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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Strategi Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar dikelas yang dilaksanakan oleh guru 

membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi belajar 

mengajar menurut Basyiruddin dalam Zetty A.N (2016: 32) berpendapat 

bahwa strategi belajar mengajar merupakan pola umum perbuatan guru 

dengan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Pendapat serupa 

juga dikemukakan oleh Djamarah (2010: 5-6) merupakan pola-pola umum 

kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dari ke dua pendapat di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar merupakan pola 

umum kegiatan guru dan juga peserta didik dalam mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Strategi dasar dalam belajar mengajar dibagi menjadi empat oleh 

Djamarah (2010: 5), yaitu: 

a. Mengindentifikasi serta menetapkan spesifikasi perubahan tingkah 

laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan 

pandangan hidup masyarakat 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang di anggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajarnya.  

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik 

agar dilakukan penyempurnaan. 
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Strategi dasar yang dapat digunakan oleh guru untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas ada empat, seperti yang sudah di 

jelaskan di atas dan keempat strategi tersebut sangat penting untuk dijadikan 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar 

kegiatan pembelajaran dapat berhasil sesuai yang diharapkan. 

 

B. Peta Konsep  

Peta konsep sebagai alat pengajaran merupakan inovasi baru yang 

penting untuk dilakukan sebagai sarana yang ampuh untuk membangun 

kemampuan kognitif siswa agar terciptanya pembelajaran yang bermakna di 

dalam kelas. Kebanyakan orang menyebut peta konsep dengan sebutan Mind 

Map, istilah tersebut sudah familiar di lingkungan pendidikan dalam kegiatan 

pembelajaran, sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui dulu tentang 

sejarah Mind Map. Sutanto (2013:13) Menjelaskan bahwa Mind Mapp 

diciptakan pertama kali oleh Tony Buzan dari inggris, seorang pakar 

pengembangan otak, kreativitas dan revolusi pendidikan sejak awal tahun 

1970-an.  

Pendapat yang telah dikemukakan oleh Sutanto (2013: 12-16) dalam 

bukunya, ia menjelaskan secara lengkap sejarah Mind Map. Mind Map 

merupakan hak cipta dari The Buzan Organisation, Ltd, diindonesia Mind 

Map telah masuk sejak tahun 1980-an dan mencapai puncaknya di dunia 

pendidikan sejak berdirinya Buzan Centre Indonesia di tahun 2009. Mind 

Map merupakan sistem belajar dan berpikir yang paling banyak digunakan 
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diseluruh dunia. Menurut Tony Buzan dan Buzan World Organisation, UK, 

lebih dari 300.000.000 sudah pernah membuat, menggunakan, melihat, dan 

membaca buku tentang Mind Map. Mind Map merupakan bentuk visual alias 

gambar, sehingga mudah untuk dilihat, dibayangkan, ditelusuri, dibagikan 

kepada orang lain, dipresentasikan dan di diskusikan bersama. 

Mind Map ternyata mempunyai banyak kegunaan, salah satunya adalah 

sebagai inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran, selain itu masih banyak 

kegunaan Mind Mapp, seperti yang telah dikemukakan oleh Doni (2013: 8) ia 

menyebutkan ada 3 kegunaan Mind Map di antaranya yaitu : 

a. Mempercepat dan menambah pemahaman pada saat pembelajaran 

karena dapat melihat keterkaitan antar topik yang satu dengan yang 

lainnya.  

b. Mengasah kemampuan kerja otak karena mapping penuh dengan 

unsur kreativitas  

c. Menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula rumit, 

panjang dan tak mudah dilihat menjadi lebih mudah 

 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sutanto (2013: 14) ia 

menyebutkan ada 4 kegunaan Mind Map di antaranya untuk: 

a. Mencatat, meringkas dan mengarang 

b. Berpikir Analisis dan Berpikir kreatif 

c. Merencanakan (jadwal, waktu, kegiatan, dll) 

d. Mengurai artikel bacaan 

 

Pendapat dari para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Mind Map merupakan cara untuk mengasah kemampuan kerja otak dengan 

kreativitas, efektivitas, dan sangat sederhana yang membantu kita dalam 

menyusun ide, fakta dan pikiran dengan melibatkan kerja alami otak sejak 

awal, ini membantu dalam hal mempercepat dan menambah pemahaman 

dalam mengingat informasi. Penggunaan Mind Map dalam hal mencatat dan 
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meringkas lebih bisa di andalkan dari pada menggunakan teknik pencatatan 

tradisional, apabila kita sering menggunakan Mind Map dalam kegiatan 

sehari-hari maka akan membantu dalam segala hal. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Michalko dalam buku Tony Buzan (2012: 6), Mind Map 

akan membantu dalam: 

a. Mengaktifkan seluruh otak 

b. Memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan  

c. Memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian 

d. Memungkinkan kita mengelompokan konsep, membantu kita 

membandingkannya. 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Tony buzan (2012: 110) dalam 

bukunya ia mengemukakan bahwa Mind Map akan membantu dalam: 

a. Meningkatkan kecepatan berpikir 

b. Memberi anda kelenturan yang tak terbatas 

c. Menjelajah jauh dari pemikiran anda 

 

Pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Mind 

Map membantu dalam meningkatkan kecepatan berpikir sekaligus 

memfokuskan pokok bahasan agar dapat memberi gambaran yang jelas pada 

keseluruhan konsep bahasan. Mind Map adalah alat berpikir kreatif yang 

mencerminkan cara kerja alami otak. Mind Map merupakan suatu kreativitas, 

dan kreativitas adalah kunci kesuksesan mental baik dalam memunculkan ide-

ide yang cemerlang maupun dalam mengingat apa yang ingin diingat. Otak 

pada dasarnya kreatif dan hanya perlu menyediakan lingkungan yang benar 

untuk membebaskan seluruh potensi kreatifnya. Tumbuhkan setiap 

kesempatan yang dimiliki untuk menjadi kreatif, ide-ide di dalam otak sangat 

istimewa dan ingatlah Mind Map adalah teman terbaik untuk melepaskan 

sang jenius yang selama ini terpendam. 
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Strategi Peta Konsep dalam kegiatan pembelajaran dinilai tepat dalam 

membuka sekaligus memerintahkan kedua belah otak agar bisa bekerja secara 

bersamaan, selama ini kita lihat dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

lebih dominan menggunakan belahan otak kiri saja, yaitu untuk berhitung, 

membaca, menulis, berpikir logis, hingga membuka halaman buku dengan 

menggunakan tangan kanan, itu merupakan fungsi kinerja otak kiri sehingga 

otak kanan kurang berfungsi yang akhirnya mengakibatkan siswa cepat bosan 

dan mengantuk, padahal otak mempunyai sifat untuk selalu menyeimbangkan 

kedua bebannya. Sifat keseimbangan otak akan terlihat saat seseorang sedang 

jenuh dengan pekerjaan menulis atau hitung-menghitung, tentu ia ingin 

segera melepas lelah atau relax, misalnya dengan menyetel musik, menonton 

televisi atau dengan melihat taman sejenak, nah dilihat dari kenyataan 

tersebut maka peneliti menggunakan peta konsep atau Mind Map sebagai 

strategi dalam meningkatkan prestasi belajar anak.  

Peta konsep juga mendukung cara kerja alami otak yaitu gambar, di 

sekolah siswa selalu menggunakan otak kirinya seperti membaca tulisan 

dibuku cetak, mendengarkan pelajaran dikelas, mengerjakan soal ujian 

dikelas, dan lain-lain, terlihat bahwa yang diterima anak dalam kegiatan 

belajar sehari-harinya adalah kegiatan otak kiri, tidak seimbang dan juga tidak 

sesuai dengan cara kerja atau bahasa alami otaknya, yaitu gambar, namun 

sebaliknya jika anak di hadapkan dengan menonton kartun, main games atau 

main bola dan aktivitas yang biasanya disukai oleh anak dari pada belajar itu 

adalah menggunakan bahasa alami otaknya sendiri yaitu gambar. Mind Map 
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adalah sebuah peta atau gambar dari pikiran anak, dengan demikian Mind 

Map bekerja sesuai dengan bahasa alami anak. 

Pancaran pikiran juga merupakan salah satu cara kerja alami otak. 

Kebanyakan orang jika diberi informasi mengenai indonesia maka akan 

muncul pikiran-pikiran : bendera merah putih, pulau-pulau dari Sabang 

sampai Merauke, laut, sawah, orang yang sedang menari daerah, garuda 

pancasila, dan lain-lain, semua hal tersebut dinamakan pancaran pikrian 

tentang kata-kata indonesia, dan itulah cara kerja alami otak kita. Pancaran 

setiap orang adalah berbeda-beda tidak sama, karena setiap orang adalah 

unik. Peta konsep dibuat secara unik, berbeda antara satu peta konsep dengan 

peta konsep yang lain, maka dari itu sudah jelas sekali bahwa peta konsep 

bekerja sesuai dengan tiga cara kerja alami otak di atas. Dengan 

menggunakan otak sesuai dengan cara kerja alaminya, maka belajar dan 

berpikir akan cepat, mudah dan menyenangkan.  

Peta konsep yang terdapat di dalam buku Tony Buzan (2012: 35) 

membahas segala tentang lebah seperti membuat rumah, berkomunikasi, 

makan, berkelahi, terbang, hidup dalam komunitas yang teratur, menentukan 

arah, memproduksi madu, hingga reproduksi lebah.  
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Pembahasan mengenai lebah semua dapat diringkas ke dalam 1 lembar 

Mind Map yang menarik. Seperti yang terdapat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.1. Mind Map Lebah 

Peta konsep dapat digunakan untuk meringkas berbagai mata pelajaran, 

selain itu peta konsep juga dapat menjadi gambaran dalam merencanakan 

segala tindakan, seperti yang terdapat dalam buku Tony Buzan (2012: 21) 

Mind Map dapat digunakan untuk pekerjaan, untuk kehidupan sosial, untuk 

memotivasi diri hingga merancang kegiatan liburan. Semua itu dapat 

diringkas ke dalam 1 lembar Mind Map yang menarik, seperti yang terdapat 

pada gambar berikut ini: 

 
 

Gambar 2.2 Mind Map Merancang Liburan 
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C. Pendidikan Budaya dan Karakter  

Karakter merujuk pada ciri khas dan perilaku seseorang atau kelompok 

yang membedakan kualitas satu individu dengan individu yang lain. Pendapat 

serupa dikemukakan oleh Yaumi (2014: 120) bahwa karakter merupakan 

seperangkat ciri perilaku yang melekat pada diri seseorang yang 

menggambarkan tentang keberadaan dirinya kepada orang lain. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Adisusilo dalam Amirul (2014) memaknai karakter sebagai 

perangkat sifat-sifat yang dikagumi sebagai tanda-tanda kebajikan, dan 

kematangan moral seseorang. Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa karakter merupakan ciri khas pada diri seseorang meliputi perilaku dan 

sifat  yang ditandai dengan kematangan moral.  

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) 

memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan yang 

didasarkan pada empat pilar yaitu belajar untuk mengetahui (learning to 

know), belajar melakukan sesuatu (learning to do), belajar untuk bekerja 

sama ( learning to live together), dan belajar menjadi seseorang (learning to 

be). Empat pilar tersebut menekankan tentang learning (belajar) yang 

menuntut siswa aktif dalam belajar. Proses penyaluran pengetahuan budaya, 

dan pengembangan pemahaman konseptual diwujudkan dalam sikap, 

kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah dan kreativitas yang 

bertujuan untuk pendewasaan anak  
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Mewujudkan karakter yang baik tidaklah mudah, karena memerlukan 

proses yang panjang melalui pendidikan. Salah satu usaha aktif  untuk 

membentuk kebiasaan anak sejak dini adalah melalui pendidikan karakter, 

karena setiap orang dalam suatu bangsa di lahirkan dengan membawa 

kecenderungan dan kepribadian yang berbeda satu sama lain. Keberagaman 

ciri dan kecenderungan seperti ini harus dikelola dan dikemas dalam suatu 

proses pendidikan yang di selenggarakan agar dapat menjadi manusia yang 

memiliki budi pekerti yang tinggi yang dapat membangun bangsanya secara 

bermartabat, maka dari itu pendidikan karakter disekolah merupakan hal yang 

penting dan harus dilakukan dalam di setiap jenjang pendidikan, salah 

satunya melalui penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, 

agar dapat meresap dalam diri siswa sehingga hasil belajar dapat diperoleh 

secara maksimal. 

Pendidikan karakter diindonesia pertama kali dicetuskan oleh Ratna 

Megawangi. Melalui konsep pendidikan holistik berbasis karakter, 

Megawangi mengedepankan sembilan karakter yang ingin di bangun. Istilah 

pendidikan karakter ini kembali menguat ketika Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, Muhammad Nuh, dalam pidatonya pada Hari Pendidikan 

Nasional tahun 2011 menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai 

upaya pembangunan karakter bangsa. Lalu bagaimana dengan pendidikan 

karakter berbasis al-Quran? Landasan pendidikan karakter dalam al-Quran 

terdapat dalam QS An-Nisa’ Ayat 9: 

 

َ َوْليَقُىلُىا قَْىًًل َسِذيًذا َوْليَْخَش الَِّزيَن لَْى تََشُكىا ِمْن يَّةً ِضَعافًا َخافُىا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُىا َّللاَّ َخْلفِِهْم ُرسِّ  
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Terjemah Arti:  

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar. 

 

Anjuran yang terdapat pada ayat tersebut, Allah mengharuskan setiap 

umat tidak meninggalkan dibelakang mereka generasi yang lemah, tak 

berdaya dan tak memiliki daya saing dalam kompetisi kehidupan. Ayat ini 

juga dapat di artikan secara umum bahwa ada pesan al-Qur’an kepada setiap 

muslim untuk berupaya sekeras-kerasnya agar generasi sesudahnya 

merupakan generasi yang tangguh melebihi para pendahulunya.  

Kesempurnaan manusia tidak hanya terletak pada dimensi jasadiah 

semata, tetapi melalui dimensi rohaniahlah manusia akan senantiasa bertahan 

pada posisinya sebagai makhluk terbaik. Pengembangan pada sisi jasmaniah 

semata hanya akan menjatuhkan manusia ke tempat yang paling rendah 

(asfala safilin). Pengembangan dimensi rohaniah akan melahirkan akhlak 

yang terpuji.  

 

D. Sikap Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Sikap 

peduli lingkungan merupakan salah satu nilai pendidikan karakter yang harus 

dimiliki oleh peserta didik. Karakter itu sendiri bukanlah bawaan tiap 
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individu, karakter perlu dibentuk oleh manusia itu sendiri dan oleh 

lingkungan tempat dia hidup dan dibesarkan. Salah satu cara membentuk 

sikap peduli lingkungan yaitu dengan melalui pendidikan. Hamzah (2013) 

menegaskan bahwa pendidikan lingkungan adalah sebuah kebutuhan yang tak 

terelakan bila kita ingin mewujudkan masyarakat madani seperti yang dicita-

citakan.  

Pendidikan lingkungan sebenarnya mempunyai tujuan untuk 

membentuk karakter manusia dalam kaitannya dengan lingkungannya guna 

kemaslahatan umat manusia dimuka bumi. Pendapat senada dikemukakan 

oleh Yusuf (2012) bahwa pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang 

kuat terhadap perkembangan selanjutnya. Penjelasan tersebut berarti apabila 

pengalaman dan pemahaman yang baik tentang lingkungan dikenalkan sejak 

usia dini maka akan memberikan dampak yang positif dan akan membentuk 

karakter peduli lingkungan siswa di masa yang akan datang. Kedua pendapat 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan lingkungan adalah sebuah 

kebutuhan yang sangat penting untuk diperkenalkan sejak usia dini agar dapat 

membentuk karakter peduli lingkungan di masa yang akan datang sehingga 

dapat terwujud masyarakat yang di cita-citakan yaitu masyarakat madani atau 

yang biasa disebut masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Khalifah Allah dimuka bumi adalah manusia, maka sudah seharusnya 

manusia mejaga bumi dan tidak merusaknya. Peduli terhadap lingkungan juga 

sudah dijelaskan didalam QS.Al-A’raf ayat 56:  
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ۚ  َوَطَمًعا َخْوًفا َوًَل تُْفِسُذوا فِي اْْلَْسِض بَْعَذ إِْصََلِحَها َواْدُعىهُ إِ  ِ َرْحَمَت نَّ  اْلُمْحِسنِيَن ِمَن َقِريٌب َّللاَّ

Terjemah Arti:  

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 

 

Larangan berbuat kerusakan dimuka bumi telah dijelasakan di dalam 

QS.A’raf ayat 56. Ayat tersebut mengandung perintah agar manusia menjadi 

umat yang muhsinin yakni umat yang berbuat kebaikan-kebaikan bukan 

malah sebaliknya, Allah mengazab kaum mufsidin yakni kaum yang berbuat 

kerusakan dimuka bumi, karena bumi sebagai tempat tinggal dan tempat 

hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan 

penuh rahmat-Nya. Gunung, lembah, sungai, lautan, darata dan sebaginya 

semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya oleh manusia, bukan malah sebaliknya dirusak dan dibinasakan, ada 

saja sebagian kaum yang berbuat kerusakan dimuka bumi. Mereka tidak 

hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melaikan juga berupa 

sikap dan perbuatanlain yang merusak lingkungan. Maka dari itu sikap peduli 

lingkungan perlu untuk diterapkan oleh siapa saja yang ada di muka bumi. 

 

E. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan salah satu hasil proses belajar. Prestasi 

belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan 

suatu proses, sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses 

pembelajaran tersebut. Poerwanto (2007) memberikan pengertian prestasi 
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belajar ialah hal yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar 

sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Winkel dalam Ghullam (1997) 

mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar 

atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai 

dengan bobot yang dicapainya, sedangkan menurut Nasution dalam 

Ghullam(1987) prestasi belajar merupakan “Kesempurnaan yang dicapai 

seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat, prestasi belajar dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni : kognitif, afektif, dan 

psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang 

belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut”.  

Simpulan  dari pendapat di atas bahwa prestasi belajar merupakan 

tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan 

menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar, 

prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport 

setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi 

belajar siswa dapat dikatahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi 

dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa.  

 

F. Fungsi Prestasi Belajar  

Pentingnya seorang pengajar mengetahui dan memahami prestasi 

belajar peserta didik, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, 

sebab fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam 

bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi 
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pendidikan. Arifin dalam Anggraini (2009) berpendapat bahwa prestasi 

belajar bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sehingga dapat menentukan apakah perlu melakukan 

diagnosis, penempatan, atau bimbingan terhadap peserta didik. Pendapat 

serupa dikemukakan oleh Abdullah dalam Kartika Buana (2018) mengatakan 

bahwa fungsi dari prestasi belajar adalah sebagai indikator dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dimiliki oleh pelajar, sebagai lambang pemenuhan 

keingin tahuan, dapat menjadi perangsang untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai indikator daya serap dan kecerdasan murid.  

Pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi  dari 

prestasi belajar adalah sebagai bentuk pencapaian baik dari peserta didik 

maupun guru yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai umpan balik dalam 

menentukan kebijakan kedepan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan,  daya 

serap dan kecerdasan murid. Hasil penilaian dari evaluasi merupakan umpan 

balik untuk mengukur sampai mana keberhasilan proses belajar mengajar, 

dengan nilai-nilai yang diperoleh siswa, guru pun akan mengetahui sejauh 

mana keberhasilannya dalam mengajar, dan hal itu dapat digunakan untuk 

perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya.  

 

G. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pembelajaran yang dilakukan guru erat kaitannya dengan prestasi 

belajar siswa, Slameto (2010:54) mengatakan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar, yaitu : 

a. Faktor intern (dari dalam diri siswa) meliputi faktor jasmaniah 

(seperti: kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (seperti : 
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intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif kematangan dan 

kesiapan) dan keaktifan siswa dalam bermasyarakat. 

b. Faktor ekstern yang meliputi : faktor keluarga (meliputi:cara 

orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua, dan latar 

belakang kebudayaan), faktor sekolah (meliputi: metode mengajar, 

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah), 

faktor masyarakat (meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 
 

Simpulan dari pendapat di atas maka faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan seseorang dalam belajar digolongkan menjadi dua yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

ada di luar individu. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa di sekolah. Semakin kompleks faktor intern dan ekstern 

yang dimiliki oleh seseorang maka prestasi belajar tentu juga akan 

meningkat. 

  

H. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran terpadu menekankan pada 

praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

siswa. Rusman (2011: 254) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan 

tematik, dengan melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman bermakna pada peserta didik. Poerwardaminta dalam Rusman 

(2011: 254) menyatakan bahwa model pembelajaran tematik bertolak dari 
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satu tema yang dipilih dan di kembangkan oleh guru bersama peserta didik 

dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Sementara 

tema merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan. 

Simpulan dari pengertian di atas bahwa pembelajaran tematik 

merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan satu tema lalu 

dikembangkan oleh guru bersama peserta didik dengan mengaitkan beberapa 

mata pelajaran yang kemudian disampaikan dan menjadi pengalaman 

bermakna pada peserta didik.  

Pembelajaran di sekolah dasar pasti mempunyai karakteristik atau ciri 

khas yang berbeda-beda, seperti pembelajaran tematik juga memiliki 

karakteristik  tersendiri. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Rusman 

(2011: 258-259) sebagai berikut: 

a. Berpusat pada peserta didik 

b. Memberikan pengalaman langsung  

c. Pemisahan pelajaran tidak begitu jelas 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

e. Bersifat fleksibel 

f. Hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan peserta didik 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.  

 

Karakteristik yang dimiliki pembelajaran tematik sangat cocok untuk 

diterapkan di sekolah dasar karena mempunyai banyak nilai dan manfaat 

dalam proses pembelajaran di kelas. Rusman (2011: 258) menyebutkan 

manfaat pembelajaran tematik sebagai berikut: 

a. Menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi 

mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih 

materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.  

b. Peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna, 

karena isi materi/ pembelajaran lebih berperan sebagai sarana 

ataupun alat, bukan tujuan akhir. 
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c. Pembelajaran tidak terpecah-pecah karena peserta didik dilengkapi 

dengan pengalaman belajar terpadu, sehingga akan mendapat 

pengertian mengenai proses materi yang lebih terpadu juga 

d. Memberikan penerapan-penerapaon dari dunia nyata, sehingga 

dapat mempertinggi transfer belajar 

e. Pemaduan antar pembelajaran akan membuat penguasaan materi 

pembelajaran menjadi semakin baik dan meningkat. 

 
 

Simpulan dari pernyataan di atas maka pembelajaran tematik 

mempunyai karakteristik dan manfaat yang banyak, maka dari itu sudah 

seharusnya guru menggunakan pembelajaran tematik karena sangat cocok 

dalam mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Selain mendapat 

materi yang di ajarkan, siswa juga bisa memperoleh pengalaman belajar yang 

bermakna di dalam kelas. Sehingga hasil belajar dapat dicapai secara 

maksimal.  

I. Materi Pokok Benda-Benda Disekitar Kita 

Materi pokok benda-benda disekita kita kelas V sekolah dasar 

merupakan tema ke 9 yang memiliki 4 sub tema. Sub tema 1 berjudul benda 

tunggal dan campuran, sub tema 2 berjudul benda dalam kegiatan ekonomi, 

sub tema 3 berjudul manusia dan benda di lingkungannya, dan sub tema 4 

berjudul kegiatan berbasis literasi. Setiap sub tema terdiri dari enam 

pembelajaran atau enam pertemuan dan di setiap pertemuan terdapat lebih 

dari satu mata pelajaran yang dihubungkan dengan mata pelajaran lain sesuai 

dengan subtema yang telah ditentukan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam (IPA) dan bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang akan 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar dalam penelitian ini karena 

rata-rata nilai prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA dan 

bahasa Indonesia masih belum dapat mencapai nilai melampaui KKM.  
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J. Penelitian Relevan  

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di 

anataranya sebagai berikut : 

1. Artikel yang ditulis oleh Rinayani, L (2012) dengan judul Pengaruh 

Strategi Belajar Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Gugus V Kecamatan Buleleng, dalam e-

journal.undiksha.ac.id. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi peta 

konsep memiliki hasil belajar IPA yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi 

Ekspositori. Hal tersebut terlihat dari hasil belajar IPA pada siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan strategi peta konsep memperoleh mean 

sebesar 12,74 sementara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Ekspositori memperoleh hasil mean sebesar 10,64.  

Hal itu menunjukan bahwa strategi peta konsep dapat digunakan untuk 

menaikan prestasi belajar peserta didik.  

2. Artikel yang ditulis oleh Purnamiati (2017) dengan judul Pengaruh model 

pembelajaran tipe Mind Mapping terhadap kreativitas dan Prestasi belajar IPA 

siswa kelas VI SD No. 3 Benoa Kabupaten Badung, dalam e-journal program 

pascasarjana universitas pendidikan ganesha vol 7, no 1 tahun 2017. 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran tipe Mind Mapping dapat membantu siswa 

menggali dan mengembangkan kreativitas serta dapat mengemukakan sendiri 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip IPA yang dipelajari dan tentunya akan 

berdampak pada prestasi belajar IPA yang baik. Terdapat perbedaan prestasi 

belajar IPA antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 
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model pembelajaran tipe Mind Mapping dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model konvensional. Siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe Mind Mapping 

sebesar 21,44%. Sementara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model konvensional yaitu sebesar 20,65%.  

3. Artikel yang ditulis oleh Kulnieks, Roronhiakewen, dan Kelly (2013) dengan 

judul “Eco-literacy development through a framework for indigenous and 

environmental educational leadership”, dalam canadian journal of 

environmental education mengangkat tentang seruan reformasi kurikulum 

ditingkat internasional, nasional, dan lokal melalui program Eko-penyuluhan dan 

alternatif pembelajaran taman belajar, bertujuan untuk memajukan kerangka 

kerja yang memungkinkan inovasi studi lingkungan asli, pendidikan tentang 

alam, dan pengetahuan lingkungan sebagai bagian dari kurikulum kepemimpinan 

lingkungan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang tingkat 

pengetahuan Ecoliteracy pada siswa yang akan dilaksanakan di SD. Hal yang 

sama dalam penelitian ini dengan apa yang dibahas peneliti adalah tentang 

keperdulian terhadap lingkungan seperti halnya Ecoliteracy.  

4. Artikel yang ditulis oleh Locke, Ricardo, Carlos (2013) dengan judul 

“Environmental education and eco-literacy as tools of education for sustainable 

development”, dalam journal of sustainability education Vol.4, January 2013 

meneliti program atau kurikulum yang ada di SD yang mengangkat tentang 

usulan pendidikan lingkungan sebagai komponen pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan melalui program yang ditawarkan oleh universitas 

EARTH ke sekolah umum masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian yang 

akan dilaksanakan yaitu meneliti tentang tingkat pengetahuan Ecoliteracy pada 

siswa di SD. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang dibahas 

peneliti dalam melaksanakan penelitian, yakni mengenai Ecoliteracy.  
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K. Kerangka Pikir 

Pembelajaran tematik dikelas V SD Negeri 2 Pamijen mengalami 

kendala yaitu sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar peserta didik yang 

masih rendah. Identifikasi faktor penyebab rendahnya sikap peduli lingkungan 

dan prestasi belajar peserta didik adalah kurangnya kepedulian peserta didik 

terhadap lingkungan sekitar, kurang menariknya proses pembelajaran dan juga 

kurang aktifnya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dari permasalahan 

tersebut maka peneliti dan guru sepakat menggunakan strategi pembelajaran 

peta konsep untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar 

peserta didik. Peningkatan sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar peserta 

didik dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK).  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menggunakan strategi pembelajaran peta konsep diharapkan dapat menarik 

perhatian siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan pada 

akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Penggunaan 

strategi peta konsep juga diharapkan dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan dan prestasi belajar siswa pada setiap siklus. Pencapaian 

keberhasilan pada pembelajaran dapat menghasilkan dua kemungkinan, 

kemungkinan yang pertama yaitu, ketercapaian keberhasilan pada siklus II, 

lalu kemungkinan kedua yaitu belum adanya ketercapaian pembelajaran pada 

siklus II sehingga perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya, dari penjelasan di 

atas maka diperoleh suatu kerangka pikir yang menjadi sebuah gambaran 

penelitian tindakan kelas pada tema 9 “Benda-benda disekitar kita” yang akan 

dilaksanakan di kelas V SD Negeri 2 Pamijen. 
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Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

Belum munculnya sikap peduli 

lingkungan pada diri peserta didik  

Rendahnya prestasi belajar peserta 

didik dalam proses kegiatan belajar 

mengajar   

Observasi  

Refleksi  

Siklus II 

Penerapan strategi 

pembelajaran peta 

konsep  

Observasi  

Refleksi  Kondisi akhir 

Melalui strategi pembelajaran peta konsep dapat 

meningkatkan sikap peduli lingkungan dan 

prestasi belajar peserta didik  

Siklus I 

Penerapan strategi 

pembelajaran peta konsep  

Apabila melalui strategi pembelajaran peta 

konsep belum meningkatkan sikap peduli 

lingkungan dan prestasi belajar peserta didik 

maka perlu dilakukan siklus selanjutnya  

Siklus 
Selanjutnya 
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