuai 

dengan peristiwa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari (konkret). 

Pembelajaran tematik terdiri dari mata pelajaran umum kelompok A 

dan kelompok B. Sesuai dengan Permendikbud (2014:3) nomor 57 tentang 

kurikulum 2013 SD/MI, pasal 5 ayat (2) dan (3). Mata pelajaran umum 

kelompok A adalah suatu program kurikuler yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 



13 
 

kompetensi keterampilan siswa sebagai dasar dan penguatan kemampuan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Mata pelajaran umum kelompok B adalah suatu program kurikuler 

yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan siswa terkait lingkungan dalam 

bidang sosial, budaya dan seni. Pasal 5 ayat (6) yakni mata pelajaran umum 

kelompok A terdiri atas: pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), bahasa indonesia, ilmu pengetahuan 

alam (IPA), dan ilmu pengetahuan sosial (IPS). Pasal 5 ayat (7) mata 

pelajaran umum kelompok B terdiri dari seni budaya dan prakarya (SBdP) 

dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK). 

Beberapa mata pelajaran tersebut tercantum dalam buku tematik guru 

dan buku tematik siswa yang dijadikan acuan dalam implementasi proses 

pembelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan Permendikbud (2013:2) nomor 

71 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan 

dasar dan menengah, pasal 1 ayat (1) dan (2) menetapkan buku guru dan buku 

siswa layak digunakan dalam proses pembelajaran. Pada pelaksanaan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar terdapat beban belajar. 

Permendikbud (2014:4) nomor 57 tentang kurikulum 2013 SD/MI, 

pasal 7 ayat (1) yakni beban belajar adalah keseluruhan muatan dan 

pengalaman belajar yang harus diikuti oleh siswa dalam satu minggu, satu 

semester, dan satu tahun pelajaran. Ayat (5) beban belajar selama satu minggu 

untuk kelas I adalah 30 (tiga puluh) jam pelajaran, kelas II adalah 32 (tiga 

puluh dua) jam pelajaran, kelas III adalah 34 (tiga puluh empat) jam pelajaran, 
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dan kelas IV, kelas V, dan kelas VI masing-masing adalah 36 (tiga puluh 

enam) jam pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SD/MI dilakukan 

dengan tiga tahapan yakni kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan awal 5-10 menit, 

kegiatan inti lebih dari 80 menit, dan kegiatan penutup 10-15 menit (Trianto, 

2011:184). 

Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik terbagi atas tiga kegiatan 

pembelajaran, yakni: pertama, kegiatan awal. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, mempersiapkan mental siswa agar siap 

mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh kegiatan yang 

dapat dilakukan di kegiatan awal adalah berdoa sebelum belajar, mereview 

materi sebelumnya, memberikan apersepsi kepada siswa, menyanyi.  

Kedua, kegiatan inti. Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang 

bertujuan untuk menumbuhkan berbagai macam kemampuan yakni 

kemampuan baca, tulis dan hitung. Kegiatan inti ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai strategi/metode yang bervariasi dan dapat dilakukan 

secara klasikal, kelompok kecil atau perorangan. Selain itu dalam kegiatan ini 

membutuhka beberapa media pembelajaran yang konkret. Contoh media 

tersebut yakni dapat berbentuk uraian lisan, tulisan, media audio visual, 

foster, benda nyata.  

Ketiga, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, dapat pula 

diajukan tes dalam bentuk lisan untuk mengukur kemajuan siswa. Tes atau 

evaluasi adalah bagian dari kegiatan belajar siswa yang secara aktif membuat 
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respon. Hasil tes atau evaluasi harus diberitahukan kepada siswa, dan diikuti 

dengan penjelasan tentang kemajuan siswa, agar proses belajar mengajar 

menjadi efektif, efisien dan menyenangkan. Kegiatan tindak lanjut digunakan 

untuk memberikan penguatan materi kepada siswa atau siswa yang 

memperoleh hasil baik dapat mempelajari materi selanjutnya. 

Pada pembelajaran tematik terdapat beberapa landasan yang dijadikan 

sebagai pedoman pengembangan kurikulum. Hal ini sesuai dengan 

Permendikbud (2013:2) nomor 67 tentang kerangka dasar dan struktur 

kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Pasal 1 ayat (1) yakni kerangka 

dasar kurikulum SD/MI terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, 

psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan 

struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal 

pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada SD/MI. 

Pembelajaran tematik terdiri dari tiga landasan yakni landasan 

filosofis, landasan psikologis dan landasan yuridis (Trianto, 2011:101-105). 

Pertama, landasan filosofis; pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat 

pendidikan progresivisme, sedangkan progresivisme bersandar pada filsafat 

naturalisme, realisme dan pragmatisme. Pembelajaran tematik bersandar juga 

pada filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme.  

Kedua, landasan psikologis; pembelajaran tematik berlandaskan pada 

psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan 

diperlukan untuk menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang diberikan 

kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa. Psikologi belajar dibutuhkan untuk memberikan 
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kontribusi bagaimana isi/materi pelajaran tematik tersebut disampaikan dan 

dipelajari oleh siswa. Ketiga, landasan yuridis; payung hukum yuridis sebagai 

legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik, dalam arti bahwa 

pembelajaran tematik dianggap sah bilamana telah mendapatkan legalitas 

formal. 

Pembelajaran tematik berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang 

mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan 

yuridis tersebut adalah UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pertama, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 

tahun 1945, pasal 31 meyatakan “setiap warga Negara berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak”. Kedua, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal 9 menyatakan “setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Ketiga, Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab V Pasal 

1-b menyatakan “setiap siswa pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya”. 

Sementara itu, dalam mengembangkan pembelajaran tematik 

integratif di kelas, terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu: 

pertama, pembelajaran bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan 

lingkungan. Kedua, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. 

Ketiga, efisiensi (Yuswadiwijaya, 2013:2). Pembelajaran tematik memiliki 
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arti penting dalam membangun kompetensi siswa, antara lain: pertama, 

pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan 

yang dipelajarinya. 

Melalui pengalaman langsung siswa dapat memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminya. Kedua, pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). 

Sehingga guru dapat mengemas atau merancang proses pembelajaran dengan 

memasukkan beberapa permainan agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh. 

(Trianto, 2011:86-87). 

Pembelajaran tematik dalam kenyataannya memiliki beberapa 

kelebihan, yakni: pertama, proses pembelajaran menjadi menyenangkan 

karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa. Kedua, memberikan 

pengalaman sesuai dalam kehidupan sehari-hari (konkret). Ketiga, kegiatan 

belajar mengajar yang sumber dan media pembelajarannya relevan dengan 

materi maupun kebutuhan siswa. Keempat, hasil belajar yang diperoleh siswa 

dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Kelima, 

mengembangkan keterampilan berpikir bagi siswa yang sesuai dengan 

persoalan yang dihadapi sehingga siswa menjadi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran tematik juga memiliki 

keterbatasan, yaitu: keefektifan guru dalam mengembangkan materi pada 
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kegiatan pembelajaran sehingga dapat menimbulkan kesan yang menarik 

bagi siswa, sedangkan masih ada beberapa guru yang kesulitan untuk 

memasukkan metode dan media yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran, maupun ketika memberikan penguatan kepada siswa dalam 

kegiatan pembelajaran (Kunandar, 2011:343). 

2. Materi Pembelajaran Tematik 

Materi pembelajaran tematik yang akan digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas (PTK) yakni berpedoman pada buku tematik guru dan buku 

tematik siswa edisi revisi 2017. Pada buku tematik kelas V terdiri dari 

sembilan tema yaitu: tema 1; organ gerak hewan dan manusia, tema 2; udara 

bersih bagi kesehatan, tema 3; makanan sehat, tema 4; sehat itu penting, tema 

5; ekosistem, tema 6; panas dan perpindahannya, tema 7; peristiwa dalam 

kehidupan, tema 8; lingkungan sahabat kita, tema 9; benda-benda di sekitar 

kita. Pada penelitian tindakan kelas (PTK) ini, mengambil tema berdasarkan 

siklus yang akan digunakan. 

Siklus I terdiri dari tema 7 (peristiwa dalam kehidupan), subtema 2 

(peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan), pembelajaran 4 dan 

6. Siklus II terdiri dari tema 7 (lingkungan sahabat kita), subtema 3 (peristiwa 

mengisi kemerdekaan), pembelajaran 1 dan 5. Apabila dalam dua siklus ini, 

keaktifan siswa belum meningkat maka akan dilakukan siklus III sehingga 

dapat ditetapkan tema yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

setelah melakukan siklus II. Kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), 

indikator, dan materi pembelajaran yang akan digunakan pada siklus I adalah 
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sebagai berikut: pertama, tema 7 (peristiwa dalam kehidupan), subtema 2 

(peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan), pembelajaran 4. 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti Tema 7 (Peristiwa dalam Kehidupan), Subtema 2 (Peristiwa 

Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan), Pembelajaran 4 

 

 

Sumber: Prihadi, 2017:7 

Tabel 2.2 Mata Pelajaran, Kompetensi Dasar, Indikator dan Materi Pembelajaran 

Tema 7 (Peristiwa dalam Kehidupan), Subtema 2 (Peristiwa Kebangsaan 

Seputar Proklamasi Kemerdekaan), Pembelajaran 4 

 

 

Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat 
dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Mata 

Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

IPS 3.4 Mengidentifikasi faktor-
faktor penting penyebab 
penjajahan bangsa 
Indonesia dan upaya bangsa 
Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya. 

4.4 Menyajikan hasil 
identifikasi mengenai 
faktor-faktor penting 
penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya. 

3.4.1 Menjelaskan 
informasi 
tentang masa 
penjajahan 
Belanda ke 
Indonesia. 

4.4.1 Menyebutkan 
faktor 
penyebab 
penjajahan 
Belanda ke 
Indonesia. 

Penjajahan 
Belanda 
terhadap 
Indonesia. 

Bahasa 
Indonesia 

3.5 Menggali informasi penting 
dari teks narasi sejarah yang 
disajikan secara lisan dan 
tulis menggunakan aspek: 
apa, dimana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana. 

4.5 Memaparkan informasi 
penting dari teks narasi 
sejarah menggunakan 
aspek: apa, dimana, kapan, 
siapa, mengapa dan  

3.5.1 Menjelaskan 
informasi 
tentang teks 
narasi tokoh 
pahlawan 
Ahmad 
Soebarjo. 

4.5.1 Menulis 
informasi 
tentang tokoh 
pahlawan 
Ahmad  

Teks narasi 
tentang Ahmad 
Soebarjo. 
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Lanjutan Tabel 

 

Sumber: Prihadi, 2017:113 

Kedua, tema 7 (peristiwa dalam kehidupan), subtema 2 (peristiwa 

kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan), pembelajaran 6. 

Tabel 2.3 Kompetensi Inti Tema 7 (Peristiwa dalam Kehidupan), Subtema 2 (Peristiwa 

Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan), Pembelajaran 6 

 

Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Sumber: Prihadi, 2017:7 

Tabel 2.4 Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran Tema 7 (Peristiwa 

dalam Kehidupan), Subtema 2 (Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi 

Kemerdekaan), Pembelajaran 6 

 

 

Mata 

Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

 Bagaimana serta kosakata baku 
dan kalimat efektif. 

Soebarjo dengen 
menggunakan aspek: 
apa, dimana, kapan, 
siapa, mengapa dan 
bagaimana. 

 

SBdP 3.3 Memahami pola lantai 
dalam tari kreasi daerah. 

4.3 Mempratikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
daerah. 

3.3.1 Menggali 
informasi 
tentang pola 
lantai dalam 
tari. 

4.3.1 Mempratikkan 
pola lantai 
gerak dasar tari. 

Pola lantai 
dalam gerak 
tari. 

Mata 

Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Bahasa 
Indonesia 

 
 

3.5.1 Mengidentifikasi 
informasi tentang 
teks narasi 
peristiwa 
pengakuan 
kedaulatan 
Indonesia oleh 
Belanda. 

Teks narasi 
tentang 
peristiwa 
pengakuan 
kedaulatan 
Indonesia oleh 
Belanda. 
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Lanjutan Tabel 

 

Sumber: Prihadi, 2017:134 

Selanjutnya kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator, 

dan materi pembelajaran yang akan digunakan pada siklus II adalah: pertama, 

tema 7 (peristiwa dalam kehidupan), subtema 3 (peristiwa mengisi 

kemerdekaan), pembelajaran 1.  

Tabel 2.5 Kompetensi Inti Tema 7 (Peristiwa dalam Kehidupan), Subtema 3 (Peristiwa 

Mengisi Kemerdekaan), Pembelajaran 1 

Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

3. 
Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 
Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Sumber: Prihadi, 2017:7 

Mata 

Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

       4.5 Memaparkan informasi 
penting dari teks narasi 
sejarah menggunakan 
aspek: apa, dimana, 
kapan, siapa, mengapa 
dan bagaimana serta 
kosakata baku dan 
kalimat efektif. 

 4.5.1 Menulis informasi 
tentang peristiwa 
pengakuan 
kedaulatan 
Indonesia oleh 
Belanda dengan 
menggunakan 
aspek: apa, dimana, 
kapan, siapa, 
mengapa dan 
bagaimana. 

 

PPKn 3.3 Menelaah keberagaman 
sosial budaya 
masyarakat. 

4.3 Menyelenggarakan 
kegiatan yang 
mendukung keberagaman 
sosial budaya 
masyarakat. 

3.3.1 Mempelajari 
informasi 
keberagaman 
sosial tentang 
konferensi 
berteman dalam 
keragaman. 

4.3.1 Menentukan sikap 
yang baik dalam 
keragaman 
masyarakat dengan 
penuh kepedulian. 

Keberagaman 
sosial budaya 
masyarakat. 
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Tabel 2.6 Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran Tema 7 (Perisiwa 

dalam Kehidupan), Subtema 3 (Peristiwa Mengisi Kemerdekaan), 

Pembelajaran 1 

 

Sumber: Prihadi, 2017:145 

Kedua, tema 7 (peristiwa dalam kehidupan), subtema 3 (peristiwa 

mengisi kemerdekaan), pembelajaran 5. 

 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar 

(KD) 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Bahasa 
Indonesia 

3.9 Mencermati 
penggunaan kalimat 
efektif dan ejaan 
dalam surat undangan 
(ulang tahun, kegiatan 
sekolah, kenaikan 
kelas, dll). 

4.9 Membuat surat 
undangan (ulang 
tahun, kegiatan 
sekolah, kenaikan 
kelas, dll) dengan 
kalimat efektif dan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan. 

3.9.1 Menggali informasi 
tentang surat 
undangan. 

4.9.1 Membuat surat 
undangan dengan 
penggunaan ejaan 
yang tepat. 

Jenis-jenis surat 
undangan. 

IPA 3.7 Menganalisis 
pengaruh kalor 
terhadap perubahan 
suhu dan wujud 
benda dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

4.7 Melaporkan hasil 
percobaan  pengaruh 
kalor pada benda. 

3.7.1 Mengidentifikasi 
perubahan wujud 
benda pada 
peristiwa 
menyublim. 

4.7.1 Menyimpulkan 
hasil pengamatan 
perubahan wujud 
benda pada 
peristiwa 
menyublim. 

Peristiwa 
menyublim. 
 

IPS 3.4 Mengidentifikasi 
faktor-faktor penting 
penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia 
dalam upaya bangsa 
Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya. 

4.4 Menyajikan hasil 
identifikasi mengenai 
faktor-faktor penting 
penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia 
dalam upaya 
bangsaIindonesia 
dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya. 

3.4.1 Menggali informasi 
tentang Perjanjian 
Roem Royen 
dalam 
mempertahankan 
kedaulatan. 

4.4.1 Menyebutkan isi 
Perjanjian Roem 
Royen dalam 
mempertahankan 
kedaulatan negara 
Indonesia. 

Perjanjian Roem 
Royen dalam 
mempertahankan 
kedaulatan negara 
Indonesia. 
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Tabel 2.7 Kompetensi Inti Tema 7 (Peristiwa dalam Kehidupan), Subtema 3 (Peristiwa 

Mengisi Kemerdekaan), Pembelajaran 5 

 

 

Sumber: Prihadi, 2017:7 

 

Tabel 2.8 Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran Tema 7 (Peristiwa 

dalam Kehidupan), Subtema 3 (Peristiwa Mengisi Kemerdekaan), 

Pembelajaran 5 

 

Sumber: Prihadi, 2017:184 

Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 
tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
logis, dan kritis,  dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Mata 

Pelajaran 

 

Kompetensi Dasar (KD) 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

SBdP 3.4 Memahami karya seni 
rupa daerah. 

4.4 Membuat karya seni 
rupa daerah. 

3.4.1 Menjelaskan informasi 
tentang seni lukis 
daerah. 

4.4.1 Menggambar motif 
seni lukis daerah pada 
surat undangan. 

Karya seni 
lukis daerah. 

Bahasa 
Indonesia 

3.9 Mencermati 
penggunaan kalimat 
efektif dan ejaan dalam 
surat undangan (ulang 
tahun, kegiatan sekolah, 
kenaikan kelas, dll). 

4.9 Membuat surat 
undangan (ulang tahun, 
kegiatan sekolah, 
kenaikan kelas, dll) 
dengan kalimat efektif 
dan memperhatikan 
penggunaan ejaan. 

3.9.1 Mengidentifikasi surat 
undangan setengah 
resmi. 

4.9.1 Membuat surat 
undangan setengah 
resmi dengan berbagi 
tema. 

Surat 
undangan 
setengah 
resmi. 

IPA 3.7 Menganalisis pengaruh 
alor terhadap perubahan 
suhu dan wujud benda 
dalam kehidupan sehari-
hari. 

4.7 Melaporkan hasil 
percobaan pengaruh 
kalor pada benda. 

3.7.1 Menganalisis peristiwa 
mengembun sebagai 
salah satu bentuk atau 
jenis perubahan wujud 
benda. 

4.7.1 Menulis hasil 
percobaan peristiwa 
mengembun. 

Peristiwa 
mengembun. 
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Materi pembelajaran yang akan digunakan untuk penelitian tindakan 

kelas ini, yakni materi pembelajaran yang ada di dalam buku tematik edisi 

revisi 2017. Materi tersebut akan dijelaskan oleh guru secara rinci kepada 

siswa dengan berbagai macam motivasi agar siswa merasa semangat dan 

antusias dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran tematik dengan 

menggunakan model cooperative script digabungkan dengan sebuah media 

pembelajaran yakni media BUPINMER (Buku Pintar Merangkum). Media 

ini memuat empat papan kecil yang didalamnya berisi bacaan 1, bacaan 2, 

dan bacaan 3. Bacaan tersebut tergantung jumlah mata pelajaran yang akan 

dipelajari pada setiap pertemuan. 

Apabila pertemuan pertama terdapat tiga mata pelajaran yang akan 

dipelajari maka terdapat tiga teks bacaan yang akan ditentukan ide pokoknya 

oleh siswa. Namun apabila pertemuan selanjutnya mempelajari dua mata 

pelajaran maka terdapat dua teks bacaan yang akan ditentukan ide pokoknya 

oleh siswa. Berikut adalah media yang akan digunakan untuk menerapkan 

model cooperative script: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Materi Pembelajaran Tematik yang Diterapkan dengan Model 

Cooperative Script 

 

Media tersebut berisi empat papan teks yang nantinya akan dibagikan 

ke empat kelompok untuk menentukan ide/gagasan pokok dari setiap bacaan. 
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Selain itu, terdapat beberapa reward untuk setiap kelompok. Sebelum 

kelompok menentukan ide/gagasan pokok, dua orang dari setiap kelompok 

diminta untuk maju ke depan kelas sehingga nantinya akan ada yang berperan 

sebagai pembicara dan sebagai pendengar. Ketika dua orang tersebut maju, 

maka harus melakukan sebuah permainan kecil agar penentuan peran tersebut 

dilakukan secara adil. Kemudian semua kelompok berdiskusi. 

Setelah kegiatan diskusi selesai, dua orang dari setiap kelompok maju 

ke depan kelas. Siswa sebagai pembicara membacakan hasilnya dan siswa 

sebagai pendengar membantu/mengingat hal-hal yang belum tersampaikan. 

Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan bertukar peran. Kemudian untuk 

kelompok lain berhak bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Model 

cooperative script ini dilaksanakan agar siswa memahami materi dan 

menumbuhkan rasa aktif dalam diri siswa. 

3. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah model yang digunakan oleh guru untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang memuat kegiatan guru dan 

siswa dengan memperhatikan lingkungan serta sarana dan prasarana yang 

tersedia di kelas atau tempat belajar (Indrawati, 2011:14). Model 

pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran (Mukrimaa, 2014:72). Model pembelajaran dapat membantu 

guru dalam mengatur materi pelajaran dengan menggunakan beberapa sintak 

dari model pembelajaran tersebut. Trianto (2010:51) menyebutkan “model 
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pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

tutorial”.  

Disimpulkan bahwa model pembelajaran yakni bentuk pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru kepada siswa melalui pendekatan maupun metode 

pembelajaran yang digunakan mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan 

penutup dengan memanfaatkan lingkungan dan beberapa benda yang ada di 

kelas sebagai sumber utama dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran memiliki beberapa fungsi yaitu: membantu guru 

menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan, membantu 

guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang 

sesuai untuk melaksanakan pembelajaran, membantu menciptakan hubungan 

sosial antara guru dan siswa yang diinginkan selama proses pembelajaran 

berlangsung, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan 

sumber belajar yang menarik dan efektif, membantu mengkomunikasikan 

informasi tentang teori mengajar (Indrawati, 2011:16-19). 

Macam-macam model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) meliputi numbered heads together (kepala bernomor), cooperative 

script, student teams achievement divisions (STAD) (tim siswa kelompok 

prestasi), think pair and share, jigsaw (model tim ahli), snowball trowing 

(melempar bola salju), team games tournament (TGT), cooperative 

integrated reading and composition (CIRC) (kooperatif terpadu membaca 

dan menulis), two stay two stray (dua tinggal dua tamu) (Komalasari, 

2014:62-69). 
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4. Model Cooperative Script 

Model pembelajaran cooperative script digunakan siswa untuk 

menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru (dalam pemecahan suatu 

permasalahan), daya berfikir kritis serta menumbuhkan rasa percaya diri 

dalam menyampaikan hal-hal baru yang diyakininya benar (Susiloyoga, 

2016). Model cooperative script ini digunakan sesuai dengan kemampuan 

siswa dalam proses pembelajaran serta membangun kemampuan siswa untuk 

membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibacanya, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi 

yang diajarkan (Natalina, dkk. 2013). Model cooperative script digunakan 

untuk menentukan ide/gagasan pokok dari suatu teks bacaan. Cooperative 

script adalah metode belajar yang mengarahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan diskusi dan secara lisan menyampaikan bagian-bagian dari materi 

yang telah dipelajari (Hamdani, 2011:88). 

Disimpulkan bahwa model cooperative script merupakan model 

pembelajaran yang digunakan untuk menentukan ide atau gagasan pokok 

secara baik dan benar dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok sehingga dapat membantu siswa untuk membaca dan menyusun 

rangkuman berdasarkan materi yang dipelajari, serta dapat menumbuhkan 

rasa aktif siswa ketika menyampaikan suatu pendapat di dalam kelas. 

Model cooperative script digunakan untuk menemukan ide/gagasan 

pokok dari suatu teks bacaan yang nantinya bisa dijadikan rangkuman, 

sehingga siswa bisa berfikir kritis dalam menemukan ide/gagasan pokok 

tersebut dan menyampaikan pendapat atau menambahkan ide/gagasan pokok 
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dari rangkuman milik temannya. Cooperative script juga memungkinkan 

siswa untuk menemukan ide-ide pokok dari apa yang disampaikan oleh guru 

(Huda, 2013:213). Model pembelajaran tersebut, dilakukan dengan cara 

berdiskusi yaitu membagi siswa secara berkelompok sesuai ngdengan jumlah 

siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian guru dan siswa melakukan 

kesepakatan untuk menentukan siswa yang berperan sebagai pembicara 

ketika menyampaikan hasil rangkumannya dan siswa yang berperan sebagai 

pendengar untuk menyimak atau menambahkan ide/gagasan pokok yang 

belum tersampaikan. Kesepakatan tersebut, dilakukan oleh semua kelompok. 

Langkah menerapkan model cooperative script sebagai berikut: 

pertama, guru membagi siswa untuk berkelompok. Pembagian kelompok bisa 

dilakukan dengan berhitung atau berdasarkan nomor urut absen siswa. Kedua, 

guru membagikan wacana/materi pembelajaran pada setiap kelompok untuk 

dibaca dan membuat ringkasan. Ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa 

yang berperan sebagai pembicara untuk menyampaikan hasil rangkuman 

berisi ide/gagasan pokok dan siapa yang berperan sebagai pendengar untuk 

menyimak atau membantu mengingat ide/gagasan pokok yang sudah 

ditemukan. 

Keempat, untuk menentukan peran bisa dilakukan dengan sebuah 

permainan yaitu lempar koin atau suit (jawa: sut). Setiap kelompok membaca 

materi tersebut dengan waktu yang diberikan oleh guru, sehingga apabila 

waktu telah habis maka setiap kelompok harus berhenti tidak boleh 

melanjutkan membaca. Kelima, siswa yang berperan sebagai pembicara 

membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide 
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pokok dalam ringkasannya. Ringkasan tersebut dibaca tanpa melihat teks 

yang sudah diringkas. Keenam, sementara siswa yang berperan sebagai 

pendengar menyimak/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. 

Ketika siswa yang berperan sebagai pembicara membacakan 

ringkasan, maka siswa yang berperan sebagai pendengar tidak boleh menyela. 

Kedelapan, bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya. Kesembilan, siswa bersama-sama dengan guru 

menyusun kesimpulan (Arikunto, 2015:159). 

Model cooperative script memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

pertama, dapat menumbuhkan ide/gagasan baru, meningkatkan daya berpikir 

kritis siswa, serta menumbuhkan rasa keberanian dalam diri siswa untuk 

menyampaikan hasil atau pendapat ketika diskusi. Kedua, mengajarkan siswa 

untuk lebih percaya diri pada kemampuan dirinya sendiri untuk berfikir dan 

mencari informasi. Ketiga, membantu siswa belajar menghormati siswa baik 

itu yang pintar maupun yang kurang pintar serta menerima maupun 

menghargai perbedaan yang ada. Keempat, memotivasi siswa yang kurang 

pandai untuk mengungkapkan pemikirannya. 

Kelima, memudahkan siswa untuk berdiskusi dan melakukan interaksi 

sosial kepada siswa yang lain. Akan tetapi, strategi ini juga memiliki 

kekurangan, antara lain adalah: Pertama, ketakutan beberapa siswa untuk 

mengeluarkan ide/gagasan pokok. Kedua, terbatasnya waktu dalam 

melaksanakan model ini. Ketiga, kesulitan membentuk kelompok yang solid 

dan dapat bekerja sama dengan baik. (Huda, 2013:214-215). 
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5. Keaktifan Belajar 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif berarti giat (bekerja, berusaha).  

Keaktifan adalah segala sesuatu terkait dengan kegiatan yang terjadi baik 

secara fisik maupun jiwa yang penekanannya pada siswa sehngga akan 

tercipta kondisi belajar aktif (Aries dan Haryono, 2012:82). Belajar adalah 

suatu proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman seseorang dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Hayadi, 2016:13). Belajar aktif adalah kegiatan 

belajar mengajar yang menekankan pada keaktifan siswa baik itu secara fisik, 

mental, intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa 

perpaduan aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Aries dan Haryono, 

2012:82). Setiap orang yang belajar harus aktif sendiri, tanpa ada aktivitas 

proses pembelajaran tidak akan terjadi.  

Disimpulkan bahwa Keaktifan belajar merupakan keadaan siswa yang 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang biasanya mencakup aktif 

bertanya jika ada materi yang kurang dipahami, aktif menanggapi atau 

menyampaikan hasil diskusi sehingga suasana pembelajaran yang ada di 

kelas dapat menyenangkan dan siswa dapat memperoleh wawasan serta 

mampu menggali informasi baik dari guru, teman sejawat maupun 

pengalaman yang pernah dialami secara langsung. 

Nasution (2010:88) menegaskan “dalam dunia pendidikan anak-anak 

sendirilah yang harus aktif, artinya anak yang berbuat”. Keaktifan belajar 

sangat berkaitan erat dengan fisik dan jiwa.  Keaktifan belajar fisik yakni 

keaktifan yang dapat dilihat oleh orang lain artinya siswa melakukan 



31 
 

keaktifan dengan memanfaatkan anggota badannya mata, telinga, mulut, 

tangan dan kaki. Contoh perilaku siswa yang mengalami keaktifan belajar 

fisik yaitu siswa melakukan keaktifan dengan cara melihat, mendengarkan, 

menulis, membaca, berbicara, mendemonstrasikan, mengangkat tangan bila 

mengemukakan pendapat dan mengerjakan soal. Keaktifan belajar jiwa yakni 

keaktifan yang berkaitan dengan emosional dan mental siswa. 

Artinya siswa mengalami keaktifan dengan menunjukkan perubahan 

emosional dan mental. Contohnya: siswa merasa senang apabila mendapat 

nilai yang bagus, siswa merasa sedih apabila pendapatnya tidak dihargai 

ketika disksusi, siswa merasa kecewa karena pertanyaannya tidak dijawab 

dan siswa merasa menyesal ketika mendapatkan nilai jelek. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru 

dapat melaksanakan perilaku-perilaku berikut: pertama, menggunakan 

metode, model maupun media pembelajaran ketika mengahar di kelas. 

Kedua, memberikan tugas secara individual dan kelompok sehingga siswa 

dapat berlatih. Ketiga, memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan 

eksperimen dalam kelompok kecil (beranggota tidak lebih dari 3 orang). 

Keempat, memberikan tugas kepada siswa untuk membaca bahan belajar, 

mencatat hal-hal yang kurang jelas (Dimyati & Mudjiono, 2013:62-63) 

Keaktifan belajar dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya: siswa 

belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah, siswa berani 

mengajukan pendapat maupun menyampaikan hasil diskusinya, siswa selalu 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Sehingga dalam suasana 

pembelajaran yang aktif, siswa tidak terbebani secara perseorangan dalam 
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memecahkan masalah yang dihadapi dalam belajar, tetapi mereka dapat 

saling betanya dan berdiskusi sehingga beban belajar bagi mereka sama sekali 

tidak terjadi (Uno & Mohamad, 2011:10). 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Sebelum penelitian tentang penerapan model cooperative script pada 

pembelajaran tematik yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa kelas V-C SD, maka harus memiliki keterkaitan dengan penelitian lain, 

yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini disebut penelitian 

relevan/penelitian yang terdahulu. Terdapat dua penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winda Erwin Pratiwi pada tahun 

2013 di SDN Banyuraden Gamping dengan judul “Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Kelas IV Menggunakan Media Gambar 

di SDN Banyuraden Gamping Tahun Ajaran 2012/2013”. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran IPS dengan 

menggunakan gambar. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil dengan 

menggunakan media gambar dalam pembelajaran IPS pada siklus I mencapai 

57% (kategori cukup) dan pada siklus II mencapai 79% (kategori tinggi). 

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan. Persamaannya 

yaitu penelitian ini digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa SD. 

Perbedaannya yaitu: Pertama, penelitian relevan dilakukan dalam lingkup 

pembelajaran IPS karena lebih menarik bagi siswa dan dapat memotivasi 

semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan pada penelitian yang 
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akan dilakukan digunakan untuk pembelajaran tematik karena dapat merangsang 

rasa keingintahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari dan menjadikan 

proses pembelajaran lebih bermakna sesuai dengan pengalaman siswa. Kedua, 

pada penelitian relevan subjek yang akan dijadikan penelitian adalah siswa kelas 

IV, sedangkan pada pada penelitian yang akan dilakukan, subjek yang akan 

dijadikan penelitian adalah siswa kelas V-C. Ketiga, pada penelitian relevan cara 

yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa yaitu dengan 

menggunakan media gambar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu melalui penerapan model 

cooperative script. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rohani pada tahun 2015 dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Script pada 

Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas 

VB SD Negeri 06 Metro Barat TP 2014/2015”. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model cooperative script. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil 

bahwa persentase aktivitas belajar siswa siklus I yaitu 68,96% dengan kategori 

aktif dan siklus II yaitu 82,75% dengan kategori sangat aktif dan peningkatan 

sebesar 13,79%. 

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan. Persamaannya 

yaitu penelitian ini menggunakan model cooperative script untuk mengatasi 

permasalahan pada siswa. Perbedaannya yaitu: Pertama, penelitian relevan ini 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
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pembelajaran IPS, untuk menambah wawasan dan pengalaman, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa pada pembelajaran tematik, sehingga siswa dapat merasakan sistem 

PAIKEM GEMBROT (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif,  

Menyenangkan, Gembira dan Berbobot). Kedua, pada penelitian relevan subjek 

yang akan dijadikan penelitian adalah siswa kelas VB, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah siswa kelas V-C. 

Dari kedua penelitian relevan tersebut, dapat dilihat adanya persamaan 

dan perbedaan. Persamaannya yaitu: pada penelitian relevan tersebut 

menggunakan pembelajaran IPS untuk siswa SD. Perbedaannya yaitu: Pertama, 

penelitian yang dilakukan oleh Winda Erwin Pratiwi digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan media gambar, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohani digunakan untuk 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

cooperative script. 
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C. KERANGKA PIKIR 

 

 

Kondisi Nyata 

1. Jumlah siswa kelas V-C yakni 22 siswa. 
2. Hanya ada 4 siswa yang aktif dalam pembelajaran di kelas. 
3. Metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

penugasan. 
4. Media pembelajaran yang digunakan guru adalah gambar teks pantun saja, tidak ada media 

pembelajaran lain. 
5. Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran yaitu buku tematik guru dan siswa edisi revisi 

2017. 
6. Implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam proses pembelajaran hanya religius, 

mandiri dan gotong royong saja. Aspek nasionalis dan integritas belum terlihat. 
7. Model pembelajaran menggunakan talking stik sehingga banyak siswa yang ramai sendiri dan 

kurang aktif dalam proses pembelajaran. 
 

Kondisi Ideal 

1. Siswa kelas V-C dapat aktif 
mengikuti proses pembelajaran 
di kelas. 

2. Permendikbud (2016:1) nomor 
22 tahun 2016 tentang standar 
proses pendidikan dasar dan 
menengah. 

 

Permasalahan  

Siswa kurang aktif 
dalam peroses 
pembelajaran di 
kelas 

Metode Penelitian  

Jenis Penelitian: Penelitian Tinndakan 
Kelas/Classroom 
Action Research 
(CAR) 

Pendekatan: Kualitatif dan Kuantitatif 
Subyek Penelitian: Siswa Kelas V-C SD 

Muhammadiyah 08 
Dau Malang 

 

Hipotesis Tindakan 

 
Dengan menerapkan model cooperative 
script pada pembelajaran tematik dapat 
meningkatkan keaktifan belajar siswa 
kelas V-C SD Muhammadiyah 08 Dau 
Malang 

Penerapan Model Cooperative Script pada Pembelajaran Tematik 

1. Guru membagi siswa untuk berkelompok. 
2. Guru membagikan wacana/materi pembelajaran pada setiap kelompok 

untuk dibaca dan membuat ringkasan. 
3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang berperan sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan sebagai pendengar. 
4. Penentuan peran bisa dilakukan dengan sebuah permainan yaitu lempar 

koin atau suit (jawa: sut) 
5. Siswa yang berperan sebagai pembicara membacakan ringkasannya 

selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide   membacakan 
ringkasannya  

6. Siswa yang berperan sebagai pendengar 
menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap 

7. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan 
sebaliknya. 

8. Siswa bersama-sama dengan guru menyusun kesimpulan. 


