
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Belajar

Usaha untuk memahami mengenai makna belajar diawali dengan

mengemukakan beberapa definisi tentang belajar antara lain:

a. Belajar ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku

b. Belajar adalah pusat untuk membaca, dan untuk mencoba sesuatu serta

mendengarkan dan mengikuti.1

Dari kedua definisi diatas, maka dapat diterangkan bahwa belajar

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian dan

kegiatan yang menirukan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan

dan lain sebagainya. Jadi, perubahan tingkah laku manusia adalah proses dari

belajar itu sendiri. Hal senada juga dikemukakan oleh Hamzah Uno, bahwa

belajar adalah proses interaksi antara stimulus(yang mungkin berupa pikiran,

perasaan, atau gerakan) dan respon (yang juga mungkin berupa, pikiran, perasaan,

atau gerakan).2

Disamping definisi-definisi tersebut ada beberapa pengertian lain yang

cukup banyak baik dilihat secara mikro maupun makro, dilihat dari luas atau

terbatas. Dalam pengertian luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-

fisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya.

1Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.
45

2Hamzah Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya , (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),  hlm.
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Untuk memperoleh pengertian yang objektif tentang belajar terutama

belajar disekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian belajar.Pengertian

belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi pendidikan. Menurut

pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam

menemui kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam

seluruh aspek tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat

maupun jenisnya oleh karena itu tentu setiap perubahan dalam diri seseorang

merupakan perubahan dalam arti belajar. Untuk dapat mengetahui tingkah laku

belajar, maka dapat dijelaskan beberapa perbuatan belajar sebagai berikut:

a. Belajar signal
b. Belajar mereaksi perangsang
c. Belajar membentuk rangkaian
d. Belajar asosiasi verbal
e. Belajar membedakan hal yang majemuk
f. Belajar konsep
g. Belajar kaedah atau belajar prinsip
h. Belajar memecahkan masalah3

2. Pengertian Hasil Belajar

Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

pasal 6 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai

dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, bertanggung jawab

terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dasar, fungsi dan tujuan

3Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung:  Sinar Baru, 2009),
hlm. 46-47



pasal 3 mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4

Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti yang tertuang

dalam angka rapor dan dampak pengiring yaitu penerapan pengetahuan dan

kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar. Berikut dikemukakan unsur-

unsur yang terdpat dalam tiga aspek hasil belajar, antara lain:

a. Hasil belajar bidang kognitif
1) Tipe hasil pengetahuan hafalan
2) Tipe hasil belajar pemahaman
3) Tipe hasil belajar penerapan
4) Tipe hasil Analisis
5) Tipe hasil Sintesis
6) Tipe hasil belajar Evaluasi

b. Hasil belajar bidang afektifberkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap
seseorang dapat diramalkan bila seseorang menguasai bidang kognitif
tingkat tinggi mka bidang afektif kurang  perhatian guru, lebih memberi
tekanan pada bidang kognitif. Tipe afektif tampak pada siswa dalam
berbagai tingkah laku seperti disiplin, motivasi belajar menghargai guru
dan teman sekelas

c. Hasil belajarbidang psikomotortampak dalam bentuk keterampilan skill
kemampuan bertindak individu(seseorang)5

Menurut S. Nasution dalam Kunandar berpendapat bahwa hasil belajar

adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya berupa

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri

4Sisdiknas, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 6
5 Ibid hlm. 54



individu yang belajar.6Hal ini berarti bahwa hasil belajar pada hakikatnya

merupakan suatu perubahan tingkah laku diberbagai aspek sebagaimana

dijelaskan oleh Sudjana bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku yang berperan sebagai hasil belajar dalam pengertian luas

mencakup kognitif, afektif dan psikomotor.7 Ketiga ranah ini dapat dicapai setelah

melaului proses pembelajaran. Hal ini ditegaskan kembali oleh Sudjana yang

berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemapuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman mengajarnya.8

Setelah proses pembelajaran berlangsung, guru atau pendidik tentunya

ingin mengetahui tingkat pemahaman atau sejauh mana kemampuan siswa

menyerap materi pelajaran yang disampaikan. Adakalanya kemampuan siswa

tersebut tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui hal tersebut, cara yang

paling mudah adalah dengan melihat hasil belajar siswa.

Nana Sudjana dalam Tohirin memaparkan bahwa hasil belajar adalah

perubahan tingkah laku siswa dalam ruang lingkup sebagai berikut :

a. Ranah kognitif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, dan evaluasi.

b. Ranah afektif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan sikap yang terdiri
dari lima aspek, yakni penerimaan jawaban atau reaksi, penilaian,
organisasi dan internalisasi.

c. Ranah psikomotorik, yaitu hasil belajar berkenaan dengan keterampilan
dan kemampuan bertindak. Ranah psikomotorik terdiri dari enam aspek,
yakni gerakan refleksi, keharmonisan atau ketepatan, gerakan
keterampilan kompleks, gerakan ekspreksif, dan interpreatif9.

6Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), hlm. 276

7Nana Sudjana, Loc Cit
8Ibid, hlm. 22
9Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Pekanbaru: Sarana Mandiri

Offset, 2003), hlm. 119



Pendapat lain  dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono  yang menyatakan

bahwa Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evalusi belajar.

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya batas dan puncak proses

belajar. Hasil belajar tersebut dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak

pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang

dalam angka di rapot dan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan

kemampuan di bidang lain, suatu transfer belajar,suatu transfer belajar.10

Sementara Tulus tu’u mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang

dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu.Prestasi

akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang

diperoleh di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sedangkan prestasi belajar adalah

penguasaan pengetahuan  atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata

pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan

oleh guru.11

Senada dengan itu, Mimin Haryati mengatakan Hasil belajar adalah

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa  yang dapat diamati dan diukur

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara eksplisit

ketiga aspek tersebut terkandung dalam setiap mata pelajaran, hanya saja

penekanannya yang berbeda. Untuk aspek kognitif lebih menekankan pada teori,

10Ibid, hlm.3
11 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo,

2004), hlm. 75



aspek psikomotor lebih menekankan pada praktek dan kedua aspek tersebut selalu

mengandung aspek afektif.12 Jadi  perubahan pada siswa akibat proses belajar

bukan hanya berkaitan pada bidang intelektualnya saja, akan tetapi meliputi

perubahan sikap dan keterampilan.

Namun dari berbagai aspek yang ada, aspek kognitif atau intelektuallah

yang paling sering dan paling banyak di nilai oleh guru disekolah. Hal ini

dikarenakan pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya

ranah rasa atau afektif siswa sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan perubahan

hasil belajar itu ada yang bersifat intangible ( tidak bisa diraba).13 Selain itu, aspek

kognitif berkaitan erat dengan  kemampuan siswa dalam menguasai bahan ajar.

Perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik merupakan keberhasilan yang

diorientasikan atau yang ditujukan pada prestasi belajar, dimana prestasi belajar

merupakan gambaran hasil belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar

pada suatu jenjang yang diikutinya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan perubahan-perubahan tingkah laku atau perbuatan kearah yang lebih

baik. Dalam penelitian ini hasil belajar yang diharapkan adalah peningkatan hasil

belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas V

SDN 006 Tanjung Bungo.

12 Mimin Haryati, Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Gaung Persada Press),
hlm. 22

13Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.
216



3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Dalam pencapaian hasil belajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi

hasil belajar tersebut yang secara garis besar di kelompokkan dalam dua faktor,

yaitu faktor internal (berasal dari dalam diri), dan faktor eksternal (berasal dari

luar diri). Slametomengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja,

yaitu faktor intern dan eksteren.Faktor interen adalah faktor yang ada dalam

individu yang sedang belajar di antaranya faktor jasmani, psikologis dan faktor

kelelahan. Sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, sekolah (organisasi) dan

faktor masyarakat.14

Selanjutnya Muhibin Syah juga menambahkan bahwa secara global

faktor–faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat di bedakan menjadi

tiga macam, yakni:

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa)yakni keadaan/kondisi psikologis
dan kelelahan.

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa)yakni kondisi lingkungan di sekitar
siswa.

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning)yakni jenis upaya belajar
siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan
kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.15

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa faktor yang

mempengaruhi dalam proses belajarsecara garis besar dapat di kelompokkan

dalam dua faktor, yaitu faktor internal (dalam diri siswa) yang meliputi jasmani,

psikologis dan kelelahan siswa sedangkan faktor ekternal yang terdapat (di luar

14Slameto, Belajar Dan Faktor YangMempengaruhinya, (Jakarta: Renika Cipta, 2003)
hlm. 54

15 Muhibbin Syah, Opcit. hlm. 144



diri siswa) yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah teman sebaya. Selain itu

faktor pendekatan juga mempengaruhi hasil belajar yang meliputi strategi, metode

dan model pembelajaran dalam penelitian.

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa

dalam mata pelajaran IPS yang diperoleh dari hasil tes pada katagori pengetahuan,

pemahaman dan aplikasi. Sehubungan dengan penelitian ini maka hasil belajar

IPS yang dimaksud adalah nilai yang diperoleh siswa setelah menggunakan model

pembelajarn terpadu tipe Webbed dalam pembelajaran IPS.

4. Model Pembelajaran Terpadu tipe Webbed

Menurut Joni dalam Trianto mengatakan bahwa pembelajaran terpadu

adalah “suatu sistem Pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara

individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep

serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik”.16Kebermaknaan

belajar tidak sebatas memperoleh informasi tapi belajar untuk memahami.

Memahami menyangkut proses keterkaitan atau koneksi, menggunakan

pengetahuan secara lincah dan fleksibel sehingga terbentuk suatu wawasan yang

bermakna.

Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang

dikemukakan oleh Fogarty, dalam Trianto yaitu sebanyak sepuluh model

pembelajaran terpadu. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut

adalahsebagai berikut:

a. The fragmented model (Model Fragmen)

16Trianto, Model Pembelajaran Terpadu. (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 56



b. The connected model (Model Terhubung)
c. The nested model (Model Tersarang)
d. The sequenced model (Model Terurut)
e. The shared model (Model Terbagi)
f. The Webbed model (Model Jaring Laba-Laba)
g. The threaded model (Model Pasang Benang)
h. The integrated model (Model Integrasi)
i. The immersed model (Model Terbenam)
j. The networked model (Model Jaringan)17

Kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model

pembelajaran  yang  dipandang  layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan

mudah dilaksanakan di pendidikan dasar. Ketiga model pembelajaran  terpadu

yang dimaksud adalah model terhubung (connected), model jaring laba-laba

(Webbed), model  keterpaduan(integrated).

Model Webbed adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan

pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan

menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi

subtema dengan  memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. setelah itu

dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung yang harus

dilakukan oleh siswa.18

Trianto menjelaskan Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran

terpadu tipe Webbed adalah sebagai berikut:

Keunggulan model pembelajaran terpadu tipe Webbed
a. Penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk

belajar
b. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman
c. Memudahkan perencanaan
d. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa

17 Ibid, hlm 41
18Ibid, hlm. 41



e. Memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan
dan ide-ide berbeda yang terkait

Kelemahan model pembelajaran terpadu tipe Webbed
a. Sulit dalam menyeleksi tema
b. Dalam pembelajaran cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal
c. Guru lebih memusatkan pada kegiatan19

Webbed model (model jaring laba-laba/model terjala) adalah Model

pembelajaran yang pada dasarnya menggunakan pendekatan tematik.Pendekatan

ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu.Setelah tema

disepakati maka dilanjutkan dengan pemilihan sub- sub tema dengan

memperhatikan kaitannya dengan antar mata pelajaran.20Dari sub- sub tema ini

direncanakan aktivitas belajar yang harus dilakukan anak. Melalui model

pembelajaran ini, anak akan memperoleh pandangan hubungan yang utuh tentang

kegiatan dari ilmu yang berbeda-beda. Model ini merupakan model yang sangat

populer dalam kegiatan belajar mengajar khusus nya di Sekolah Dasar,model ini

juga dapat meningkat minat siswa untuk lebih berperan aktif dalam kelas.

Model Webbed atau model jaring laba laba merupakan model dengan

menggunakan pendekatan tematik, baru kemudian dikembangkan sub sub tema

dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang bidang studi terkait.21

Model pembelajaran terpadu tipe Webbed ini merupakan suatu model

pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Kegiatan

19Ibid, hlm. 42
20Syaefuddin, Udin Saud & Novi Resmini. Pembelajaran Terpadu, (Bandung : UPI Press,

2006), hlm. 60
21Asrul, 2012.Pembelajaran terpadu tipe webbed http://id.shvoong.com/social-

sciences/education/2256059-pembelajaran-terpadu-tipe-webbed/#ixzz2KqcSCqqWhlm. 1



pembelajaran diawali dengan pemberian tema, kemudian tema tersebut dikaitkan

pada beberapa materi pada pelajaran berbeda.

Pada model pembelajaran Webbed, guru menyajikan pembelajaran dengan

tema dan sub tema yang di sepakati dan dihubungkan dengan antar mata

pelajaran. Sehingga siswa memperoleh pandangan hubungan yang utuh tentang

kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda.Model pembelajaran ini adalah

model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik.Pendekan ini

dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan menjadi

subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran

yang terkait.Dari subtema tersebut diharapakan aktivitas siswa dapat berkembang

dengan sendirinya.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam  model pembelajaran jaring laba-

laba sebagai berikut.:

a. Guru menyiapkan tema utama
b. Guru menyiapkan tema-tema yang telah terpilih berdasarkan materi yang

akan dipelajari
c. Guru menjelaskan tema-tema yang terkait dengan bidang-bidang studi

sehingga materinya lebih luas.22

Berdasarkan uraian diatas model pembelajaran terpadu tipe Webbed

merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan dan disesuaikan pada

setiap pengembangan untuk tiap kelompok usia. Dalam penelitian ini, peneliti

mengambil siswa kelas V SDN 006 Tanjung Bungo sebagai subjek kelompok usia

yang diteliti.

22 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 42



Menurut Ahmad ada beberapa kelebihan dari model terpadu tipe Webbed,

antara lain:

a. Siswa dapat memperoleh pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan

dari ilmu-ilmu yang berbeda.

b. faktor motivasi berkembang karena adanya pemilihan tema yang

didasarkan pada minat siswa.

c. siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan

ide yang berbeda dapat saling berhubungan.

d. Adanya kekuatan motivasi internal yang berasal dari proses penentuan

tema yang diminati anak.

e. Relatif mudah digunakan

f. Mempermudah perencanaan kerja tim guru

g. Memudah kan anak untuk melihat berbagai kegiatan / gagasan yang

berbeda.

h. Memberi kejelasan melalui pendekatan

i. Adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang

sangat diminati.

j. Model jaring laba-laba relatif mudah dilakukan bagi guru-guru yang belum

berpengalaman.

k. Model ini mempermudah perencanaan kerja tim sebagai tim antar bidang

studi yang bekerja untuk mengembangkan suatu tema ke dalam semua

bidang isi pelajaran.



l. Pendekatan tematik memberikan suatu payung yang jelas, yang dapat

memotivasi tampak dari siswa.

m. Memudahkan siswa untuk melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda

yang terkait.23

Berdasarkan keunggulan atau kelebihan dari model pembelajaran ini

penulis berpendapat bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil

belajar siswa kelas V pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di

Indonesia SDN 006 Tanjung Bungo dan melalui model pembelajaran ini, siswa

akan memperoleh pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu yang

berbeda-beda. Model ini merupakan model yang sangat populer dalam kegiatan

belajar mengajar khusus nya di Sekolah Dasar,model ini juga dapat meningkatkan

minat siswa untuk lebih berperan aktif dalam kelas.

23 Ahmad Nurdin. http://blogberkah.blogspot.com/2012/06/makalah-
kelebihan-dan-kelemahan-model.html.diakses tanggal 22 Desember 2012 pukul
16.30 hlm. 3



Contoh diagram model pembelajaran terpadu tipe Webbed:24

B. Penelitian yang Relevan

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, unsur relevannya dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah

menggunakan strategi yang sama. Perbedaannya ada pada mata pelajaran, materi,

kelas, dan sekolah yang diteliti.Adapun penelitian tersebut adalah:

Pertaman, penelitian yang dilakukan oleh Martina dari Universitas Riau

tahun 2009 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Terpadu Tipe Webbed

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKN di Kelas IV

24 Trianto, Loc Cit, hlm. 42
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SDN 011 Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.25

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Martina pada siklus I

rata-rata  hasil belajar siswa dengan Model Pembelajaran Terpadu Tipe Webbed

adalah 3,47 atau 31,54%. Pada siklus ke II rata-rata hasil belajar meningkat

menjadi 6,19 atau 77,38%, tapi untuk siklus ke II hasil belajar masih tergolong

sedang. Sedangkan pada siklus ke III rata-rata hasil belajar meningkat menjadi

7,52 atau 88,69%, rata-rata presentase dari siklus III sudah tergolong tinggi yaitu

mencapai 100%.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Haryatmi dari UIN SUSKA tahun

2013 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V

SDN 026 Pancuran Gading Kecamatan bangkinag Barat Kabupaten Kampar tahun

ajaran 2011/2012”26 Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh saudara

Ahad Sidin pada siklus I rata-rata  hasil belajar siswa dengan Model

Pembelajaran integrated adalah 3,47 atau 31,54%. Pada siklus ke II rata-rata hasil

belajar meningkat menjadi 6,19 atau 77,38%, tapi untuk siklus ke II hasil belajar

masih tergolong sedang. Sedangkan pada siklus ke III rata-rata 27hasil belajar

meningkat menjadi 7,52 atau 88,69%, rata-rata presentase dari siklus III sudah

tergolong tinggi yaitu mencapai 100%.

25Martina. Penerapan Model Pembelajaran Terpadu Tipe Webbed Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKN Di Kelas IV SDN 011 Pancuran Gading
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.Skripsi. Pekanbaru Universitas Riau. 2009

26 Haryatmi“Penerapan Model Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SDN 026 Pancuran Gading Kecamatan
Bangkinag Barat Kabupaten Kampar tahun ajaran 2011/2012



C. Kerangka berfikir

Model pembelajaran terpadu tipe Webbed adalah model pembelajaran

yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada materi yang disajikan untuk

meningkatkan hasil belajar siswa dengan langkah-langkah pembelajaran antara

lain, pertama guru menyiapkan tema utama, dan tema lain yang telah dipilih dari

beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran/bidang Studi. Lalu, Guru

menyiapkan tema-tema yang telah terpilih. Kemudian, guru menjelaskan tema-

tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Terakhir, guru memilih konsep

atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa dengan pertimbangan lain yang

memang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses

pembelajaran dengan menggunkan model pembelajaran ini siswa dibimbing

secara terus menerus dan belajar untuk mengintegrasikan pelajaran lain dengan

materi yang diajarkan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk memahami

pelajaran yang dibahas karena berkaitan dengan pelajaran lain yang sudah mereka

pelajari sebelumnya.

Dengan demikian guru akan lebih mudah untuk memotivasi siswa dan

akan membangkitkan minat belajar siswa karena akan diintegrasikan dengan mata

pelajaran yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dengan adanya motivasi

belajar yang diberikan guru maka hasil belajar juga akan baik dan meningkat

sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.



D. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktifitas Guru

Dalam penelitian ini indikator kinerja guru meliputi beberapa tahapan:

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan

memotivasi siswa

2. Guru menyampaikan tema utama berdasarkan materi yang di pelajari

3. Guru menyampaikan tema-tema yang telah terpilih.

4. Guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materinya lebih

luas.

5. Guru menyimpulkan materi pembelajaran

b. Aktivitas Siswa

Adapun yang menjadi indikator kinerja siswa yaitu:

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran

yang ingin dicapai

2. Siswa memperhatikan tema utama yang akan dipelajari

3. Siswa mendengarkan tema yang terkait dengan tema utama

4. Siswa mendengarkan tema yang terkait dengan tema yang telah dipilih

5. Siswa merangkum materi pelajaran dan mengerjakan soal evaluasi

2. Indikator Hasil

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa secara klasikal mencapai

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan sebesar



75%.28Adapun KKM yang telah ditetapkan adalah 65, artinya dengan persentase

tersebut hampir keseluruhan hasil belajar siswa telah mencapai KKM yang telah

ditetapkan.

E. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah  penerapan model

pembelajaran terpadu tipe Webbed, maka hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 006

Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dapat meningkat.

28Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2008), hlm. 257


