
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1.   Kajian Teori 
2.1.1. Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungan 
sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA perlu mengutamakan peran siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga pembelajaran yang terjadi adalah 
pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 
tersebut. Guru berkewajiban untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk 
mencapai tujuan pembelajaran IPA. Tujuan ini tidak terlepas dari hakikat IPA sebagai 
produk, proses dan sikap ilmiah. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA perlu menerapkan 
prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat. Asy’ari, Muslicah (2006:25) memaparkan 
beberapa prinsip pembelajaran IPA di SD sebagai berikut: 
1) Empat Pilar Pendidikan Global 

   Meliputi learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. 

Learning to know, artinya dengan meningkatkan interaksi siswa dengan lingkungan fisik 
dan sosialnya diharapkan siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuan 
tentang alam sekitarnya. Learning to do, artinya pembelajaran IPA tidak hanya menjadikan 
siswa sebagai pendengar melainkan siswa diberdayakan agar mau dan mampu untuk 
memperkaya pengalaman belajarnya. Learning to be, artinya dari hasil interaksi dengan 
lingkungan siswa diharapkan dapat membangun rasa percaya diri yang pada akhirnya 
membentuk jati dirinya. Learning to live together, artinya dengan adanya kesempatan 
berinteraksi dengan berbagai individu akan membangun pemahaman sikap positif dan 
toleransi terhadap sesama. 
2)   Prinsip Inkuiri 

  Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA karena pada dasarnya anak 
memiliki rasa ingin tahu yang besar, sedang alam sekitar penuh dengan fakta atau 
fenomena yang dapat merangsang siswa ingin tahu lebih banyak. 

  Masnur Muslichah, dalam Istiqomah (2009:32) berpendapat bahwa inquiri diawali 
dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan bermakna untuk 
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menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan 
dan keterampilan yang diperolah siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi 
hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. 
3)   Prinsip Konstruktivisme 

Dalam pembelajaran IPA sebaiknya guru dalam mengajar tidak memindahkan 
pengetahuan kepada siswa. Melainkan perlu dibangun oleh siswa dengan cara 
mengkaitkan pengetahuan awal yang mereka miliki dengan struktur kognitifnya. 
4)   Prinsip Salingtemas (Sains, Lingkungan, Teknologi, Masyarakat). 

  IPA memiliki prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi. 
5)   Prinsip Pemecahan Masalah 

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia berhadapan dengan 
berbagai macam masalah. Disisi lain, salah satu alat ukur kecerdasan siswa banyak 
ditentukan oleh kemampuannya siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri. 
6)   Prinsip Pembelajaran Bermuatan Nilai 

 Masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki nilai-nilai yang terpelihara dan perlu 
dihargai. Oleh karena itu, pembelajaran IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 
berdampak buruk terhadap lingkungan atau kontradiksi nilai-nilai  lingkungan sekitar. 
7)  Prinsip Pakem (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) 

Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada 
siswa aktif untuk melakukan kegiatan baik aktif berfikir maupun kegiatan yang bersifat 
motorik. Ketujuh prinsip itu perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA yang kontekstual 
di SD. Hal ini bertujuan agar pembelajaran IPA lebih bermakna dan menyenangkan bagi 
siswa, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa maksimal.  

 
2.1.2.  Hasil Belajar 

Surahmad (1997 : 88) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil di mana guru 
melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yanmg diperhatikan adalah 
menempatkan perilaku. Hasil belajar merupakan dari proses kompleks. Hal ini disebabkan 
banyak faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi hasil 
belajar yaitu: 1) faktor fisiologi, seperti kondisi fisik dan kondisi indra. 2) faktor psikologi 
meliputi bakat, minat, kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif. Sedangkan faktor 
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eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah 10 faktor lingkungan seperti alam, 
masyarakat/ keluarga.  3) faktor instrumental yang terdiri dari kurikulum/bahan pengajaran, 
sarana dan fasilitas. 

Berdasarkan kutipan di atas dapatlah dirumuskan bahwa hasil belajar siswa 
adalah performance dan kompetensinya dalam satu mata pelajaran setelah mempelajari 
materi untuk mencapai tujuan pengajaran dalam satu satuan waktu yang bisa berupa 
semester. Performance dan kompetensinya tersebut meliputi a) ranah kognitif seperti 
informasi dan pengetahuan/knowledge, konsep dan prinsip. b) ranah psikomotor/skills. c) 
ranah afektif seperti perasaan, sikap, nilai dan integritas pribadi. 

Purwanto (1989:3) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu yang 
digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan. Hasil belajar siswa terwujud 
setelah mempelajari materi dan menjadi ukuran tercapainya tujuan pengajaran sesuai 
dengan prinsip perbedaan individu dalam satu kelas tertentu, sekalipun ditetapkan tujuan 
dan materi serta metode pembelajaran yang sama bagi semua siswa. Akan tetapi 
perbedaan hasil belajar terungkap dari skor tes. Dengan demikian akan didapatkan hasil 
belajar individu dan hasil belajar kelompok. 

 
2.1.3. Pendekatan Kooperatif 

Pendekatan kooperatif adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan 
saling membantu satu sama lain sebagai satu tim. Sedang Pembelajaran Kooperatif/ 
Cooperative Learning artinya belajar bersama-sama, saling membantu antara satu sama 
lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan 
atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya (Kanda, 2001: 27). 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif menyangkut teknik 
mengelompokkan yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama 
pada kelompok kecil yang umumnya terdiri dari empat atau lima orang. 

Karli dan Yuliariatiningsih (2002: 72) mengemukakan kelebihan model 
pembelajaran kooperatif, yaitu: 
1) Dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilannya dalam suasana belajar-mengajar yang bersifat terbuka dan 
demokratis. 
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2) Dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa. 
3) Dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan-keteram-

pilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. 
4) Siswa dilatih bekerja sama untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi 

kesuksesan kelompoknya. 
5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung, sehingga apa yang 

dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. 
Kelemahan model pembelajaran kooperatif (Karli dan Yuliariatiningsih, 2002: 72) dalam 
suatu pembelajaran di sekolah yaitu: 
1) Bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. 
2) Sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. 
3) Bisa terjadi kesalahan kelompok. 

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan model 
pembelajaran kooperatif sebagai strategi mengajar guru, maka hal tersebut dapat menjadi 
pertimbangan bagi guru dalam penggunaannya. 

 
2.1.4. Pembelajaran Tematik 

Anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan 
usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa yang 
sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi 
yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal (Mulyani 
Sumantri, 2009). 

Karakteristik perkembangan anak pada kelas satu, dua dan tiga SD biasanya 
pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan, mereka telah mampu mengontrol 
tubuh dan keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara 
bergantian, dapat mengendarai sepeda roda dua, dapat menangkap bola dan telah 
berkembang koordinasi tangan dan mata untuk dapat memegang pensil maupun 
memegang gunting. Selain itu, perkembangan sosial anak yang berada pada usia kelas 
awal SD antara lain mereka telah dapat menunjukkan keakuannya tentang jenis 
kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah 
mampu berbagi, dan mandiri. 
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Perkembangan emosi anak usia 6-8 tahun yaitu anak dapat mengekspresikan 
reaksi terhadap orang tua dan telah mulai belajar tentang benar dan salah. Untuk 
perkembangan orang lain, telah dapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan 
kecerdasannya anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam 
melakukan seriasi, mengelompokkan obyek, berminat terhadap angka dan tulisan, 
meningkatnya perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat dan 
berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu (Agus Taufiq, 2010). 

Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar dan 
konsep belajar, sebaiknya siswa kelas I SD dalam melakukan pembelajaran harus meng-
gunakan Pembelajaran Tematik. Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 
memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau 
gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya 
adalah sebagai berikut: 
1) Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 
2) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

dasar antar matapelajaran dalam tema yang sama. 
3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 
4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

matapelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 
5) Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas. 
6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk 

mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus 
mempelajari matapelajaran lain. 

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik 
dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu 
selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2010) pembelajaran tematik lebih 
menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses 
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pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk 
dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman 
langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubung-
kannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori para 
tokoh Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah 
bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 
memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 
1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini sesuai 
dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai 
subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan 
kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 
2)  Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik memberi pengalaman langsung kepada siswa (direct 

experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang 
nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 
3)  Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 
begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling 
dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 
4)  Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 
dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami 
konsepkonsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
5)  Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan 
bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 
mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan 
siswa berada. 
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6)  Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai 
dengan minat dan kebutuhannya. 
7)  Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Siswa belajar materi yang telah disampaikan oleg guru tetapi menggunakan 
pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses belajar mengajar menjadi 
menyenangkan seperti bermain. 

 
2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan  Irma Melati  dengan judul “Peningkatan  Pemahaman 
Siswa tentang Gaya Magnet melalui Pendekatan Kooperatif pada Siswa Kelas V SD 
Negeri Bringin Kecamatan Juwana Tahun 2012” .dengan hasil akhir pada siklus II dari 34 
siswa, hanya 1 siswa atau 2,9% yang tidak tuntas sedangkan 33 siswa atau 97,1% tuntas 
dengan nilai rata-rata kelas 88. 

Penelitian yang dilakukan  Indarti  dengan judul “Pembelajaran Tematik dapat 
Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bangun Datar  melalui Media Gambar pada Siswa 
Kelas I SD Negeri Dukuhmulyo 02 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati”, dengan hasil 
akhir pada siklus II dari 28 siswa atau 100%  tuntas semua dengan nilai rata-rata 92. 

 
2.3.  Kerangka Berpikir 

Keberhasilan atas hasil belajar dipengaruhi oleh banyak hal baik yang berasal dari 
dalam dan dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
Untuk mengimplementasi strategi tersebut ditetapkan pembelajaran tematik dengan 
pendekatan kooperatif. 

Pada kondisi awal guru kelas belum menerapkan pembelajaran tematik tetapi 
tidak menggunakan model pembelajaran hasil belajar  IPA masih lemah. Penulis berusaha 
meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi pada pelajaran IPA dengan menerapkan 
pembelajaran tematik dengan pendekatan kooperatif pada siklus II diduga akan mening-
katkan kemampuan hasil belajar terhadap materi mata pelajaran IPA tentang lingkungan 
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sehat. Hal itu dapat dilihat pada hasil belajar di kondisi awal sampai pada siklus II yang 
selalu meningkat hasil belajarnya. 

Kerangka berfikirnya dapat dilihat pada gambar berikut: 
Siswa kemampuan hasil 
belajar siswa terhadap 
materi pada pelajaran IPA 
rendah 

 
 
 

Kondisi 
awal 

Guru Belum 
menerapkan 
pendekatan 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Siklus I 
Dalam pembelajaran IPA 
menerapkan pendekatan 
kooperatif tanpa memandang 
tingkat kecerdasan masing-
masing siswa 

Tindakan 

Kondisi akhir 
Diduga melalui penerapan  
pendekatan kooperatifl 
meningkatkan kemampuan 
hasil belajar dan 
ketuntasan 

Siklus II dalam 
pembelajaran IPA 
menerapkan pendekatan 
kooperatif dengan 
memandang tingkat 
kecerdasan masing-
masing siswa 

Menerapkan 
pembelajaran 
pendekatan kooperatif  

2.4. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas maka 

dapat ditarik simpulan sementara bahwa melalui pendekatan kooperatif dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA tentang lingkungan sehat pada siswa kelas I SD Negeri 
Kedalon kecamatan Batangan Kabupaten Pati. 

 
 

 
 
 
 
 


