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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Aktivitas Belajar 

 

Pada dasarnya belajar adalah melakukan perbuatan untuk merubah tingkah 

laku dan tindakan yang dialami oleh seseorang. Seperti yang diungkapkan 

oleh Dimyati dan Mudjiono (2006:7), bahwa belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami 

oleh siswa itu sendiri. 

Dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas belajar siswa sangat diperlukan agar 

proses pembelajaran menjadi berkualitas dengan melibatkan langsung siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Sardiman 

(2006:95) bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam 

proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang meliputi keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang 

dapat menunjang prestasi belajar. 

Menurut Diedrich dalam Hamalik (2003:90), aktivitas siswa digolongkan ke 

dalam delapan jenis kegiatan, yaitu: 
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1. Kegiatan-kegiatan visual, meliputi kegiatan; membaca, melihat gambar, 

mengamati eksperimen, pameran, dan mengamati orang lain atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan, meliputi; menyatakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberikan 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi kegiatan; mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, dan 

mendengarkan suatu permainan. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi kegiatan;  menulis laporan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, mengerjakan lembar kerja, menulis cerita, 

dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi kegiatan; menggambar, 

membuat grafik, diagram peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi kegiatan; melakukan percobaan, 

melaksanakan pameran, menyelenggarakan permainan, dan membuat 

model. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, meliputi kegiatan; mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi kegiatan; minat, membedakan, 

berani, tenang. 

Manfaat aktivitas belajar dalam proses pembelajaran menurut Hamalik 

(2003:91) adalah : 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 

b. Berbuat sendiri dan akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 
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c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya  dapat memperlancar kerja kelompok 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. 

e. Memupuk disilpin belajar dan dan suasana belajar demokratis, 

kekeluargaan,, musyawarah, dan mufakat. 

f. Membina dan memupuk kerja sama antara sekolah dan masyarakat, guru 

dengan orangtua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan siswa. 

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkret, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

 

B. Keterampilan Proses Sains 

 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah 

ada dalam diri siswa (Dimyati dan Mudjiono, 2006:138).  Menurut Karli dan 

Yuliatiningsih (2002:42)  keterampilan proses sains merupakan keterampilan 

yang berpedoman pada proses ilmiah, dimana keterampilan proses sains 

merupakan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian, karena pada  prinsipnya pelajaran sains disekolah membekali siswa 

kemampuan berbagai cara mengetahui dan cara mengerjakan yang dapat 

membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara mendalam.  Sedangkan 
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menurut Usman (2004:42) keterampilan proses sains merupakan keterampilan 

dalam pembelajaran yang mengarah kepada pengembangan kemampuan-

kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. 

 

Ada beberapa alasan yang melandasi perlunya diterapkan keterampilan proses 

dalam kegiatan belajar-mengajar sehari-hari.  Alasan pertama, perkembangan 

ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tak mungkin lagi para 

guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa.  Alasan kedua, para 

ahli psikologi pada umumnya sependapat bahwa anak-anak mudah memahami 

konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh 

kongkret, contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi, dengan mempraktekkan sendiri upaya penemuan konsep melalui 

perlakuan terhadap kenyataan fisik, melalui penanganan benda-benda yang 

benar-benar nyata.  Alasan ketiga, penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat 

mutlak benar seratus persen, namun penemuannya bersifat relatif, sehingga 

anak perlu dilatih untuk selalu bertanya, berpikir kritis, dan mengusahakan 

kemungkinan-kemngkinan jawaban terhadap suatu masalah.  Alasan keempat, 

dalam proses belajar-mengajar seyogyanya pengembangan konsep tidak 

dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik 

(Semiawan, 1986:14-16). 

Ditinjau dari segi proses, maka IPA memiliki berbagai keterampilan proses 

sains, misalnya : (a) mengidentifikasi dan menentukan variabel tetap/bebas 

dan variabel berubah/bergayut, (b) menentukan apa yang diukur dan diamati,      
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(c) keterampilan mengamati menggunakan sebanyak mungkin indera, 

mengumpulkan fakta yang relevan, mencari kesamaan dan perbedaan, 

mengklasifikasikan, (d) keterampilan dalam menafsirkan hasil pengamatan 

dan dapat menghubung-hubungkan hasil pengamatan, (e) keterampilan 

menemukan suatu pola dalam seri pengamatan, dan keterampilan dalam 

mencari kesimpulan hasil pengamatan (f) keterampilan dalam meramalkan apa 

yang akan terjadi berdasarkan hasil-hasil pengamatan, dan (g) keterampilan 

menggunakan alat/bahan dan mengapa alat/bahan tersebut digunakan. 

(Depdiknas dalam BSNP, 2006:4).   

Usman (2004:42-44) berpendapat bahwa kegiatan keterampilan proses  dapat 

dilaksanakan dengan bentuk-bentuk berikut : 

a) Mengamati/mengobservasi, merupakan tanggapan terhadap berbagai objek 

dan peristiwa alam dengan panca indera.  Mengamati memiliki dua sifat 

utama, yakni sifat kualitatif dan sifat kuantitatif.  Mengamati bersifat 

kualitatif apabila dalam pelaksanaannya hanya menggunakan panca indera 

untuk memperoleh informasi.  Mengamati bersifat kuantitatif apabila 

dalam pelaksanannya selain menggunakan pancaindera, juga 

menggunakan peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. 

b) Mengelompokkan/mengklasifikasikan, merupakan keterampilan proses 

untuk memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, 

sehingga didapatkan golongan/kelompok sejenis dari objek peristiwa yang 

dimaksud.  Dengan keterampilan mengklasifikasikan siswa dapat 

menentukan golongan dengan mengamati persamaan, perbedaan, dan 
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hubungan serta pengelompokkan objek berdasarkan kesesuaian dengan 

berbagai tujuan. 

c) Menafsirkan (menginterpretasikan), yaitu keterampilan menafsirkan 

sesuatu berupa benda, kenyataan, peristiwa, konsep, atau informasi yang 

telah dikumpulkan melalui pengamatan, perhitungan, penelitian, atau 

eksperimen serta menarik kesimpulan. 

d) Mengkomunikasikan,  yaitu menyampaikan perolehan atau hasil belajar 

kepada orang lain dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, dan  

penampilan, atau dapat juga diartikan menyampaikan dan memperoleh 

fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, 

atau suara visual.  Contoh-contoh kegiatan mengkomunikasikan adalah 

mendiskusikan suatu masalah, membuat laporan, membaca peta, dan 

kegiatan lain yang sejenis. 

e) Meramalkan/memprediksi, suatu prediksi dapat diartikan sebagai 

mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi 

pada waktu mendatang berdasarkan perkiraan pada hubungan antara fakta, 

konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.  

 

Dengan menggunakan keterampilan proses, siswa akan mampu menemukan 

dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai.  Seluruh irama, gerak atau tindakan dalam 

proses belajar mengajar yang seperti ini akan menciptakan kondisi belajar 

yang melibatkan siswa secara aktif.  Agar keterampilan proses yang 

dikembangkan dapat berjalan, siswa perlu dilatih sebelum keterampilan proses 

tersebut dapat dilaksanakan (Karuru dalam Muslich, 2009:228).  
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C. Model Inkuiri 

 

Pengajaran berdasarkan inkuiri  (inquiry based teaching) adalah suatu strategi 

yang berpusat pada siswa (student centered strategy) dimana kelompok-

kelompok siswa dibawa ke dalam suatu persoalan atau mencari jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur 

kelompok yang digariskan secara jelas.  Dalam situasi ini para siswa 

menemukan konsep-konsep yang dapat diketahui atau diperoleh, sehingga 

pengetahuan tersebut ditemukan sendiri oleh siswa ( Hamalik, 2003:23 ).  

 

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model  inkuiri :        

Pertama, inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan, artinya inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar.  Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk 

mencari dan menemukan jawabannya sendiri yang sifatnya sudah pasti dari 

sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri (self belief).  Ketiga, tujuan pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis, logis dan kritis atau 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental 

(Sanjaya, 2008:303-304). 

 

Menurut Roestiyah (2008:75) inkuiri merupakan suatu cara yang digunakan 

guru untuk mengajar di depan kelas.  Adapun pelaksanaannya yaitu guru 

membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas.  Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu 

yang harus dikerjakan.  Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau 



16 

 

membahas tugasnya di dalam kelompok, kemudian dibuat laporan yang 

tersususun dengan baik.  Akhirnya hasil laporan kerja kelompok dilaporkan 

ke sidang pleno, dan terjadilah diskusi secara luas.  Dari sidang plenolah 

kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kerja kelompok. 

 

Gulo (2002 dalam Trianto, 2007:137-138) menyatakan bahwa inkuiri tidak 

hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang 

ada, termasuk pengembangan emosional dan keterampilan. Inkuiri merupakan 

suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh maksimal 

kemampuan siswa.  Sintak pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut : 

a. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 

Kegiatan model pembelajaran inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau 

permasalahan diajukan.  Untuk meyakinkan bahwa pertanyaan sudah 

jelas, pertanyaan tersebut dituliskan di papan tulis, kemudian siswa 

diminta untuk merumuskan hipotesis. 

b. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data.  Untuk memudahkan proses 

ini, guru menanyakan kepada siswa gagasan mengenai hipotesis yang 

mungkin.  Dari semua gagasan yang ada, dipilh salah satu hipotesis yang 

relevan dengan permasalahan yanng diberikan. 

c. Mengumpulkan data 

Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data.  Data 

yang dihasilkan dapat berupa tabel atau grafik. 
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d. Analisis data 

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dengan menganalisis data yang telah diperoleh.  Faktor penting dalam 

menguji hipotesis adalah pemikiran ’benar’ atau ’salah’.  Setelah 

memperoleh kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan.  Bila ternyata hipotesis itu salah atau 

ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah 

dilakukannya. 

e. Membuat kesimpulan 

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan 

sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa. 

 

Inkuiri terbagi atas beberapa macam mulai dari inkuiri terpimpin sampai pada 

inkuiri bebas, tergantung dan sejauh mana keterlibatan guru.  Inkuiri 

terpimpin yaitu bila keterlibatan guru masih ada dalam pelaksanaan inkuiri. 

Dalam model inkuiri terpimpin guru hanya berperan memberikan gambaran 

permasalahan, memfasilitasi percobaan dan pengamatan, menjadi moderator 

dalam diskusi, memberikan motivasi dan pujian serta membimbing siswa 

membuat rangkuman. Sedangkan inkuiri bebas yaitu bila keterlibatan guru 

tidak ada dalam substansi pelaksanaan inkuiri (Suryosubroto, 2002:196). 

Model inkuiri terpimpin bertujuan agar siswa terangsang oleh tugas, dan aktif 

mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu.  Diharapkan juga siswa 

mampu mengemukakan pendapatnya dan merumuskan kesimpulan nantinya, 

dapat berdebat, menyanggah, dan mempertahankan pendapatnya (Roestiyah, 

2008:76). 


