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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik merupakan sistem pembelajaran terpadu yang

memiliki kemungkinan siswa individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip ilmu secara holistik, otentik, dan bermakna. Pada 

pembelajaran tematik siswa dapat memahami konsep yang mereka pelajari 

melalui pengalaman langsung untuk menghubungkan antar konsep dalam maupun 

luar mata pelajaran. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran jika dibandingankan dengan pendekatan konvensional.(Majid, 2014: 

80) 

Pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran 

merupakan pembelajaran tematik yang disebut sebagai tema untuk memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Siswa diarahkan untuk dapat memahami 

konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahaminya dan lebih 

menekankan pada konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). 

(Sukini, 2012) 

Menurut Kemendikbud (2013) pelaksanaan pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan scientific yang memberikan pemahaman kepada siswa 
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dalam mengenal,memahami berbagai materi pendekatan ilmiah, bahwa infomasi 

bisa berawal kapan saja, mana saja tidak bergantung pada informasi dari guru. 

Dikarenakan pada proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah yaitu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sedangkan menurut Trianto (2010) 

pebelajaran tematik sebagai model pembelajaran merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah 

pembelajaran menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran yang 

dapat memberikan pengalaman dan kesan bermakna kepada siswa. 

 Kurikulum 2014 SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integrative dari kelas I sampai kelas IV. Pembelajaran tematik integrative adalah 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengertian secara luas tema 

merupakan wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada siswa secara utuh. 

Pada pembelajaran tema diberikan dengan tujuan menyatukan isi kurikulum 

dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa siswa dan 

membuat pembelajaran lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan 

supayasiswa mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. 

Keterpaduan pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek 

belajar mengajar dan aspek kurikulum. Jadi pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam 

beberapa mata pelajaran sekaligus dalam dalam satu kali pertemuan. 

 Kesimpulannya bahwa penggunaan tema bertujuan untuk membawa 

situasi pembelajaran ke ranah yang lebih konkret bagi siswa. Penggunaan 

pembelajaran tematik juga dapat digabungkan dengan menggunakan bahan ajar 
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yang disusun sendiri oleh guru sesuai dengan aspek tema yang lebih dikenal oleh 

siswa. Tema yang dipilih disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya 

sekolah yang dikenal oleh siswa. 

 

b. Karakteristik 

Pembelajaran tematik menurut(Majid, 2014: 89-90)memiliki beberapa 

karakteristik sebagai suatumodel pembelajaran sekolah dasar yaitu:  

1) Berpusat kepada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. siswa ditempatkan sebagai 

subjek belajar yang disesuaikan dengan pendekatan belajar modern, 

sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang konkret 

sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Pembelajaran difokuskan kearah kepada pembahasan tema-tema yang 

paling dekat dengan kehidupan siswa. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran 

Konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran tematik yang membuat siswa mampu memahami konsep-

konsep tersebut secara utuh. 
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5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat fleksibelsehingga guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, juga 

dapatmengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan 

sekolah atapun siswa berada. 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain sekaligus menyenangkan 

Kesimpulannya bahwa pembalajaran tematik mempunyai 6 karakteristik 

dasar yaitu, berpusat kepada siswa memberikan pengalaman langsung, pemisahan 

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

dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel, dan menggunakan prinsip 

belajar sambil bermain sekaligus menyenangkan. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan 

 Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut: 

(Majid, 2014:91) 

1) Berangkat dari minat dan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran 

menyenangkan; 

2) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang terkait 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa; 

3) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna; 

4) Mengembangkan keterampilan berpikir siswadisesuaikan dengan 

persoalan yang dihadapi; 

5) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama; 
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6) Memiliki sikapkomunikasi, toleransi dan tanggap terhadap pendapat 

orang lain; 

7) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan siswa. 

  Ada beberapa keterbatasan pada pembelajaran tematik terutama dalam 

pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih 

banyak menuntut guru untuk melaksanakan evaluasi proses, dan tidak hanya 

evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. Puskur, Balitbang Diknas (tt:9) 

menentukan beberapa aspek keterbatasan pembelajaran terpadu yaitu sebagai 

berikut:  

1) Aspek guru  

Guru harus memiliki wawasan yang luas, kreativitas tinggi, keterampilan 

metodologis handal, rasa percaya diri tinggi, dan berani mengemas dan 

mengembangkan materi. Secara akademik guru dituntut untuk terus 

memahami informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan dan banyak membaca buku supaya penguasaan bahan ajar 

tidak terfokus pada kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini pembelajaran 

terpadu akan sulit terwujud. 

2) Aspek siswa 

Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar siswa menjadi lebih 

baik. Baik dalam kemampuanakademik maupun non-akademik. Hal ini 

terjadi karena model pembelajaran terpadu menekankan pada kemampuan 

mengurai, kemampuan menghubung - hubungkan, kemampuan menemukan 
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dan menggali. Namun penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat 

sulit dilaksanakan jika tidak memiliki kondisi ini. 

3) Aspek sarana dan sumber pembelajaran 

Pembelajaran terpadu juga memerlukan bahan bacaan atau sumber 

informasi yang cukup banyak dan bermacam-macam, mungkin juga fasilitas 

internet. Semua ini akanmempermudah, memperkaya dan menunjang 

pengembangan wawasan. Jika sarana ini tidak dipenuhi, penerapan 

pembelajaran terpadu juga akan terhambat. 

4) Aspek kurikulum 

Kurikulum harus menarik berorientasi pada pencapaian ketuntasan 

pemahaman siswa. Guru perlu diberi wewenang dalam mengembangkan 

materi, metode, penilaian keberhasilan pembelajaran siswa. 

5) Aspek penilaian 

Pembelajaran terpadu memerlukancara penilaian yang menyeluruh, yaitu 

dengan menetapkan keberhasilan siswa dari beberapa kajian terkait yang 

dipadukan. Kaitan ini, guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan 

langkah pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang menyeluruh, juga 

dituntut untuk berkerjasama dengan guru lain jika materi pelajaran berasal 

dari guru yang berbeda. 

  Dari kekurangan dan kelebihan diatas dapat kita simpulkan bahwa 

pembelajaran tematik dapat terlaksana dengan baik jika keduanya saling 

melengkapi dan memperbaiki. Kekurangan dapat diperbaiki dan kelebihan 

dipertahankan. 
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d. Materi 

Pelaksanaan kurikulum 2013 melaksanakan pembelajaran tematik terpadu 

untuk tingkatSD/MI sederajat, sebagaimana dicantumkan dalam salinan lampiran 

Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses bahwa pembelajaran 

tematik terpadu di SD/MI/SDLB/paket A disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

Tema ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Contoh di tema 2 yang 

bertema Selalu Berhemat Energi memiliki 3 subtema yaitu 1) macam-macam 

sumber energi, 2) pemanfaatan energi, 3) gaya dan gerak. Setiap sub tema 

memiliki satu sampai enam pembelajaran yang dapat ditinjau dari berbagai mata 

pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, SBdP,Matematika, PJOK dan IPS. Pada 

pembahasan ini peneliti mengambil subtema 1macam-macam sumber energy 

pembelajaran 3 dan 4 yang didalamnya terdapat mata pelajaran IPA, bahasa 

Indonesia, PPKn dan Matematika 

 

2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah dasar-dasar konseptual yang digunakansebagai  

pedomanuntuk melakukan kegiatan pembelajaran. Secara lebih nyata bahwa 

model pembelajaran adalah dasar-dasar konseptual yang mendeskripsikan dan 

menggambarkan tahap-tahap yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar dan pembelajaran demi untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai ketentuan dalam perencanaan pembelajaran bagi guru 

dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. (Muhammad Fathurrohman, 

2015:53) 
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Joyce & Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancamg bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajarandapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya. Secara rinci tentang model-model pembelajaran ini akan dibahas 

dibagian akhir setelah pendekatan pembelajaran. (Rusman, 2012:32) 

Trianto mengutip mengemukakan bahwa model pembelajaran dikatakan 

baik apabila memenuhi kriteria: (1) valid, (2) praktis, (3) efektif.Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Secara lebih konkret bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman dalam perencanaan pembelajaran bagi guru dalam melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. (Muhammad Fathurrohman, 2015) 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerjasama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Artinya 

menyatakan bahwasannya pembelajaran kooperatif itu dengan cara membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dimana kelompok itu harus membangun 

kerjasama didalamnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituju. 
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a. Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jisaw adalah suatu teknik pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok. Siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen yang 

bertanggungjawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Pada 

model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw, terdapat kelompok asal dan 

kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok induk siswa yang beranggotakan 

siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. 

Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli adalah 

kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang 

ditugaskan untuk memelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan 

kepada anggota kelompok asal (Muh. Fathurrohman, 2015:56). 

Lie (dalam Rusman, 2013) Model Jigsaw adalah model belajar kooperatif 

dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari4-6 siswa secara 

heterogen,memberikan kesempatan siswa dapat bekerjasama saling 

ketergantungan positif di antara siswa dan siswa mampu bertanggung jawab 

secara mandiri.Langkah-langkah pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

Jigsaw yaitu: (Muh. Fathurrohman, 2015:59) 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengarahkan model 

pembelajaran yang akan digunakan oleh siswa 

2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggota 4-6 siswa secara 

heterogen dan disebut kelompok asal. 
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3) Setiap siswa pada masing-masing kelompok asal akan membahas satu 

bagian materi 

4) Anggota kelompok yang mendapatkan bagian materi yang sama berkumpul 

menjadi satu kelompok dan disebut kelompok ahli  

5) Kelompok ahli mendiskusikan bagian materi yang menjadi 

tanggungjawabnya 

6) Siswa yang berada di kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk 

mengajar anggota lain mengenai materi yang telah dipelajari dalam 

kelompok ahli. 

7) setelah berdikusi dengan kelompok asal, semua siswadievaluasi secara 

individu mengenai semua materi yang telah dipelajari 

8) pemberian skor dan penghargaan kelompok. 

Isjoni (2011) kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah siswa 

dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan juga guru sebagai pembimbing, 

motivasi teman sebaya dapat digunakan secara efektif baik pembelajaran kognitif 

siswa maupun pertumbuhan efektif siswa, menumbuhkan rasa tanggungjawab, 

mendorong siswa lebih aktif dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran, dan mengoptimalkan manfaat belajar kelompok. Kekurangan yaitu 

siswa dengan bebas memilih kuis dan diberikan nilai individu dan secera efektif di 

tiap level siswa telah mendapatkan keterampilan akademis dari pemahaman. 

 

b. NHT (Numbered Head Together) 

Numbered Head Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 



19 
 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan 

didepan kelas. Model NHT merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif 

struktual, yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur Kagan menghendaki agar para siswa 

bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. 

(Muh. Fathurrohman, 2015:63) 

Model NHT (Number Head Together) merupakan pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari 4-5 anggota heterogen. Model pembelajaran ini mempunyai ciri 

khusus yang setiap siswa dalam kelompok tersebut harus memahami semua 

permasalahan yang disajikan melalui diskusi karena pada tahap pemberian 

jawaban guru akan secara acak memanggil salah satu nomor dari salah satu 

kelompok tersebut dan nomor yang sama akan diberi kesempatan untuk 

memberikan tanggapan. Penggunaan model pembelajaran NHT memberikan 

dampak positif kepada siswa untuk saling membantu dalam penguasaan materi 

pembelajaran. Siswa dapat berinteraksi dan bekerjasama untuk saling membantu 

dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. (Marantika L.K, 2015). 

iTrianto (2009) Langkah-langkah pembelajaran NHT antara lain yaitu:  

1) Guru membagi siswa menjadi 3-5 anggota pada kelompok dan setiap 

anggota kelompok diberi nomor 1-5 

2) Guru mengajukan pertanyaan yang bervariasi dapat spesifik dan 

dalambentuk kalimat tanya atau arahan kepada siswa  

3) Siswa berdikusi menyatukan jawaban terhadap pertanyaan itu dan 

menyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. 
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4) Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, siswa yang memiliki nomor 

mengacungkan tangan dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk 

seluruh kelas. 

Pembelajaran NHT memiliki kelebihan yaitu, semua siswamenjadi siap, 

melakukan diskusi yang sungguh-sungguh. Siswa yang pandai dapat membantu 

siswa yang kurang pandai. 

 

c. Kombinasi Jigsaw dan NHT (Numbered Head Together) 

Kombinasi model Jigsaw dan NHT (Number Head Together) menciptakan 

suasana belajar aktif dan menyenangkan, juga dapat memperbaiki penerapan 

proses pembelajaran selama ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

kombinasi ini peneliti memasukkan beberapa tahap Jigsaw dan NHT, juga 

diselingi permainan di dalam langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu dibuatlah 

langkah-langkah Kombinasi model Jigsaw dan NHT sebagai berikut: 

1) guru membagi siswa menjadi 3 kelompok secara heterogen dan kepada 

setiap kelompok diberi nomor kepala warna yang berbeda serta nomor 

sesuai absen siswa dan dinamakan kelompok asal,  

2) siswa bergantian mengambil lotre yang disediakan oleh guru,  

3) setiap siswa dalam kelompok memiliki materi yang berbeda,  

4) siswa yang mendapat materi sama dengan siswa anggota lain berkumpul 

dan dinamakan kelompok ahli,  

5) kelompok ahli berdiskusi mengenai materi mereka lalu mereka kembali 

pada kelompok asal mereka untuk saling bertukar materi,  
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6) guru memanggil salah satu nomor pada kelompok untuk menjawab 

pertanyaan guru,  

7) siswa berdiskusi menyatukan jawaban dengan anggotanya jika jawaban 

salah maka akan dijawab kelompok lain 

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Windaria (2014:6) hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor.Sedangkan menurut 

Suprijono (2014:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pada 

pemikiran Gagne (dalam Suprijono,2014:5), hasil belajar dikategorikan 

menjadi beberapa, yaitu berupa: 

1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

2)  Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambing 

3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. 
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5)  Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2014:6) menjelaskan bahwa hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1) Domain kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, menerapkan, menguraikan, menentukan hubungan, 

mengorganisasikan, merencanakan, membentuk, menilai.  

2) Domain afektif mencakup sikap menerima, memberikan, nilai, organisasi, 

dan karakterisasi. 

3) Domain Psikomotor mencakup Initiatory, Pre-routine, Rountinized, 

Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual 

 

b. Pengukuran Hasil Belajar 

Mengetahui hasil belajar diperlukan suatu tindakan, salah satunya adalah 

dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut Poerwanti 

(2008:1.4-1.5), pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk 

memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda sehingga 

hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pada penelitian ini hasilbelajar 

dinilai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dijabarkansebagai 

berikut: 

1) Ranah Kognitif 

Menurut Sardiman (2011:26) hasil belajar kognitif ditandai dengan 

kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak 

dapat dipisahkan, dengan kata lain tidak dapat mengembangkan kemampuan 
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berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. Berdasarkan taksonomi Bloom (1956) (dalam 

Sardiman (2011:27)) yang terbaru direvisi oleh Anderson L.W. dan Krathwohl, 

D.R tahun 2001 aspek kognitif meliputi: 

a.)  Mengingat (C1) 

b)  Memahami (C2) 

c) Menerapkan (C3) 

d) Menganalisis (C4) 

e) Mengevaluasi (C5) 

f) Mencipta (C6) 

Ranah kognitif dapat dilihat pada kemampuan berpikir secara sederhana 

hingga pada kemampuan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, 

metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Pada ranah 

ini penilaian pengetahuan dapat dilihat dari hasil tes evaluasi yang dikerjakan 

oleh siswa.  

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (dalam 

Sriregar,2014:11) meliputi tujuan belajar yang berkenaan dengan minat, sikap 

dan nilai serta pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri. Ranah ini 

dibagi dalam lima jenjang tujuan, yaitu sebagai berikut: 

a) Penerimaan (receiving) 

b) Pemberian respons (responding) 

c) Pemberian nilai atau penghargaan (valuing) 

d) Pengorganisasian (organization) 
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e) Karakterisasi (characterization) 

Guru dengan peneliti menekankan ranah afektif sebagai berikut 

(Kurinasih,2014:68): 

a) Percaya Diri 

b) Tanggung jawab 

c) Santun atau sopan 

d) Disiplin  

Pada penilaian keterampilan guru memasukan beberapa indikator 

diantaranya kerapian, ketelian, kekompakan dalam membuat kincir angin 

bersama kelompok. Adapun indikator membaca yaitu volume suara, 

kelancaran, intonasi. 

3) Ranah Psikomotor 

Menurut Hamdani (2011:153) ranah psikomotor berorientasi pada 

keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan 

yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. Elizabeth Simpson (dalam 

Rifa’i,2011:89) katagori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian dan kreativitas. Berikut ini penjelasan dari katagori jenis perilaku 

ranah psikomotorik: 

a) Persepsi 

b) Kesiapan 

c) Gerakan terbimbing 

d) Gerakan terbiasa 

e) Gerakan kompleks 
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f) Penyesuaian 

g) Kreativitas 

Pada penilaian sikap mencantumkan beberapa indikator yaitu: rasa ingin 

tahu terhadap materi yang telah diajarkan, bertanggungjawab dalam 

berkelompok, dan percaya diri dalam mempresentasikan hasil. Indikator dinilai 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan kurikulum dengan kemampuan siswa (Abdul Majid, 2014) 

Dilihat dari pendapat tentang pengertian hasil belajar di atas maka hasil 

belajar adalah perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran baik berupa 

kognitif, afektif, dan psikomotor.Hasil belajar akan menunjukkan tingkat 

keberhasilan dari pembelajaran yang sudah di lakukan. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relavan 

Penelitian relavan oleh Widi (2017) yang berjudul pengaruh kombinasi 

pembelajaran model NHT dan STAD terhadap hasil belajar fisika peserta didik 

kelas VII SMPN 03 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Metode dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen semu. Eksperimen merupakan penelitian 

kuantitatif, dalam penelitian ini terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan kombinasi pembelajaran NHT dan STAD serta kelas kontrol 

yang belajar secara ceramah dan tanyajawab. Kedua kelas akan dibandingkan 

Kurikulum 

 

Siswa  

 
Kognitif 

Afektif 
Psikomotor 
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hasil belajarnya menggunakan pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah 

perbedaan pada kedua kelas, selanjutnya akan diberi posttest untuk melihat 

perbedaan hasil belajar setelah diberi perlakuan. Menurut yang dituliskan Widi 

perubahan terbesar terjadi pada kelas eksperimen yaitu dari 41,88 menjadi 71,88 

sedangkan pada kelas kontrol perubahan nilai dari 41,86 hanya menjadi 53,73. 

Peneliti revalan kedua oleh Rusmiati (2015) yang berjudul efektifitas 

kombinasi model pembelajaran kooperatif think pair share dengan NHT terhadap 

keaktifan dan hasil belajar pada materi persamaan linier satu variable peserta didik 

kelasVII SMPN 1 Mirit tahun ajaran 2014/1015. Dilihat dari hasil yang hampir 

sma dengan peneliti pertama menggunakan dua kelas yakni kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, hanya yang membedakan kombinasi model serta materi. Pada kelas 

eksperimen siswa yang mencapai KKM berjumlah 22 siswa, 8 siswa belum. 

Sedangkan pada kelas kontrol hanya 10 yang tuntas, 21 lainnya belum.  

Perbandingan dengan peneliti yang menggunakan judul PTK yaitu 

penerapan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT (Numbered Head 

Together) pada tema 2 Selalu Berhemat Energi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelasIV SDN 02 Bringin. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

kuantitatif dan kualitatif. Sebelum itu kelas hanya menggunakan metode ceramah 

dan tanyajawab yang berpengaruh pada hasil belajar siswa saat ini. Sekolah 

mematok batas minimalketuntasan 75 sedangkan hanya 24% siswa sajayang 

tuntas pada kelas IV. Peneliti mencoba menggabungkan dua model pembelajaran 

dengan tujuan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal dari metode 

sebelumnya.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal: 

1. Guru menggunakan berbagai 

macam model pembelajaran 

2. Siswa lebih berkonsentrasi, aktif 

dan senang sehingga meningkatkan 

hasil belajar siswa  

Fakta lapangan: 

1. Guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan diskusi  

2. Guru juga menggunakan media dalam 

beberapa pelajaran tertentu. 

3. Siswa sulit berkonsentrasi, tidak aktif, 

berbicara sendiri karena pembelajaran 

yang membosankan dan monoton 

Masalah:  

1. Hasil belajar siswa kelas IV tergolong rendah 

2. Pelaksanaan pembelajaran kurang variatif 

Solusi 

Penggunaan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT 

Penerapan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT pada 

tema 2 subtema 1 untuk meningkatkan hasil belajar siswakelasIV 

SDN 02 Bringin 

Keberhasilan peningkatan hasil belajar dapat diukur melalui 

tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan 

tingkat analisis. 

Penelitian Tindakan Kelas 


