
 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kompetensi Guru 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 28 menyatakan bahwa: 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk  

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2005). 

 

Kompetensi sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

meliputi: 

1. Pedagogik yaitu pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran, pengembangan peserta didik yang meliputi: (1) 

aspek potensi peserta didik; (2) teori belajar dan pembelajaran, strategi, 

kompetensi dan isi, dan merancang pembelajaran; (3) menata latar dan 

melaksanakan; (4) asesmen proses dan hasil; dan (5) pengembangan 

akademik dan non akademik. Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai 

dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan. 

2. Kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arief, berwibawa, akhlak 

mulia meliputi: (1) norma hukum dan sosial, rasa bangga, konsisten dengan 
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norma; (2) mandiri dan etos kerja; (3) berpengaruh positif dan disegani; (4) 

norma religius dan diteladani; (4) jujur. 

3. Profesional yaitu menguasai keilmuan studi; dan langkah kajian kritis 

pendalaman isi bidang studi yang meliputi: (1) paham materi, struktur, 

konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; dan (2) metode pengembangan ilmu, telah kritis, kreatif dan 

inovatif terhadap bidang studi. 

4. Sosial yaitu komunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega, dan 

masyarakat, menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, 

komunikatif, kooperatif (Nurzaman, 2007: 18). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

bahwasanya kompetensi pedagogik guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki 

keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan 

pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya 

memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang 

dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar 

(akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah. 

2. Pemahaman terhadap peserta didik. 
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Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga 

mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak 

didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam 

usia yang dialami anak. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan 

pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat 

mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan 

solusi dan pendekatan yang tepat. 

3. Pengembangan kurikulum/silabus. 

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan 

nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. 

4. Perancangan pembelajaran. 

Guru memiliki merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan 

sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai 

akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah 

yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. 

5. Pelaksanaan pembelajran yang mendidik dan dialogis. 

Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif, dan 

menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat 

mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan 

dikembangkan. 

6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi 

sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan 
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dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi 

dengan menggunakan teknologi. 

7. Evaluasi hasil belajar. 

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang 

dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode 

dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan 

penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat 

kesimpulan dan solusi secara akurat. Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru memiliki 

kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk 

mengenali potensinya dan melatih anak untuk mengaktualisasikan potensi 

yang dimiliki (Depdiknas, 2007: 5). 

 

Seorang guru hanya dapat menyajikan dan menyediakan bahan pelajaran, 

peserta didiklah yang mengolah dan mencernanya sendiri sesuai kemauan, 

kemampuan, bakat, dan latar belakangnya. You can lead a horse to water but 

you cannot make him drink (kamu dapat membimbing kuda ke air, akan tetapi 

kamu tidak dapat memaksa membuatnya minum; kuda itu sendirilah yang 

harus minum sesuai dengan kemauannya). Kita memberikan kepada individu 

kail beserta keterampilan cara menggunakannya, dan bukan memberikan 

kepadanya ikan, sedang kailnya hanya kita (maksudnya guru) yang boleh 

menggunakannya. Pada sekolah yang bercorak tradisional, seperti model 

klasik, gurulah yang aktif, yang melakukan segala sesuatu untuk peserta didik. 

Peserta didik pasif: menekan apa yang diberikan dan telah dipikirkan oleh 

guru. Memang, menerima dan mendengarkan sesuatu dari orang yang ahli atau 
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lebih berpengalaman memiliki nilai guna bagi individu/peserta didik, tetapi 

mendengar dan menerima itu mesti diikuti dengan membuat sendiri, dan 

membuktikan sendiri. Jadi, learning by doing – learning by experience 

(Rohani, 2004: 7). 

 

B. Standar Proses 

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. Standar proses, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh 

BSNP, dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Secara garis besar standar 

proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

2. Dalam proses pembelajaran, penddidik memberikan keteladanan. 

3. Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 

pengawasan pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yag 

efektif dan efisien. 

4. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 
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5. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memerhatikan jumlah maksimal 

pesert didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio 

maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal 

jumlah peserta didik per pendidik. 

6. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan 

budaya membaca dan menulis. 

7. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, 

dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan per-orangan 

atau kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

8. Untuk mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara 

individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester. 

9. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang 

diperlukan (Mulyasa, 2009: 25). 

 

C. Pembelajaran Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman (Sanjaya, 2006: 264). 

Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan 

tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu 

pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting, yaitu objek yang menjadi 

bahan pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek 

tersebut. Kedua faktor itu sama pentingnya. Dengan demikian pengetahuan itu 

tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat 
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dan mengkonstruksinya. Lebih jauh Piaget menyatakan hakikat pengetahuan 

sebagai berikut:  

Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, akan 

tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Subjek 

membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan struktur yang perlu untuk 

pengetahuan. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. 

Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam 

berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang (Suparno, 1997: 30). 

 

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat 

generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. 

Konstruktivisme sebenarnya adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. 

Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih 

dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum 

seperti: 

1. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah 

ada. 

2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri 

pengetahuan mereka. 

3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui 

proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan 

pembelajaran terbaru. 

4. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan 

dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan 

pemahamannya yang sudah ada. 
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5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. 

Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya 

tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 

6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan 

pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar (Suparno, 1997: 36). 

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompok dalam teori 

pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning). Teori 

konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai 

bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide (Irzani, 2009: 31). 

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide 

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa 

anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan 

catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut (Sanjaya, 

2006: 302). 
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Teori konstruktivisme menganjurkan adanya peran siswa aktif baik aktif fisik 

maupun mentalnya dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme 

merupakan pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa/student centered 

instructions, peran guru membantu siswa dalam menemukan fakta, konsep atau 

prinsip bagi diri siswa sendiri. Prinsip konstruktivisme adalah bahwa 

pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personal maupun sosial, 

pengetahuan tersebut diperoleh melalui aktivitas siswa untuk bernalar. Siswa 

berinteraksi dengan lingkungan menggunakan inderanya. Dengan melakukan 

penginderaan diharapkan siswa mampu mengkonstruksi gambaran obyek atau 

fenomena alam. Pendekatan konstruktivisme sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran IPA sebab dalam pembelajaran ini, siswa akan berpartisipasi 

secara aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri, siswa mampu mengembangkan pengetahuannya 

sendiri, serta guru sebagai fasilitator, mediator dan manajer dalam proses 

pembelajaran (Nur, 2000: 34). 

 

D. Hakikat IPA 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan 

sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, 

dan sebagai prosedur. Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan 

pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses, berupa 

pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan 

bacaan untuk penyebaran atau dessiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur 

dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui 
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sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah (scientific 

method) Trianto (2010: 137). 

1. Sains sebagai Produk 

Sains sebagai produk yang mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan 

teori. Pada tingkat dasar sains dibedakan menjadi tiga, yaitu ilmu biologi 

(life science) yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup meliputi 

anatomi, fisiologi, zoologi, citologi, embriologi, mikrobiologi contohnya 

adalah siswa mempelajari tentang salah satu sifat air yang dapat mengalir 

dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dan mendeskripsikan cara 

penggunaan air secara baik dan benar di sekolah maupun di rumah. Ilmu 

fisik (physical sciences) yang mempelajari tentang astronomi, kimia, 

geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika. Sedangkan ilmu bumi, 

mempelajari tentang benda-benda langit dan bumi. Dengan mempelajari 

ketiganya yaitu ilmu biologi, ilmu fisik, dan ilmu bumi siswa dapat 

melestarikan, melindungi dan mempergunakannya secara bijaksana 

berkaitan dengan lingkungan sekitar (Winaputra, 1992: 122). 

2. Sains sebagai Proses 

Sains sebagai proses, disini Sains tidak dipandang sebagai kata benda, 

kumpulan pengetahuan atau fakta untuk dihafalkan tetapi sebagai kata 

kerja untuk mencapai sesuatu. Siswa tidak hanya sebagai pendengar saja 

tetapi keaktifan siswa dan guru sebagai fasilitator yang membuat kelas 

menjadi lebih menyenangkan dan kondusif. Contohnya adalah siswa 

mempelajari air tidak hanya menghafalkan, tetapi siswa mempelajarinya 
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melalui pengetahuan awal yaitu pengamatan dan percobaan, 

mengumpulkan data dari pengukuran dan menghitung jumlah penggunaan 

air di sekolah setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap tahun ajaran. 

Mendiskusikan dengan siswa lain sehingga pengetahuan baru diperoleh 

dari kesulitan tanpa menghafalkan yang belum tentu dapat diingat terus 

(Winaputra, 1992: 122). 

3.     Sains sebagai Sikap 

Sains sebagai sikap yaitu memotivasi siswa untuk mengembangkan 

pentingnya mencari jawaban dan penjelasan rasional tentang fenomena 

alam dan fisik serta melibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Apabila 

sains diajarkan menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu mata 

pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Hal ini dihadapkan 

pada suatu masalah seperti dapat dikemukakan suatu masalah atau 

perumusan masalah kemudian memecahkannya. Siswa dalam 

memecahkan masalah pada mata pelajaran Sains dengan materi Air 

diajarkan menemukan, mencari dan menyelidiki sendiri tentang cara 

penggunaan air dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan pendapat 

orang lain, bekerjasama dalam kelompok, membaca buku dan mencari 

reverensi tentang air (Winaputra, 1992: 122). 

4.     Sains sebagai Teknologi 

Sains sebagai teknologi merupakan pelaksanaan pembelajaran Sains untuk 

siswa dapat mempelajari kehidupan nyata, mengidentifikasi masalah, dan 

memanfaatkan teknologi. Sains (Sains) berupaya membangkitkan minat 
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manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang 

alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tidak ada habisnya. Dengan 

tersingkapnya tabir rahasia alam itu satu persatu, serta mengalirnya 

informasi yang dihasilkannya, jangkauan Sains semakin luas dan lahirlah 

sifat terapannya, yaitu teknologi adalah lebar. Namun dari jarak tersebut 

semakin lama semakin sempit, sehingga semboyan ” Sains hari ini adalah 

teknologi hari esok” merupakan semboyan yang berkali-kali dibuktikan 

oleh sejarah. Bahkan kini Sains dan teknologi manunggal menjadi budaya 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mengisi (komplementer), 

ibarat mata uang, yaitu satu sisinya mengandung hakikat Sains (the nature 

of Science) dan sisi yang lainnya mengandung makna teknologi (the 

meaning of technology) (Winaputra, 1992: 122). 

 

IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan 

konsep. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk 

mempelajari objek studi, menemukan dan mengembangkan produk - produk 

sains, dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang 

dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan. Secara umum IPA meliputi tiga 

bidang ilmu dasar, yaitu biologi, fisika, dan kimia, merupakan salah satu 

cabang dari IPA, dan merupakan ilmu yang lahir dan berkembang lewat 

langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, 

pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta 

penemuan teori dan konsep. Dapat dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang 

dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 
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hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal 

(Trianto, 2010: 140). 

E. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan scientific atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan 

pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, ada yang 

menjadikan scientific sebagai pendekatan ataupun metode. Namun karakteristik 

dari pendekatan scientific tidak berbeda dengan metode scientific (scientific 

method). Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut 

memiliki lintasan perolehan (proses psikologi) yang berbeda. Sikap diperoleh 

melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan 

diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 

dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan 

turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses (Permendikbud, 2013: 

34). 

 

Pendekatan scientific dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua 

mata pelajaran. Untuk memperkuat pendekatan scientific diperlukan adanya 

penalaran dan sikap kritis siswa dalam rangka pencarian (penemuan). Agar 
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dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada 

bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan 

prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu metode ilmiah umumnya 

memuat rangkaian kegiatan koleksi data atau fakta melalui observasi dan 

eksperimen, kemuadian memformulasi dan menguji hipotesis. Sebenarnya apa 

yang dibicarakan dengan metode ilmiah merujuk pada adanya fakta, sifat bebas 

prasangka, sifat objektif, dan adanya analisa. Dengan metode ilmiah seperti ini 

diharapkan kita akan mempunyai sifat kecintaan pada kebenaran yang objektif, 

tidak gampang percaya pada hal-hal yang tidak rasional, ingin tahu, tidak 

mudah membuat prasangka, selalu optimis (Kemdikbud, 2013: 141). 

 

Selanjutnya secara sederhana pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau 

mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan 

pada suatu metode ilmiah. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat 

atau nilai-nilai non ilmiah. Pendekatan nonilmiah dimaksud meliputi semata-

mata berdasarkan intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, 

dan asal berpikir kritis (Kemdikbud, 2013: 142). 

 

Pendekatan saintifik  dalam pembelajaran disajikan  sebagai berikut: 

a. Mengamati (observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, 

dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 
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pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Hendaklah  guru membuka secara 

luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka 

untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting 

dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi (Permendikbud, 

2013: 36). 

b. Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 

disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk 

dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan 

objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, 

konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang 

bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari 

situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, 

masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke 

tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara 

mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui 

kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin 

terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat 

dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi 
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yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai 

yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber 

yang beragam. Kegiatan menanya adalah  mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat (Permendikbud, 2013: 36). 

c. Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta 

didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena 

atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari 

kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Aktivitas mengumpulkan 

informasi dilakukan  melalui eksperimen,  membaca sumber lain selain 

buku teks,  mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara 

sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

 mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat (Permendikbud, 2013: 36). 
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d. Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi/menalar adalah memproses 

 informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan 

satu informasi dengan informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan 

 informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

 mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan. Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai 

kegiatan menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-

kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan.  Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori 

belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam 

pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya 

menjadi penggalan memori (Permendikbud, 2013: 36). 

e. Menarik kesimpulan 

Kegiatan menyimpulkan  dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
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merupakan kelanjutan dari kegiatan  mengolah data atau informasi. Setelah 

menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola 

dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu 

kesatuan kelompok, atau  secara individual membuat kesimpulan 

(Permendikbud, 2013: 36). 

f. Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui  menuliskan atau menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

Kegiatan mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar 

(Permendikbud, 2013: 36). 

 

F. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Berbeda halnya dengan kegiatan mengajar yang bersifat ekspositori, dalam 

pelaksanaan kegiatan mengajar yang mengaktifkan siswa, guru tidak begitu 

banyak melakukan aktivitas. Aktivitas lebih banyak dilakukan oleh siswa, 

walaupun demikian, tidak berarti guru harus tinggal diam. Guru memberi 
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petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa, megarahkan, menguasai, dan 

mengadakan evaluasi. Kalau dalam pelaksanaan mengajar guru banyak 

melakukan kegiatan yang bersifat teknis-prosedural, maka dalam rencana 

pengajaran, guru banyak melakukan kegiatan yang bersifat konseptual. 

Kemampuan-kemampuan apa yang diharapkan tumbuh dan dikuasai siswa 

setelah selesai mengikuti pelajaran, serta bentuk aktivitas apa yang cocok dan 

yang paling baik untuk menguasai kemampuan tersebut. Semua kegiatan 

belajar yang akan dilakukan oleh siswa hendaknya dicantumkan dalam rencana 

pengajaran atau telah dibuat skenarionya dalam rencana pengajaran (Ibrahim, 

1996: 44). 

 

Dalam kaitannya dengan pendidikan anak usia SD, guru perlu mengetahui 

benar sifat-sifat serta karakteristik siswa agar dapat memberikan pembinaan 

dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi kecerdasan dan 

kemampuan siswanya sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk dapat mencapai 

tujuan tersebut, guru harus mengenal betul perkembangan fisik dan mental 

serta intelektual siswanya. Siwa kelas IV SD, biasanya berumur 9 – 10 tahun. 

Anak berusia 9 – 10 tahun telah sampai ke tahap realisme reflektif. Sikap anak 

terhadap dunia kenyataan bertambah intelektualitas artinya ia mulai berpikir 

terhadap realita. Keterangan-keterangan guru dan orang tua tidak hanya ditelan 

mentah-mentah, makin mendalam. Keterangan berdasar pengalaman berganti 

dengan keterangan berdasar hasil proses berpikir, sekalipun masih sederhana. 

Adanya perubahan ini kadang-kadang menyebabkan nilai hasil belajar anak 

menurun (Soemanto, 1977: 58). 
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Kuhn dan Franklin (2006: 74) menyatakan bahwa karakteristik yang sangat 

menonjol pada anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) adalah rasa ingin tahu 

yang sangat besar. Hal ini terjadi karena anak usia tersebut sangat memerlukan 

banyak pengetahuan dan pengalaman untuk memenuhi celah-celah kekurangan 

pengetahuan di dalam memory store-nya, selain keingindekatan dengan objek 

nyata dan lingkungan alam sekitar. 

Hal ini juga ditunjang oleh teori perkembangan intelektual dari Piaget, bahwa 

anak usia 6 – 12 tahun termasuk dalam fase operasional konkret dan 

merupakan usia strategis yang sangat peka terhadap proses pembentukan 

fondasi pengetahuan, keterampilan, kesadaran, sikap, serta partisipasi. Dasar 

filosofi, epistemologi, dan ontologi konstruktivisme mengindikasikan bahwa 

prinsip-prinsip konstruktivisme pada hakikatnya memberikan wider mandates 

kepada individu (anak) untuk mengembangkan potensi melalui curiosity dan 

Inquiry nya. Hal itu semua mungkin bisa tercapai dengan baik kalau di dalam 

proses pembelajaran dibimbing, difasilitasi dan didampingi oleh guru yang 

mempunyai anthusiastic, intelligent, dan appreciative (Barlia, 2011: 340). 

Dengan dimplementasikannya prinsip-prinsip konstruktivisme dalam proses 

pembelajaran sains di sekolah dasar, diharapkan dapat memupukkembangkan 

kekhasan karakteristik yang dipunyainya seoptimal mungkin. Proses 

pembelajaran sains di sekolah dasar dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip 

konstruktivisme secara benar dan komprehensip diasumsikan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada anak didik walaupun kita sepakat 

bahwa cara mengajar dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruktivisme 

bukan satu-satunya cara, metode atau model mengajar yang paling baik, serta 
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diharapkan dapat mendidik dan membiasakan anak didik  menggunakan cara-

cara ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

Diharapkan pengimplementasian prinsip-prinsip konstruktivisme dapat 

mendidik  manusia-manusia masa depan yang berkeahlian dan berketerampilan 

tepat guna. Lebih jauh lagi, diharapkan dapat membantu anak didik menjadi 

orang Indonesia yang melek sains dan teknologi (Barlia, 2011: 349). 


