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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Strategi Pembelajaran The Learning Cell 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memiliki strategi. 

Firmansyah (2015: 38) menyatakan bahwa “Strategi pembelajaran adalah 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan.” Utami (2015: 5) menjelaskan bahwa “Strategi 

pembelajaran adalah suatu rencana yang digunakan guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.”  

Penjelasan di atas menegaskan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan rangkaian dalam suatu pembelajaran yang disusun untuk 

mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Cara yang dapat dilakukan 

sebelum menentukan strategi pembelajaran harus merencanakan tujuan 

pembelajaran yang jelas. Perencanaan tujuan pembelajaran dilakukan untuk 

mengukur tingkat keberhasilannya. 

2. Pengertian Strategi Pembelajaran The Learning Cell 

Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik untuk belajar secara aktif. Pembelajaran aktif dapat mengubah 

perilaku peserta didik, karena pengetahuan yang diperoleh bukan hanya 

berasal dari teori-teori saja melainkan juga pengalaman nyata dari peserta 

didik. Pembelajaran aktif sangat berpengaruh positif bagi peserta didik 

untuk mengembangkan pribadi yang mandiri, dan kreatif. 
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The Learning Cell merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif 

dalam bentuk berpasangan. The learning cell menurut Kemendikbud (2017: 

9) adalah “Suatu bentuk belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan di 

mana ada peserta didik yang bertanya dan menjawab pertanyaan secara 

bergantian berdasarkan materi bacaan yang sama.” Pada kegiatan 

pembelajaran peserta didik belajar lebih efektif dengan cara  berpasangan. 

The Learning Cell dikembangkan oleh Goldschmid dari Swiss Federal 

Institute of Technologydi Lausanne. 

Goldschmid & Marcel (1976: 20-21) menyatakan bahwa: 

The effeectiveness of the learning cell was first explored in a large 

psychology course (250 students) where four learning options were 

compared: seminar, discussion, independent study (essay), and 

learning cell. Students in the learning cell option performed 

significantly better on an unannounced examination and rated their 

ongoing learning experience significantly higher on a “morale 

barometer”.A final comprehensive cours evaluation also indicated the 

superiority of the learning cell method over the other three options. A 

more extensive “field test” was subsequently conducted to evaluate 

the usefulness of the learning cell in a number of other disciplines at 

the university. 

 

Efektivitas pembelajaran The Learning Cell pertama kali diterapkan 

dalam sebuah kelas besar psikologi dengan jumlah 250 peserta didik, 

dimana empat pilihan pembelajaran yang meliputi seminar, diskusi, belajar 

mandiri (esai), dan The Learning Cell itu dibandingkan. Peserta didik yang 

mengikuti The Learning Cell menunjukan lebih baik dalam tolak ukur 

semangatnya. Evaluasi kelas komperehensif menunjukan keunggulan dari 

metode The Learning Cell dibandingkan dengan tiga metode di atas. Selain 

itu, metode The Learning Cell bisa diterapkan dibidang studi lain. 
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Strategi The Learning Cell merupakan bentuk strategi belajar 

kelompok berpasangan dimana peserta didik bertanya dan menjawab 

pertanyaan secara bergantian berdasarkan bacaan yang sama. The Learning 

Cell menjadi salah satu alternatif supaya peserta didik dapat memunculkan 

sikap kerjasama dengan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan secara 

bergantian dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga dapat 

mengembangkan kemampuannya melalui pertanyaan yang dibuat.  

3. Langkah-Langkah Strategi The Learning Cell 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik menggunakan 

strategi apabila pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah yang sudah ditetapkan. Menurut Suprijono ( 2014: 122) langkah-

langkah strategi pembelajaran The Learning Cell sebagai berikut : 

a. Sebagai persiapan, siswa diberi tugas membaca suatu bacaan 

kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah 

pokok yang muncul dari bacaan atau materi terkait lainnya. 

b. Pada awal pertemuan, siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan 

mencari kawan yang disenangi. Siswa A memulai dengan 

membacakan pertanyaan pertama dan dijawab oleh siswa B 

c. Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dilakukan 

koreksi atau diberi tambahan informasi, giliran siswa B 

mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa A. 

d. Jika siswa A selesai mengajukan satu pertanyaan kemudian 

dijawab oleh siswa B, ganti siswa B yang bertanya, dan begitu 

seterusnya. 

e. Selama berlangsung tanya jawab, guru bergerak dari satu 

pasangan ke pasangan yang lain sambil memberi masukan atau 

penjelasan dengan bertanya atau menjawab pertanyaan. 

 

Langkah-langkah strategi pembelajaran The Learning Cell di atas 

dikembangkan dalam proses pembelajaran pada Tema 7 yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Guru menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari 

b. Guru meminta peserta didik membentuk kelompok menjadi 8 kelompok 

c. Guru meminta peserta didik untuk membaca bacaan terkait dengan 

materi 

d. Guru meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan yang 

berhubungan dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan  

e. Guru membimbing peserta didik menulis pertanyaan dan mencari 

informasi tentang jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun 

f. Setelah selesai guru meminta peserta didik secara berpasangan dalam 

kelompoknya untuk melakukan tanya jawab, mislanya peserta didik A 

diminta untuk membacakan pertanyaan pertama dan dijawab oleh peserta 

didik B 

g. Mintalah peserta didik A untuk melakukan koreksi atau memberi 

tambahan informasi dari jawaban peserta didik B, kemudian giliran 

peserta didik B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta 

didik A. 

h. Guru bergerak dari pasangan satu ke pasangan lain sambil memberi 

masukan atau penjelasan selama berlangsungnya tanya jawab. 

4. Kelebihan Strategi The Learning Cell 

Strategi pembelajaran aktif tipe The Learning Cell merupakan salah 

satu model pembelajaran yang diterapkan di berbagai sekolah karena 

memiliki kelebihan. Lipton (Jumiati & Riska, 2016: 91) mengemukakan 

bahwa kelebihan pembelajaran aktif tipe The Learning Cell adalah : 
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a. Peserta didik akan lebih siap dalam menghadapi materi yang akan 

dipelajari karena peserta didik telah memiliki informasi materi 

yang akan dipelajari 

b. Peserta didik akan memiliki kepercayaan diri dalam pembelajaran 

terutama dalam bertanya dan menjawab, karena menggunakan 

teman sebaya pada proses pembelajarannya. 

c. Peserta didik yang diajar tidak akan segan-segan memberikan 

pertanyaan yang tidak dipahami, karena dengan strategi ini 

peserta didik diberi waktu untuk membuat pertanyaan sehingga 

mereka siap dengan apa yang akan ditanyakan 

d. Membaca akan menambah pengetahuan peserta didik dan 

kemampuan mengomunikasikannya juga akan meningkat, karena 

distrategi pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk 

menyampaikan pertanyaan yang sudah dibuat dan menjawab 

pertanyaan dari temannya. 

e. Peserta didik aktif dalam pembelajaran karena pembelajaran 

berpusat pada peserta didik 

f. Semua peserta didik akan membuat pertanyaan sendiri, dengan 

demikian kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran 

sangat besar. 

g. Berpasangan dengan temannya akan menumbuhkan hubungan 

sosial yang baik. 

 

Kelebihan strategi The Learning Cell yaitu menekankan peserta 

didik supaya aktif dalam pembelajaran. Peserta didik mampu mencari 

informasi dengan membaca, membuat sebuah pertanyaan, berani 

mengomunikasikannya dan menjawab pertanyaan. Pembelajaran yang 

dilakukan dapat melatih kemandirian dan meningkatkan rasa percaya diri 

peserta didik. 

B. Keberanian Bertanya 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan memiliki peranan dalam membentuk karakter peserta 

didik. Sodiq (2018: 1) menyatakan bahwa “Karakter adalah nilai yang 

melembaga dalam diri seseorang yang dikenali sebagai sifat.” Syahputra 

(2020: 2) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah proses transfer 
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informasi yang bertujuan membentuk pribadi yang memiliki sikap dan 

perilaku yang baik, transfer informasi dapat terjadi salah satunya dari 

pendidikan formal (sekolah).  Pandangan tersebut menegaskan bahwa 

karakter merupakan sifat yang dibentuk melalui suatu pembiasaan dan 

pengalaman. Pendidikan di sekolah menjadi salah satu tempat dalam 

pembentukan dan penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik.  

Pendidikan karakter memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menciptakan generasi penerus yang unggul. Ramdhani (2014: 30) 

menyatakan bahwa “Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter 

dan akhlak mulia pembelajar secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.” 

Andriani (2016: 53) menyatakan bahwa “Salah satu peranan pendidikan 

adalah memberikan pembekalan/ pengetahuan, melatih, dan meningkatkan 

potensi diri peserta didik serta memberikan aneka pengalaman belajar sesuai 

dengan target substansil atau pola proses KBM-nya.” Pandangan tersebut 

menegaskan bahwa pendidikan yang dilakukan secara profesional melalui 

kegiatan pembelajaran dapat membantu menanamkan nilai-nilai karakter 

yang baik pada diri peserta didik. 

2. Pengertian Keberanian Bertanya 

Berani merupakan salah satu rasa percaya diri yang besar yang harus 

dimiliki seseorang. Suhardita (2011: 130) menyatakan bahwa “Kepercayaan 

diri adalah sikap positif seseorang individu yang memampukan dirinya 
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untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya.” Rahmawati (2013: 8) 

menyatakan bahwa “Keberanian merupakan pondasi yang ada pada individu 

seseorang yang ditunjukan dengan adanya kemauan untuk maju, memiliki 

rasa percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa takut.” 

Peserta didik yang memiliki rasa percaya diri yang besar akan merasa 

bahwa dirinya mampu dan percaya pada diri sendiri. Peserta didik akan 

lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, karena mereka mampu 

menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-

hal yang belum mereka pahami tanpa rasa malu dan takut. 

Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Yusron & Indrawati (2016: 8) menyatakan bahwa pertanyaan digunakan 

selama proses pembelajaran untuk merangsang peserta didik berpikir, 

menilai kemampuan peserta didik, mengecek pemahaman peserta didik, 

memotivasi peserta didik untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran, dan 

mengontrol peserta didik untuk tetap fokus dalam pelajaran. Bertanya dan 

menjawab yang dilakukan oleh peserta didik memerlukan keberanian, 

karena tanpa keberanian kegiatan tersebut tidak akan berjalan.  

Kemampuan peserta didik dapat terbentuk melalui keaktifan dalam 

bertanya. Supriadie & Deni (2012: 155) berpendapat bahwa bertanya 

merupakan cara yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir 

seseorang dan kemampuan mengemukakan pendapat atau gagasan atau 

jawaban. Sani (2019: 297) mengungkapkan bahwa “Adanya pertanyaan 
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akan membantu peserta didik belajar secara mental dan lebih sempurna 

dalam menerima informasi.” Pandangan tesebut menegaskan bahwa 

bertanya merupakan gagasan atau pendapat yang diucapkan seseorang untuk 

meminta tanggapan kepada orang lain. Bertanya dapat mendorong peserta 

didik untuk berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan lebih 

memahami apa yang sedang mereka pelajari.  

Keberanian untuk bertanya harus dimiliki peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Keberanian bertanya pada dasarnya merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencari informasi kepada orang 

lain dengan rasa percaya diri yang tinggi untuk meningkatkan ativitas dalam 

pembelajaran. Keberanian bertanya diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir, mengemukakan gagasan, meningkatkan partisipasi, 

dan membangkitkan rasa ingin tahu pada peserta didik. 

3. Indikator Keberanian Bertanya 

Keberanian bertanya dapat dilihat pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan berbagai indikator sebagai acuan. King (Rahmawati, 

2013: 9) menyatakan indikator yang mempengaruhi keberanian bertanya 

adalah : 

1) Berani untuk menatap wajah orang yang ditanyai 

2) Memiliki rasa percaya diri untuk memulai bertanya pada orang 

lain (mendahului dengan beberapa tindakan, misalnya 

mengacungkan tangan).  

3) Memiliki keberanian untuk mencoba meminta keterangan dan 

memperoleh jawaban yang lebih jelas atas sesuatu yang belum 

dimengerti (mencoba menanyakan secara langsung, misalnya 

maju ke depan menghampiri guru untuk bertanya) 

4) Memiliki kemampuan untuk meminta keterangan dan 

memperoleh jawaban yang lebih jelas atas sesuatu yang belum 
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dimengerti (memiliki kemampuan dari pengetahuan dan 

pengalaman secara nyata, misalnya sudah mengetahui tata cara/ 

etika ketika akan bertanya). 

 

Keempat indikator di atas kemudian dikembangkan menjadi 

pernyataan sebagai aspek yang diamati dalam penelitian. Empat indikator 

yang digunakan dalam penelitian meliputi beberapa aspek pada tabel 2.1 

berikut : 

Tabel 2.1. Aspek yang Diamati untuk Keberanian Bertanya 

No Aspek yang diamati 

1 Menatap wajah guru atau teman yang ditanyai 

2 Mengacungkan tangan ke atas 

3 Menanyakan secara langsung dengan maju ke depan untuk bertanya 

kepada guru 

4 Menyampaikan pertanyaan dengan suara lantang, vokal jelas, dan 

lancar 

 

C. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan salah satu komponen pendidikan yang sering 

diartikan sebagai aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Aunurrahman 

(2019: 37) menyatakan bahwa belajar merupakan aktivitas untuk 

memperoleh pengetahuan, yaitu dengan memperoleh berbagai kecakapan, 

ketrampilan, dan sikap.Belajar pada dasarnya bukan hanya untuk 

memperoleh informasi tetapi juga akan membentuk watak dan perilaku 

seseorang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sani (2019: 1) 

menyatakan bahwa belajar merupakan sebuah proses untuk memperoleh 

kompetensi yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. R Gagne 

dalam Susanto (2016: 1) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 
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di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari 

pengalaman. Melalui belajar peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

baru yang akan mengubah tingkah lakunya. 

Belajar memiliki arti dasar adanya kegiatan dan penguasaan sesuatu. 

Belajar adalah suatu proses untuk mengubah tingkah lakunya melalui 

pengalaman yang nyata. Pengetahuan yang di dapat melalui proses belajar 

bukan hanya didapat melalui lembaga formal saja tetapi dapat diperoleh  

dari manapun. 

Pada dasarnya dalam belajar memuat beberapa teori belajar. Bigge 

dalam Rusman (2016: 45) menyatakan bahwa “Teori belajar merupkan 

suatu pandangan yang terpadu dan sistematik dalam hubungannya dengan 

hakikat dari proses di mana orang-orang berhubungan dengan lingkungan 

mereka dalam suatu cara untuk meningkatkan kemampuan mereka 

menggunakan diri mereka sendiri dan lingkungannya secara lebih efektif.” 

Teori belajar sangat penting untuk memahami segala sesuatu yang 

berhubungan dengan aktivitas pembelajaran. Teori-teori belajar yang sering 

digunakan adalah teori belajar behavioristik, teori belajar kontruktivisme, 

dan teori belajar kognitif. Susanto (2018: 44) menyatakan bahwa pada teori 

behaviorisme dapat dipahami belajar merupakan hubungan antara stimulus 

dan respon. Berdasarkan pandangan tersebut stimulus yang dimaksud yaitu 

bahan ajar dan responsnya yaitu pengetahuan peserta didik yang 

diekspresikan melalui tulisan, dan lisan. 
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2. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang salah satunya 

pendidikan khususnya pembelajaran. Pengertian prestasi belajar menurut 

Yung Feng et.al (2013: 52) menyatakan bahwa “Learning achievement is 

about how success the learner can master the materials of the learning 

object.” Prestasi belajar adalah tentang bagaimana keberhasilan pelajar 

dapat menguasai materi dari objek pembelajaran. Hal serupa diungkapkan 

oleh Rosyid, dkk (2019: 5) menyatakan bahwa prestasi belajar dapat 

diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang 

telah dilaksanakan. 

Prestasi dalam pendidikan merupakan suatu hal penting karena 

menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Hawkins 

dalam Setiawati & Putu (2015: 326) menyatakan bahwa “achievement is 

understood in terms of standards, and these are defined as academic 

outcmes, which are judge against absolute or comparative criteria and 

across a narrow range of curriculum subject”. Prestasi belajar merupakan 

suatu standar, serta sebagai hasil akademik, yang diputuskan menurut 

kriteria mutlak atau kriteria pembanding dan di dalam kurikulum mata 

pelajaran yang spesifik. Winkel (Susanti, 2019: 33) menyatakan bahwa 

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan belajar atau kemampuan 

seseorang dalam melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada bobot 

yang dicapainya. 
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Penjelasan menurut beberapa ahli di atas, maka dapat diketahui 

betapa pentingnya mengetahui prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar 

tidak hanya digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu belajar, tetapi 

dapat digunakan untuk melihat kualitas institusi pendidikan. Prestasi belajar 

diharapkan dapat mendorong kualitas guru dan peserta didik untuk 

menghasilkan pembelajaran yang baik lagi. 

3. Indikator Prestasi Belajar 

Kunci pokok untuk memperoleh data prestasi belajar peserta didik 

adalah dengan mengetahui indikator prestasi belajar yang hendak diukur. 

Surya dan Barlow (Syah, 2011: 217-218) menyatakan bahwa prestasi 

belajar memiliki beberapa indikator, berikut indikator prestasi belajar pada 

tabel 2.2: 

Tabel 2.2 Jenis, Indikator, dan Cara Evaluasi 

Ranah/Jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi 

A. Ranah Kognitif   

1. Pengamatan 1. Dapat menunjukan 

2. Dapat menyebutkan 

3. Dapat menghubungkan 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

2. Ingatan 1. Dapat menyebutkan 

2. Dapat menunjukan 

kembali 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

3. Pemahaman 1. Dapat menjelaskan 

2. Dapat mendefinisikan 

dengan lisan sendiri 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

 

4. Aplikasi/ 

Penerapan 

1. Dapat memberikan 

contoh 

2. Dapat menggunakan 

secara tepat 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 

3. Observasi 

5. Analisis 

(Pemeriksaan 

dan pemilahan 

secara teliti) 

1. Dapat menguraikan  

2. Dapat 

mengkasifikasikan/memi

lah-milah 

 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 
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Ranah/Jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi 

6. Sintesis 

(membuat 

panduan baru 

dan utuh 

1. Dapat menghubungkan 

materi-materi, sehingga 

menjadi kesatuan baru 

2. Dapat menyimpulkan  

3. Dapat 

menggeneralisasikan 

(membuat prinsip 

umum) 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 

B. Ranah Psikomotor   

1. Ketrampilan 

bergerak dan 

bertindak 

1. Kecakapan 

mengkoordinasikan 

gerak mata, tangan, kaki, 

dan anggota tubuh 

lainnya. 

1. Observasi 

2. Tes tindakan 

3. Kecakapan 

ekspresi verbal 

dan non verbal 

1.  Kefasihan 

melafalkan/mengucapka

n 

2. Kecakapan membuat 

mimik dan gerak jasmani 

1. Tes lisan 

2. Observasi 

3. Tes tindakan 

4. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada setiap peserta didik berbeda-beda. Banyak 

faktor yang mempengaruhinya, yaitu terdapat faktor intern dan faktor 

ekstern. Mulyasa (2013: 190) menyatakan faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang baik secara fisiologis maupun psikologis. 

Faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi jasmani atau fisik seseorang 

terutama panca indra. Aspek psikologis seperti intelegensi, minat, bakat, 

kosnep diri, kematangan, motif, kedisiplinan, dan kemandirian belajar.  

Pada proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk mandiri, tidak 

tergantung pada orang lain, dan dapat mempertanggungjawabkan tentang 

apa yang diperbuatnya.Sesuai yang dikemukakan oleh Tirtarahardja & La 

Sulo (2005: 50) menyatakan bahwa “Kemandirian dalam belajar diartikan 

sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan 
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sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar.” 

Kemandirian belajar merupakan suatu aktivitas individu yang menekankan 

untuk bersikap sendiri dalam segala kegiatan yang didorong dengan 

kemampuan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. 

Keberanian dapat mendorong peserta didik dalam meningkatkan prestasi 

belajarnya, karena dengan berani peserta didik memiliki kemandirian, dan 

mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

Pada faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Mulyasa (2013: 190) 

menyatakan bahwa faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang, seperti faktor dari keluarga, faktor dari sekolah, maupun faktor 

dari masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan. Salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor yang berasal 

dari sekolah, misalnya dalam penggunaan strategi pembelajaran pada proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat berpengaruh pada prestasi 

belajar peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi 

dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna.  

Pandangan tentang faktor prestasi belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar berasal dari dalam diri 

peserta didik dan luar diri peserta didik. Faktor keluarga dan sekolah sangat 

berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik, dengan demikian peran 

guru, peran orang tua dan masyarakat harus saling bekerjasama supaya 

prestasi belajar anak menjadi baik 
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D. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran yang berbasis tema yang 

sering disebut pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dirancang 

berdasarkan pada tema-tema tertentu. Kemendikbud (2016: 9) menyatakan 

bahwa “Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan prinsip keterpaduan yang menggunakan tema sebagai pemersatu.” 

Prastowo (2019: 4) menyatakan bahwa “Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang diikat 

pada tema-tema tertentu.” Sukayati & Sri (2009: 13) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

mengaitkan beberapa Kompetensi Dasar (KD), dan indikator dari 

kurikulum/ Standar Isi (SI) dari beberapa mata pelajaran menjadi satu 

kesatuan untuk dikemas dalam satu tema.”  

Pandangan di atas menegaskan bahwa pembelajaran tematik 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pembelajaran tematik menekankan pada partisipasi atau keterlibatan peserta 

didik dalam belajar. Pembelajaran tematik dirancang berdasarkan tema-tema 

tertentu yang di dalamnya yang memuat beberapa mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik diharapkan dapat lebih menekankan pada pengalaman 

dan kebermaknaan peserta didik dalam belajar. 
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2. Mata Pelajaran dalam Pembelajaran Tematik 

Kurikulum di SD menggunakan pendekatan tematik terpadu dari 

kelas I sampai kelas VI. Rusman (2016: 149) menyatakan bahwa tema 

memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemersatu kegiatan 

pembelajaran dengan memadukan beberapa muatan peelajaran. Peranan 

tema pada dasarnya digunakan untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik. Mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar 

yang termuat dalam tema diantaranya bahasa Indonesia, PPKn, IPA, IPS, 

PJOK, SBdP, dan Matematika yang dikembangkan melalui subtema dan 

pembelajaran. 

Peneliti akan melakukan penelitian pada beberapa mata pelajaran 

saja. Berikut mata pelajaran yang akan digunakan dalam penelitian : 

a. Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu nama mata pelajaran yang 

diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ningrat & Made 

(2018: 146) menjelaskan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia 

memiliki peranan penting dalam semua mata pelajaran karena dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia mengajarkan berbagai macam 

ketrampilan, yaitu ketrampilan membaca, menulis, menyimak, dan 

berbicara. Ketrampilan-ketrampilan itu sangat diperlukan pada semua 

mata pelajaran. 

Pelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki beberapa tujuan. 

Adapun tujuan pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar menurut 
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Susanto (2016: 245) adalah supaya siswa mamu menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan keribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui 

bahwa pelajaran bahasa Indonesia sangat penting untuk membentuk 

watak pserta didik dan menambah wawasan terkait bahasa. 

Materi bahasa Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah materi pada kelas V Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan, Subtema 

2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan pada 

pembelajaran 1 dan 3 sebagai siklus I serta subtema 3 Peristiwa Mengisi 

Kemerdekaan pada pembelajaran 1 dan 4. Kompetensi Dasar muatan 

pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas terdapat pada tabel 2.3: 

Tabel 2.3 Kompetensi Dasar Muatan bahasa Indonesia kelas V 

Tema 7 Subtema 2 dam Subtema 3 

 

No Kompetensi Dasar 

1 3.5 Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

2 4.5 Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana serta kosakata baku dan kalimat efektif 

 (Kemendikbud, 2017: 4) 

b. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang biasa disingkat IPS 

merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang 

pendidikan dasar. Susanto (2016: 143) menyatakan bahwa pendidikan 
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IPS di SD merupakan suatu bidang studi yang mempelajari manusia 

dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam masyarakat. 

Berdasarkan pendapat tersebut pada dasarnya Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antar manusia dan 

lingkungannya.  

Materi IPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pada 

kelas V Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan, Subtema 2 Peristiwa 

Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan pada pembelajaran 1 dan 

3 sebagai siklus I serta subtema 3 Peristiwa Mengisi Kemerdekaan pada 

pembelajaran 1 dan 4. Berikut Kompetensi Dasar muatan pelajaran IPS 

yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Kompetensi Dasar Muatan IPS kelas V Tema 7 

Subtema 2 dam Subtema 3 

 

No Kompetensi Dasar 

1 3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan 

banga Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

2 4.4 Menyajikan hasil identifikasi megenai faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya 

       (Kemendikbud, 2017: 4) 

E. Penelitian Relevan 

Kajian empiris merupakan segala informasi yang diperoleh melalui 

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Beberapa penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Kusumayani (2017) yang berjudul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif The Learning Cell untuk 
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Meningkatkan Hasil Belajar IPA”. Penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode tes 

dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya baik pada ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor merupakan dampak dari diterapkannya strategi 

pembelajaran The Learning Cell yang dapat meningkatkan rasa percaya diri 

peserta didik dalam bertanya, menjawab, maupun dalam mengerjakan soal-

soal IPA. Pemahaman tentang konsep-konsep IPA peserta didik semakin 

meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari latihan-latihan dan bimbingan 

yang diberikan oleh guru dalam menekankan konsep dasar IPA.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Wahyuni (2019) yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar PKn Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif The Learning Cell dan Media Gambar pada 

Siswa Kelas VI SD Negeri Gadingan 02 Kecamatan Mojolaban Semester 1 

Tahun pelajaran 2018/2019”. Penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terjadi adanya 

peningkatan motivasi dan prestasi belajar PKN pada peserta didik kelas VI 

SD Negeri 2 Gadingan. Peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta 

didik dikarenakan adanya pengaruh dari penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe The Learning Cell  dengan berbantu media gambar yang 

melibatkan peserta didik aktif.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Yetilu De Baessa, Ray Chesterfield, dan 

Tanya Ramos ( 2002) yang berjudul “Active Learning and Democratic 

Behavior in Guatemalan Rural Primary School”. Penelitian ini 

menggunakan observasi kelas terfokus untuk menguji perbedaan dalam 

perilaku demokratis anak-anak dari jenis kelamin dan etnis yang berbeda 

menghadiri sekolah pedesaan tradisional dan sekolah pedesaan dengan 

program pembelajaran aktif eksperimental. Hasil menunjukan bahwa anak-

anak dalam program pembelajaran aktif eksperimental jauh lebih 

demokratis, perilaku ini terkait dengan partisipasi dalam kegiatan kelompok 

kecil. Pada program pembelajaran aktif, perilaku demokratis lebih besar dan 

partisipatif dalam kelompok terkait dengan prestasi membaca di tingkat 

kelas. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran aktif mampu meningkatkan 

partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Liele Soltanzadeh, Sayed Reza Nazari 

Hashemi dan Sakineh Shahi (2013) yang berjudul “The effect of active 

learning on academic achievement motivation in high schools students”. 

Pada pengumpulan data, semua mata pelajaran mengisi Achievable Motive 

Scale Uji (AMST) dan kuesioner demografi. Data yang dikumpulkan 

dianalisis dengan uji statistik inferensial seperti uji t indeoenden pada 

tingkat signifikasi P <0,05. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan 

antara dua kelompok signifikan pada tingkat P <0,05 dan kelompok belajar 

aktif memperoleh nilai lebih tinggi dari kelompok tradisional. Penggunaan 

strategi pembelajaran aktif di kelas sangat penting untuk dimiliki karena 
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memiliki dampak positif terhadap kualitas belajar peserta didik, dan 

motivasi berprestasi peserta didik.  

Hasil penelitian relevan di atas terdapat dua jurnal nasional dan jurnal 

internasional yang meneliti tentang beberapa teori. Jurnal yang diteliti oleh 

Nita Kusumayani dan Titik Wahyuni memiliki persamaan dalam penelitian 

yang membahas tentang penerapan strategi pembelajaran aktif tipe The 

Learning Cell, namun pada Titik Wahyuni meneliti penerapan strategi The 

Learning Cell menggunakan media gambar. Pada jurnal Liele Soltanzadeh,dkk 

meneliti bahwa pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi belajar, yang 

menunjukan adanya suatu perbedaan dengan jurnal penelitian yang dilakukan 

oleh Yetilu De Baessa,dkk mengenai pengaruh pembelajaran aktif dan perilaku 

demokratis. Penelitian yang relevan dapat menghasilkan teori pembaharuan. 

Peneliti tertarik untuk menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe The 

Learning Cell untuk meningkatkan keberanian bertanya dan prestasi belajar 

peserta didik kelas V pada tema 7 di SD Negeri 2 Tlahab Kidul. 

. 

F. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang terjadi pada peserta didik kelas V SD Negeri 2 

Tlahab Kidul adalah rendahnya keberanian bertanya dan prestasi belajar 

peserta didik. Terlihat pada proses pembelajaran ketika guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, hanya ada 3 dari 31 peserta 

didik yang memberikan pertanyaan. Peserta didik yang lain cenderung pasif 

tidak berani bertanya, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka 
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tanyakan. Pada dasarnya keberanian bertanya itu sangat penting dalam proses 

pembelajaran, dengan bertanya maka akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan 

berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik. Rendahnya prestasi belajar 

dapat dilihat dari hasil PTS yang masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan 

strategi pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Strategi pembelajaran aktif tipe The Learning Cell digunakan untuk 

mengatasi solusi, dengan harapan akan meningkatkan keberanian bertanya dan 

prestasi belajar peserta didik. Guru dituntut untuk menyajikan proses belajar 

yang menyenangkan, dan tidak membosankan peserta didik dengan penerapan 

strategi The Learning Cell. Kerangka pikir yang skematis dapat ditunjukan 

pada gambar 2.1 : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa kondisi awal yang 

terjadi yaitu penggunaan strategi atau model pembelajaran yang kurang 

bervariasi, dan kondisi pembelajaran yang masih pasif sehingga peserta didik 

kurang dalam berani bertanya dan prestasi belajar yang masih rendah. 

Berdasarkan kondisi awal tersebut perlu dilakukan tindakan pada siklus I dan 

siklus II dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe The Learning 

Cell. Pada kondisi akhir diharapkan dapat meningkatkan keberanian bertanya 

dan prestasi belajar peserta didik pada tema 7 di kelas V SD Negeri 2 Tlahab 

Kidul. 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas terdapat hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Strategi pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan keberanian 

bertanya pada tema 7 kelas V SD Negeri 2 Tlahab Kidul, kecamatan 

Karangreja, kabupaten Purbalingga. 

2. Strategi pembelajaran The Learning Cell dapat meningkatkan prestasi 

belajar pada tema 7 kelas V SD Negeri 2 Tlahab Kidul, kecamatan 

Karangreja, kabupaten Purbalingga. 
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