
 
 
 
 
 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 
A. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar sebagai proses manusiawi memiliki kedudukan dan peran 

penting dalam kehidupan masyarakat, kerena dengan belajar seseorang 

akan menemukan pengetahuan baru walaupun membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku, baik 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang 

dilakukan secara sadar dan bersifat menetap. 

Menurut pandangan konstruktivistik dalam Budiningsih (2005: 58), 

belajar adalah suatu proses konstruksi pengetahuan. Pembentukan ini 

harus dilakukan oleh orang yang belajar. Ia harus aktif melakukan 

kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang 

hal-hal yang sedang dipelajari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Sutrisno (2007: 2-28) yang mengungkapkan bahwa belajar merupakan 

proses aktif siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan cara 

membuat link antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan 

yang sedang dipelajari melalui interaksi dengan yang lainya.  

Seiring dengan pendapat di atas, Rustaman (2011: 2.14) 

mengemukakan belajar menurut pendangan konstruktivis merupakan 
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upaya untuk membangun konsep atau argumen yang harus dilakukan 

sendiri oleh siswa yang belajar (dengan bantuan guru atau orang dewasa). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita 

sendiri. Selanjutnya Gagne dalam Winataputra (2008: 3.30) 

mendefinisikan belajar adalah seperangkat proses kognitif yang dapat 

mengubah sifat stimulus dari lingkungan menjadi beberapa tahap 

pengolahan informasi untuk memperoleh kapasitas yang baru.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan kegiatan seseorang dalam mengkonstruksi atau 

membangun pengetahuan baru melalui serangkaian kegiatan. Sehingga, 

seseorang tersebut mengalami perubahan tingkah laku yang  menyangkut 

perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang dilakukan 

secara sadar dan bersifat menetap. 

 
2. Hasil Belajar 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran 

adalah hasil belajar yang berupa penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang telah diperoleh pada mata pelajaran yang diujikan. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Nashar (2004: 77) 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar. Seiring dengan pendapat tersebut Sudjana 

(2010: 22) mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. 
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Keller dalam Nashar (2004: 77), memandang hasil belajar sebagai 

keluaran dari berbagai masukan. Berbagai masukan tersebut menurut 

Keller dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu masukan pribadi 

(personal inputs) dan masukan yang berasal dari lingkungan (environment 

inputs). Sedangkan Nasution dalam Kunandar (2010: 276) 

mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah perubahan pada individu yang 

belajar, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan 

penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar.  

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom dalam (Sudjana, 2010: 22) 

hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah yaitu 

ranah kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

(1) ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan dan ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; (2) ranah afektif, berkenaan 

dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan 

yaitu menerima (reciving/attending), menjawab atau mereaksi 

(responding), menilai (valuing,), organisasi, internalisasi  

nilai/pembentukan pola  hidup;  dan (3) ranah psikomotor, meliputi 

gerakan refleks, keterampilan pada gerakan-gerakan terbimbing, 

kemampuan perseptual (termasuk di dalamnya membedakan visual, 

auditif, motoris), dan gerakan skill. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah penguasaan sejumlah pengetahuan yang diperoleh 

siswa dari berbagai masukan baik masukan dari diri pribadi  dan masukan 
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yang berasal dari lingkungan, serta perubahan perilaku dan sikap siswa 

setelah mengikuti kegiatan belajar dengan melibatkan aspek kognitif, 

afektif, dan keterampilan psikomotor. Perubahan tersebut dapat berupa 

perubahan pengetahuan serta perubahan yang dapat membentuk kecakapan 

dan penghayatan dalam diri pribadi siswa. 

 
B. Kinerja Guru 

Guru merupakan suatu profesi atau jabatan fungsional dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran atau seseorang yang menduduki dan 

melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut 

sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Indonesia Pasal 39 ayat 3 menyatakan bahwa pendidik 

yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru.  

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat 2 menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya pada ayat 8 

dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir 

kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan 

jabatannya. 

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka seorang 

guru harus mempunyai sejumlah kompetensi atau menguasai sejumlah 
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pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan bidang tugasnya. 

Sebagaimana dijelaskan pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal 1 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru dapat mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.  

Uno (2007: 72) mengungkapkan bahwa secara konseptual kinerja guru 

adalah kecakapan yang dimiliki oleh guru yang diindikasikan dalam tiga 

kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan personal.  Hal tersebut 

sejalan dengan Depdiknas (2008: 21) yang menyatakan bahwa hal yang 

berkaitan dengan kinerja guru, wujud prilaku yang dimaksud adalah kegiatan 

guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil 

belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru adalah segala kegiatan guru baik kegiatan mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

yang dilandasi dengan kecakapan dan kompetensi seorang guru. kompetensi 

yang dimaksud mencangkup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional. 
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C. Keterampilan Proses IPA 

1. Pengertian Keterampilan Proses IPA 

IPA pada hakikatnya mengandung cara-cara untuk mengembangkan 

ilmu dan pengetahuan. Sehingga, untuk mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan alam, seseorang perlu menguasai sejumlah keterampilan 

dasar yang dikenal dengan ketarampilan proses. Menurut Rustaman  

(2011: 1.9) keterampilan proses IPA merupakan seperangkat keterampilan 

yang digunakan para ilmuan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Sutarno (2009: 9.1) yang 

mengungkapkan ketererampilan proses yang digunakan dalam 

pembelajaran didasarkan pada serangkaian langkah-langkah kegiatan yang 

biasanya ditempuh oleh para ilmuan untuk mendapatkan atau menguji 

suatu pengetahuan yang dapat berupa konsep atau prinsip. 

Carin dalam Sutarno (2009: 9.1) menyampaikan beberapa 
alasan tentang pentingnya keterampilan proses IPA. Pertama, dalam 
pratiknya apa yang dikenal dalam IPA merupakan hal yang tidak 
terpisah dari metode penyelidikan. Mengetahui IPA tidak hanya 
sekedar mengetahui materi tentang ke-IPA-an saja tetapi terkait pula 
dengan memahami bagaimana cara untuk mengumpulkan fakta dan 
menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau 
kesimpulan. Kedua, keterampilan proses IPA merupakan 
keterampilan belajar sepanjang hayat (life-long learning) yang dapat 
digunakan bukan saja untuk mempelajari ilmu tetapi juga dapat 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk dapat 
bertahan hidup (life skills). 

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan proses IPA merupakan serangkaian langkah-langkah 

kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan biasanya ditempuh oleh 

para ilmuan untuk mendapatkan atau menguji suatu pengetahuan yang 

dapat berupa konsep atau prinsip. Keterampilan proses IPA merupakan 
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keterampilan belajar sepanjang hayat dan dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari maupun untuk bertahan hidup. 

 
2. Jenis-jenis Keterampilan Proses IPA 

Terdapat beberapa jenis keterampilan proses IPA. Harlen dalam 

Widodo (2010: 46) membagi keterampilan proses IPA menjadi                

(a) mengamati, (b) berhipotesis, (c) memprediksi, (d) meneliti,                

(e) menafsirkan data dan menarik kesimpulan, dan (f) berkomunikasi.  

Sedangkan Rustaman (2011: 1.10) membagi keterampilan 
proses IPA menjadi (a) observasi dan inferensi, (b) pengukuran dan 
estimasi, (c) prediksi dan berhipotesis, (d) komunikasi dan 
interpretasi, (e) identifikasi dan pengendalian variabel,                    
(f) mengajukan pertanyaan dan merumuskan masalah, dan             
(g) merancang dan melaksanakan percobaan.  
 
Sapriati (2009: 4.1) mengungkapkan keterampilan proses IPA terdiri 

dari keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. 

Keterampilan proses dasar meliputi keterampilan mengobservasi, 

mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginferensi, 

memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta mengenal 

hubungan-hubungan angka. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi 

mencangkup keterampilan memformulasikan hipotesis, menamai variabel, 

membuat definisi operasional, melakukan eksperimen, 

menginterpretasikan data, dan melakukan penyelidikan.  

Menurut Widodo (2010: 46) meskipun terdapat perbedaan dalam 

menggolongkan atau menjeniskan keterampilan proses IPA, pada 

hakikatnya tidak ada perbedaan. Perbedaan tersebut juga terjadi karena 
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seseorang menilai beberapa aspek tertentu sangat penting sehingga perlu 

dimunculkan tersendiri.  

Berikut ini jenis-jenis keterampilan proses IPA yang perlu dikuasai 

oleh siswa. 

a. Observasi  

Menurut Rustaman (2011: 1.11), keterampilan mengamati 

(observasi) menggunakan semua pancaindra yang kita miliki atau 

dengan menggunakan alat bantu indra untuk memperoleh informasi 

serta mengidentifikasi dan memberi nama karakteristik pada objek atau 

kejadian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Carin dalam Sapriati 

(2009: 4.7) yang mengungkapkan bahwa mengobservasi adalah menjadi 

dasar akan suatu objek atau kejadian dengan menggunakan segenap 

pancaindra untuk mengidentifikasi sifat dan karakteristik. Selanjutnya, 

Firman (2008: 26) mengungkapkan mengamati merupakan usaha untuk 

mendapatkan gambaran tentang suatu benda atau suatu fenomena. 

 
b. Pengukuran  

Pengukuran atau mengukur merupakan salah satu jenis 

keterampilan proses IPA. Rustaman (2011: 1.14) mengungkapkan 

pengukuran dalam IPA dapat dilakukan secara langsung dengan 

menggunakan alat ukur tertentu yang sesuai, dapat juga pengukuran 

dilakukan secara tidak langsung. Sedangkan Carin dalam Sapriati 

(2009: 4.16) mengungkapkan bahwa mengukur adalah membuat 

observasi kuantitatif dengan membandingkannya terhadap standar yang 

konvensional atau standar nonkonvensional. Sapriati (2009: 4.17) 
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mengungkapkan bahwa ntuk memperoleh data kuantitatif, seringkali 

digunakan alat bantu berupa alat ukur. Sehingga, keterampilan dalam 

mengukur memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat ukur 

secara benar dan kemampuan untuk menerapkan cara penghitungan 

dengan alat ukur tersebut . 

 
c. Menginterpretasikan (Menafsirkan) 

Kemampuan menginterpretasikan sangat penting dimiliki oleh 

seseorang, karena dengan interpretasi seseorang dapat 

mengkomunikasikan hasil dari observasi dan pengukuran yang sudah 

dilakukan. Menurut Sutarno (2009: 9.5) interpretasi adalah membuat 

hasil pengamatan atau hasil observasi menjadi bermakna. Hal tersebut 

sejalan dengan Rustaman (2011: 1.16) yang mengungkapkan bahwa 

memaknai hasil observasi disebut interpretasi data. Interpretasi biasanya 

dilakukan apabila ada sejumlah data yang dapat diartikan atau 

ditafsirkan sehingga kita sampai pada kesimpulan. Selanjutnya, Widodo 

(2010: 49) mengungkapkan keterampilan menafsirkan mencangkup 

keterampilan untuk menghubung-hubungkan hal yang satu dengan hal 

yang lainnya. 

 
d. Prediksi (Meramalkan) 

Rustaman (2011: 1.14) mengungkapkan prediksi merupakan salah 

satu keterampilan penting dalam belajar IPA. Prediksi adalah suatu 

dugaan atau ramalan terhadap peristiwa yang belum terjadi. Sejalan 

dengan pendapat tersebut Sutarno (2009: 9.4) mengungkapkan 
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keterampilan memprediksi adalah keterampilan untuk menduga, 

memperkirakan, meramalkan beberapa kejadian/keadaan yang akan 

datang berdasarkan dari kejadian/keadaan yang terjadi sekarang. 

Sapriati (2009: 4.49) juga mengungkapkan bahwa memprediksi sebagai 

menyatakan dugaan beberapa kejadian mendatang atas dasar suatu 

kejadian yang telah diketahui. 

 
e. Mengkomunikasikan 

Sapriati (2009: 4.40) mengungkapkan bahwa komunikasi 

merupakan hal yang penting untuk semua usaha manusia karena 

komunikasi yang jelas dan tepat merupakan dasar untuk semua kegiatan 

ilmiah. Widodo (2010: 50) mengungkapkan keterampilan 

berkomunikasi mencakup keterampilan menyampaikan dan menerima 

informasi. Oleh karena itu keterampilan berkomunikasi mencangkup 

keterampilan menggunakan bermacam bentuk komunikasi baik lisan 

maupun tulisan. Hal tersebut sejalan dengan Abruscato dalam Sutarno 

(2009: 9.6) yang mengungkapkan keterampilan mengkomunikasikan 

adalah keterampilan untuk menyampaikan hasil pengamatan atau 

menyampaikan hasil penyelidikan.  

 
f. Merancang dan Melaksanakan Percobaan 

Widodo (2010: 48) mengungkapkan bahwa keterampilan 

merancang percobaan atau menentukan langkah-langkah kerja 

penyelidikan merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai 

siswa. Selain itu, siswa harus memiliki keterampilan dalam memilih 
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alat dan metode yang akan digunakan. Selanjutnya Firman (2008: 27) 

mengungkapkan bahwa keterampilan merencanakan percobaan 

merupakan keterampilan proses IPA yang kompleks dan berkaitan erat 

dengan keterampilan proses IPA yang lainnya. 

Melakukan percobaan/eksperimen biasanya dilakukan untuk 

menguji kebenaran dari teori yang dipelajari atau untuk membuktikan 

bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya benar atau tidak. 

Menurut Sutarno (2009: 9.5) dalam satu kali percobaan hanya satu 

variabel yang diubah, sedangkan variabel lainnya dibuat tetap atau sama 

selama percobaan dilakukan. Rustaman (2011: 1.17) mengungkapkan 

dalam suatu kegiatan penyelidikan ilmiah kita kenal ada tiga jenis 

variabel. Variabel yang dikendali (variabel bebas) adalah suatu faktor 

atau kondisi dalam sebuah eksperimen yang secara khusus diubah oleh 

seorang peneliti. Variabel yang merespon atau terikat adalah suatu 

faktor atau kondisi yang mungkin dipengaruhi dari perubahan tersebut. 

Suatu variabel yang tidak dirubah disebut variabel kontrol. 

Berdasarkan uraian berbagai jenis keterampilan proses IPA di atas, 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses IPA terdiri dari: a) 

observasi, merupakan kegiatan yang menggunakan seluruh pancaindra 

atau alat bantu indra untuk memperoleh informasi atau gembaran suatu 

benda serta mengidentifikasi dan memberi nama karakteristik pada suatu 

objek atau kejadian; b) pengukuran, merupakan kegiatan mencari data 

kuantitatif secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

alat ukur secara benar dan sesuai dengan apa yang akan diukur;                               
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c) menginterpretasikan (menafsirkan), merupakan keterampilan 

menghubungkan beberapa hal atau data hasil observasi dan pengamatan 

hingga menjadi kesimpulan yang bermakna dan dapat dikomunikasikan 

kepada orang lain; d) prediksi (meramalkan), merupakan dugaan, ramalan, 

perkiraan suatu kejadian yang akan datang berdasarkan kejadian yang 

terjadi sekarang atau yang sudah dialami; e) mengkomunikasikan, 

merupakan keterampilan dalam menerima informasi dan menyampaikan 

hasil pengamatan atau hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan; 

f) merancang dan melaksanakan percobaan, merupakan rekapitulasi 

seluruh keterampilan proses IPA karena dengan merancang suatu 

percobaan dengan langkah-langkah kerja yang tepat kemudian melakukan 

percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat sebelumnya 

dapat membuktikan kebenaran suatu teori dan konsep serta membuktikan 

inferensi dan hipotesis sebelumnya. Keenam keterampilan proses IPA 

inilah yang akan diteliti dan dinilai pada penelitian tindakan kelas ini. 

 
D. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Pengertian IPA  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) sering disebut Sains, dalam bahasa Inggris “science” yang berarti 

alam. Menurut Asy’ari (2006: 7), Sains adalah pengetahuan manusia 

tentang alam yang diperoleh dengan cara yang terkontrol. Carin dalam 

Marleviandra (2009) mendefinisikan IPA sebagai suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematik, yang di dalam 
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penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta saja, 

tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Menurut Sutrisno (2007: 1-19), IPA merupakan usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) 

pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan 

dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan 

kesimpulan yang betul (truth). Seiring dengan pendapat tersebut, Trianto 

(2010: 136) berpendapat bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang 

sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, 

lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, 

jujur, dan sebagainya.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

IPA merupakan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh dari 

hasil berbagai kegiatan manusia dengan menggunakan langkah-langkah 

khusus, ilmiah, dan terkontrol. Langkah-langkah tersebut didapatkan dari 

hasil eksperimen atau observasi yang tepat dan benar.  

 
2. Pembelajaran IPA SD 

Melihat hakikat IPA bukanlah sekedar sekumpulan fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori tetapi juga mencangkup proses dan sikap. Proses 

pembelajaran IPA hendaknya melatih keterampilan siswa untuk berproses 

(keterampilan proses) dan menanamkan sikap ilmiah seperti: rasa ingin 

tahu, jujur, bekerja keras, pantang menyerah, dan terbuka. Sehingga, 
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melalui pembelajaran IPA siswa dapat memiliki kesempatan untuk 

memproses pengetahuan tentang IPA dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar dan mengikuti etika 

keilmuan serta sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat. 

Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tantang 
standar isi (484 - 485) pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan 
secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 
mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 
Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 
pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan 
dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

IPA di sekolah dasar hendaknya diberikan melalui pengalaman langsung 

dengan mengembangkan keterampilan proses agar memiliki sikap ilmiah. 

Dengan demikian, siswa bukan hanya mendapatkan konsep IPA saja, 

tetapi juga memiliki keterampilan-keterampilan dan sikap ilmiah yang 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Selanjutnya Rosalin Driver 

dalam Sutrisno (2007: 2-12) mengungkapkan bahwa kontribusi IPA, 

menurut kacamata kontruktivis, adalah pengembangan serangkaian makna 

personal untuk memahami kejadian sehari-hari dan pengalamannya. 

Sejalan dengan hal tersebut Firman (2008: 31) mengungkapkan pelajaran 

IPA hendaknya menjadi wahana untuk mendidik anak-anak sehingga 

menjadi manusia. Menguasai materi/konten IPA bukan merupakan tujuan 

ahir. Sebaliknya IPA digunakan untuk mendidik anak-anak agar tumbuh 

dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya diajarkan melalui 
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pengalaman langsung yang melibatkan siswa dengan menggunakan dan 

mengembangkan berbagai keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Sehingga, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya 

untuk berfikir, bekerja ilmiah, dan mengkomunikasikannya sebagai 

kecakapan hidup yang dapat digunakannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 
E. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas, sikap, dan pengetahuan siswa. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Hanafiah (2010: 41) yang mengungkapkan 

bahwa model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. 

Sedangkan Zubaedi (2011: 185) mengungkapkan bahwa model pembelajaran 

adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru di kelas. Selanjutnya Rustaman (2011: 2.17) 

mengungkapkan pada pengembangan model pembelajaran menurut 

pandangan konstruktivis harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

pengetahuan awal siswa yang mungkin diperoleh di luar sekolah serta dalam 

pembelajarannya harus melibatkan siswa dalam suatu kegiatan yang nyata. 

Berdasarkan berberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang digunakan guru pada 

proses pembelajaran di dalam kelas yang memperhatikan pengetahuan awal 

siswa dan melibatkan siswa secara langsung berupa kegiatan nyata sehingga 

aktivitas, keterampilan, sikap, dan pengetahuan siswa dapat meningkat. 

Terdapat beberapa model pembelajaran, antara lain: 1) model pembelajaran 
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inquiry, yaitu model pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar 

berpikir ilmiah pada diri siswa sehingga dalam proses pembelajaran siswa 

tidak bergantung pada guru, tetapi lebih banyak belajar sendiri; 2) 

pembelajaran kontekstual, yaitu model pembelajaran yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa; 3) 

model pembelajaran terpadu, yaitu pendekatan pembelajaran yang 

memadukan beberapa pokok bahasan sehingga memungkinkan  peserta 

didik  baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta berbagai prinsip; dan 4) model guided discovery, 

yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan suatu konsep, teori, pemahaman, dan pemecahan suatu masalah 

melalui proses mental yang dilakukan melalui kegiatan percobaan dengan 

bimbingan dan petunjuk yang diberikan guru. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar yaitu model 

guided discovery. 

1. Model Guided Discovery 

Model guided discovery atau penemuan terbimbing merupakan 

model pembelajaran yang menciptakan situasi belajar yang melibatkan 

siswa belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep 

atau teori, pemahaman, dan pemecahan suatu masalah. Proses penemuan 

tersebut membutuhkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. 

Banyaknya bantuan yang diberikan guru tidak mempengaruhi siswa untuk 

melakukan penemuan sendiri. 



24 
 

Menurut Sund dalam Roestiyah (2008: 20) discovery adalah proses 

mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. 

Proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati, mencerna, mengerti, 

menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, 

membuat kesimpulan dan sebagainya. Sedangkan Asy’ari (2006: 51) 

mengungkapkan bahwa guided discovery merupakan pendekatan dimana 

siswa diarahkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari serangkaian 

aktivitas yang dilakukan sehingga siswa seolah-olah menemukan sendiri 

pengetahuan tersebut.  

Bruner dalam Widodo (2010: 37) mengungkapkan belajar penemuan 

sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan 

dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri 

untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna.  

Menurut Sapriati (2009: 1.28) ada dua macam atau jenis 

pembelajaran  penemuan, yaitu model pembelajaran penemuan murni (free 

discovery) dan model pembelajaran penemuan terarah atau penemuan 

terbimbing (guided discovery). Model pembelajaran murni merupakan 

model pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. 

Sedangkan model pembelajaran penemuan terarah/terbimbing (guided 

discovery) merupakan model pembelajaran yang membutuhkan peran guru 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran penemuan 

terbimbing (guided discovery) lebih banyak diterapkan dibandingkan 

pembelajaran penemuan murni, karena dalam pembelajaran penemuan 
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terbimbing guru akan memberikan petunjuk kepada siswa sehingga siswa 

akan lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sejalan dengan uraian di atas, Soejadi dalam Sukmana (2009) 

mungungkapkan guided discovery merupakan model pembelajaran yang 

mengajak para siswa atau didorong untuk melakukan kegiatan sedemikian 

rupa sehingga pada akhirnya siswa menemukan sesuatu yang diharapkan. 

Selanjutnya, Hamalik (2005: 188) mengungkapkan bahwa guided 

discovery melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. 

Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka kearah 

yang benar/tepat. Sejalan dengan uraian di atas, Hanafiah (2010: 77) 

mengungkapkan bahwa guided discovery yaitu pelaksanaan penemuan 

dilakukan atas petunjuk dari guru. Pembelajarannya dimulai dari guru 

mengajukan berbagai pertanyaan yang melacak, dengan tujuan untuk 

mengarahkan peserta didik kepada titik kesimpulan kemudian siswa 

melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang dikemukakan. 

Berdasarkan berberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model guided discovery merupakan model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, 

pemahaman, dan pemecahan suatu masalah melalui proses mental yang 

dilakukan melalui kegiatan percobaan dengan bimbingan dan petunjuk 

yang diberikan guru. Banyaknya bantuan dan bimbingan guru tidak 

membatasi siswa untuk maleakukan penemuannya sendiri. 
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2. Kelebihan dan Kekurangan Model Guided Discovery 

Pembelajaran model guided discovery memiliki kelebihan dan 

kekurangan seperti yang diutarakan oleh Mulyani Sumantri dan Johar 

dalam Ikromah (2011: 6-8) sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1) Dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak 
persediaan dan penguasaan keterampilan dari proses kognitif 
siswa, andai kata siswa itu dilibatkan terus dalam guided 
discovery. 

2) Pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan 
mungkin merupakan suatu pengetahuan yang kukuh, dalam arti 
pedalaman dari pengertian, retensi dan transfer. 

3) Model pembelajaran guided discovery membangkitkan gairah 
pada siswa misalnya siswa merasakan jerih payah penyelidikan, 
menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan. 

4) Model pembelajaran guided discovery memberikan kesempatan 
pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya 
sendiri. 

5) Model pembelajaran guided discovery menyebabkan siswa 
mengarahkan sendiri cara belajarnya, sehingga siswa lebih merasa 
terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. 

6) Model pembelajaran guided discovery dapat membantu dan 
memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan 
pada diri sendiri melalui proses-proses guided discovery, dapat 
memungkinkan siswa sanggup mengatasi kondisi yang 
mengecewakan. 

7) Model pembelajaran guided discovery berpusat pada siswa, 
misalnya memberi kesempatan pada siswa, dan guru 
berpartisipasi untuk mengecek ide. Guru menjadi pembimbing 
belajar, terutama dalam situasi guided discovery yang jawabannya 
belum diketahui siswa sebelumnya. 

8) Membantu perkembangan siswa dalam menemukan kebenaran 
akhir yang mutlak. 

 
b. Kelemahan 

 
1) Dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara 

belajar ini. 
2) Model pembelajaran guided discovery kurang baik untuk 

mengajar kelas besar. 
3) Harapan yang ditumpahkan pada model ini mungkin 

mengecewakan guru dan siswa yang sudah biasa dengan 
perencanaan dan pengajaran secara tradisional. 
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4) Mengajar dengan guided discovery mungkin akan dipandang 
sebagai terlalu mementingkan perolehan pengertian dan kurang 
memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Sedangkan 
sikap dan keterampilan diperlukan untuk memperoleh pengertian 
atau sebagai perkembangan emosional sosial secara keseluruhan. 

 
 
3. Langkah-langkah Model Guided Discovery 

Saat proses pembelajaran, diperlukan adanya langkah-langkah yang 

tepat agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Langkah-langkah 

pembelajaran yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan suatu model 

pembelajaran. Suryosubroto (2009: 184) mengemukakan langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran penemuan, yaitu: 

a) identifikasi kebutuhan siswa; b) seleksi pendahuluan terhadap 
prinsip-prinsip, pengertian, konsep dan generalisasi yang akan 
dipelajari; c) seleksi bahan, dan problema/tugas-tugas; d) membantu 
memperjelas tugas/problema yang akan dipelajari dan peranan 
masing-masing siswa; e) mempersiapkan setting kelas dan alat-alat 
yang diperlukan; f) mengecek pemahaman siswa terhadap masalah 
yang akan dipecahkan dan tugas-tugas siswa; g) memberi 
kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan; h) membantu 
siswa dengan informasi/data, jika diperlukan oleh siswa;                   
i) memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang 
mengarahkan dan mengidentifikasi proses; j) merangsang terjadinya 
interaksi antarsiswa dengan siswa; k) memuji dan membesarkan 
siswa yang bergiat dalam proses penemuan; dan l) membantu siswa 
merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil 
penemuannya. 
 
Winataputra (2008: 6.23) mengemukakan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran penemuan, yaitu: 

a) menentukan hasil belajar siswa dan merancang tugas;                  
b) merancang tahapan atau langkah-langkah sebagai pedoman 
kegiatan siswa; c) memastikan siswa telah memahami konsep dan 
prinsip yang relevan (prior knowledge); d) menugaskan siswa dalam 
kerja kelompok atau individual; e) memberi kesempatan siswa 
melaporkan temuannya, dan mendorong mereka mengidentifikasi 
bagaimana mereka dapat menerapkan temuan mereka dalam konsep 
yang lain; dan f) memberi balikan dan pengayaan sebagaimana 
diperlukan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai langkah-langkah 

pembelajaran guided discovery, peneliti akan mengembangkan langkah-

langkah pembelajaran menurut Suryosubroto (2009: 184). Adapun 

langkah-langkah pembelajaran model guided discovery yang peneliti 

gunakan adalah, sebagai berikut: a) merumuskan tujuan pembelajaran;      

b) menyiapkan materi pembelajaran; c) menyiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan; d) siswa melaksanakan penemuan berdasarkan panduan guru; 

e) guru memantau pelaksanaan penemuan dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan; f) pelaporan hasil temuan dan diskusi balikan; dan  

g) merangkum dan menyimpulkan hasil temuan.  

 
F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan kelas yaitu “Jika dalam pembelajaran IPA menerapkan 

model guided discovery dengan langkah-langkah yang tepat, maka 

keterampilan proses dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Sri 

Pendowo Lampung Timur akan meningkat.” 


