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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Hakekat Pembelajaran  

Secara umum pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam 

ruangan atau kelas dengan melibatkan antara guru dan murid untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran merupakan usaha sadar yang 

direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan baik dari materi 

pembelajaran maupun jenjang pendidikannya.  

Majid (2009:11) menjelaskan, bahwa Pembelajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010:8) 

menyatakan, bahwa setiap belajar-mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, 

yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 

siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan 

anak sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi 

belajar yang diciptakan guru.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang direncanakan dan 

berkesinambungan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.2 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

Piaget dalam Heruman (2010:1) menyatakan, bahwa siswa SD umurnya berkisar 

antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 tahun atau 13 tahun. Mereka berada pada fase 

operasional kongkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan 

dalam proses berpikir untuk mengoprasikan kaidah-kaidah logika, meskipun 

masih terikat dengan objek yang bersifat kongret. Dalam fase kognitif pada usia 

ini masih terikat objek kongret yang ditangkap oleh indra.  

Sutarno (2007:8.34) mengungkapkan, bahwa mata pelajaran IPA memiliki 

krakteristik yang komplek dengan perpaduan antara konsep dasar sain dan 

pengalaman nyata yang telah dimiliki oleh setiap orang sejak lahir hingga 

pertumbuhannya menjadi dewasa. Perubahan pengalaman dan pemahaman konsep 

sering terjadi perbedaan antara konsep sain itu dengan makna konsep yang 

disepakati oleh ilmuan.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran  IPA di SD hendaknya mampu menjembatani antara pengetahuan 

awal yang dimiliki siswa yang berada pada fase kongkret tersebut menjadi 

pemahaman konseptual, dan menumbuhkan keterampilan konsep.  

Materi pelajaran IPA di SD tergolong sangat komplek jika dibandingkan dengan 

waktu yang tersedia yaitu 4 jam pelajaran setiap minggu. Oleh karena itu banyak 

di antara para guru  yang mengeluhkan sejumlah materi tidak dapat diberikan 

tepat waktu.  Luasnya materi pelajaran IPA memungkinkan kesulitan guru dalam 

pemilihan strategi pembelajaran yang paling tepat. Standar isi kurikulum tingkat 

satuan pelajaran tahun 2006 memuat materi pelajaran IPA untuk dua semester 
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yang terdiri atas 6 Standar Kompetensi, 17 Kompetensi Dasar. Secara garis besar 

memuat bidang pokok biolgi dan ilmu pengetahuan alam. Atas dasar tersebut,  

maka perencanaan dan pembagian alokasi waktu harus benar-benar 

diperhitungkan agar waktu yang tersedia di setiap semester cukup untuk 

membahas semua materi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembelajaran bukan 

hanya selesainya semua materi yang ditetapkan dipelajari, akan tetapi lebih 

menekankan kepada  hasil pembelajarannya. Maksudnya bahwa pada akhir 

pembelajaran setiap konpetensi dasar benar-benar dipahami dan dikuasai siswa 

baik secara konseptual maupun faktual, sehingga pengetahuan, dan pemahaman 

dari setiap jenjang pembelajaran menjadi pengetahuan awal pada jenjang 

pembelajaran berikutnya, demikian terus menerus sesuai dengan fase-fase kognitif 

siswa tersebut, dan untuk keperluan tersebut maka guru dituntut terus menerus 

mengembangkan diri dalam menjalankan tugasnya dengan selalu berupaya 

meningkatkan mutu pembelajaran yang diselenggarakannya.  

Keperluan tersebut di atas dapat tercapai jika  guru terus mengembangkan diri dan 

meningkatkan profesionalismenya mutu pembelajaran yang diselenggarakannya.  

Dewasa ini telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu 

pembelajaran IPA di sekolah. Model pembelajaran IPA dipilih sesuai dengan sifat 

IPA sebagai pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. Komponen-

komponen pembentuk model pembelajaran IPA dirumuskan sesuai dengan sifat 

yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat sebagai bagian penentu keberhasilan pembelajaran IPA. 

Banyak metode pembelajaran yang telah ditemukan oleh para ahli pendidikan 

bahkan telah diuji praktikkan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.  
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2.3 Tujuan Pembelajaran IPA 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD memuat ketentuan aspek yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran IPA di SD khususnya kelas IV secara garis besar 

tujuan pembelajaran IPA adalah untuk menanamkan konsep dasar tentang :                                                                                                                                                                                                                     

a. Biologi: 

(1) Identifikasi makluk hidup 

(2) Mendeskripsikan   hubungan makluk hidup dan perawatannya dan proses daur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

hidup serta reproduksinya.  

 

b. Benda dan Alam sekitar:  

(1) Mengidentifikasi benda dan sifatnya  

(2) Mendeskripsikan proses perubahan benda dan hubungan antar sifat benda 

serta manfaatnya bagi kehidupan.  

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA SD di atas, maka jelaslah bahwa 

pembelajaran IPA  diperlukan suatu kemampuan dan keterampilan guru yang 

benar-benar menguasai sifat dan konsep keilmuan IPA secara mendalam. 

Pembelajaran tidak hanya berupa transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, 

tetapi bagaimana hasil pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. 

 

2.4 Metode Pembelajaran 

Memperhatikan tujuan Pembelajaran IPA di atas, tentu proses kegiatan belajar 

mengajar harus didukung dengan metode yang tepat agar hasil pembelajaran dapat 

dirasakan secara nyata oleh siswa. Pengetahuan dasar IPA SD seperti di atas 

berkaitan erat dengan kehidupan siswa dan diri siswa itu sendiri. Oleh karena itu 
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metode yang dipilih harus dapat mencerminkan pengalaman lansung bagi siswa 

agar pada ahirnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari penyusunan rencana pembelajaran atau 

disebut dengan istilah Rencana Pelaksanaan Pemelajaran (RPP). Perangkat 

pembelajaran ini adalah pegangan bagi setiap guru dalam mengajar. RPP 

merupakan rambu-rambu yang disusun dengan cermat dan tepat. Kesalahan dalam 

penyusunan RPP berarti awal dari kegagalan bagi guru dalam mengajar.  

Salah satu di antara komponen RPP yang sangat penting adalah pendekatan dan 

metode pembelajaran. Komponen ini merupakan alat penggerak kegiatan 

pembelajaran yang sangat vital. Kesalahan dalam penetapan metode akan 

menyulitkan proses pembelajaran yang diselenggarakan. Oleh karena itu guru 

dituntut mampu memahami dan menguasai konsep dan karakteristik setiap metode 

yang akan digunakan dalam pembelajaran.  

Pengertian metode secara harafiah adalah “cara”. Umumnya, “metode” diartikan 

sebagai suatu cara atau prosedur yang di pakai untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kata “mengajar” sendiri berarti memberi pelajaran.  Jadi, metode mengajar adalah 

cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang memegang 

peranan penting dalam pengajaran adalah keterampilan memilih metode.  

Pemilihan metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam 

menampilkan pengajarannya dan harus yang sesuai dengan situasi dan kondisinya, 

dalam pencapaian tujuan pengajaran tersebut diperoleh secara optimal. Oleh 

karena itu, salah satu yang sangat mendasar untuk diperhatikan guru adalah 
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bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen rencana 

pembelajaran yang dipersiapkannya.  

Pupuh Fathurrochman dan M. Sobry Sutikno (2010:55) menyatakan bahwa, 

metode memiliki kedudukan (a) Sebagai alat motovasi ekstrinsik dalam Kegiatan 

Belajar Menagajar (KBM); (b) Menyiasati perbedaan individual anak didik; (c) 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Makin tepat metode yang digunakan oleh 

guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan 

pembelajaran. Namun faktor lain harus diperhatikan juga, seperti; faktor guru, 

anak, situasi (lingkungan belajar),  media dan lain-lain.  

 

Banyak ragam metode yang dapat dipergunakan oleh guru. Namun perlu diketahui 

bahwa setiap  metode memiliki krakteristik yang berbeda-beda. Misalnya untuk 

pembelajaran IPA dapat dipergunakan beberapa metode. Hal ini dikarenakan 

dalam pembelajaran guru sering  menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai 

dari setiap pokok bahasan yang akan diajarkan. Menurut pandangan 

konstruktivisme dalam proses pembelajaran IPA seyogianya disediakan 

serangkaian pengalaman berupa kegiatan nyata yang rasional atau dapat 

dimengerti siswa dan memungkinkan terjadi interaksi sosial. Jadi saat proses 

belajar berlangsung siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan nyata. 

Pembentukan pengetahuan mewarnai pembentukan sistem konseptual IPA bagi 

yang mempelajarinya. Guru perlu mempersiapkan bahan lebih awal dan 

melibatkan siswa agar siswa juga merasa berperan dalam pembelajaran IPA.  

Santoso, dkk. (2007:1.15). menyatakan, bahwa metode pembelajaran yang baik 

adalah (1) mengundang rasa ingin tahu, (2) menantang murid untuk belajar, (3) 

mengaktifkan mental, fisik, dan psikis murid, (4) memudahkan guru, (5) 

mengembangkan kreativitas murid, (6) mengembangkan pemahaman murid 

terhadap materi yang dipelajari. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka jelaslah bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran guru harus benar-benar memperhatikan metode. Metode ini haruslah 

dapat membangkitkan gairah belajar siswa dan mampu mendorong siswa dalam 

upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Metode-metode pembelajaran yang 

banyak dikenal yaitu: 1) Metode ceramah, 2) Metode tanya jawab, 3) Metode 

diskusi, 4) Metode eksperimen, 5) Metode pengamatan atau observasi, 6) Metode 

praktik laboratorium, 7) Metode pemberian tugas, 8) Metode demonstrasi, 9) 

Metode karyawisata, 10) Metode inquiri atau penemuan.  

Setiap guru tentu telah memahami dan mungkin telah mencoba menggunakan 

metode-metode tersebut di atas. Namun perlu diperhatikan bahwa pemilihan 

metode dalam setiap kali pertemuan pembelajaran guru harus mempertimbangkan 

karakteristik dari masing-masing metode yang ditetapkan dalam pembelajarannya.   

Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah metode  

inquiri. Metode ini merupakan strategi pembelajaran untuk membimbing siswa 

dalam menemukan suatu jawaban atas masalah yang dipelajari. Implikasi metode 

ini siswa diberikan suatu permasalahan dan guru melakukan bimbingan secara 

terarah sehingga dengan sendirinya siswa menemukan jawaban yang ditugaskan 

guru, dengan demikian guru dalam pembelajaran hendaknya dapat menghadirkan 

beberapa masalah kepada siswa. Masalah ini merupakan soal-soal latihan yang 

harus dikerjakan siswa yang berarti juga merupakan soal pengulangan materi 

pelajaran yang telah diberikan. Degan latihan tersebut kemampuan otak dapat 

dikembangkan.  
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Merancang pembelajaran menggunakan metode inquiri diperlukan kemampuan 

dan keterampilan guru. Rencana atau rancangan pembelajaran yang baik belum 

menjadi jaminan jika pada saat kegiatan pembelajaran guru kurang mampu 

menerapkannya. Tahap persiapan dan membuka pelajaran yang kurang tepat dapat 

berakibat kegiatan inti sulit direalisasikan, lebih-lebih dengan metode inquiri 

dengan karakteristik yang lebih banyak melibatkan aktifitas siswa dalam 

pembelajarannya. Dalam hal ini guru dituntut terampil menyusun permasalahan 

dan persoalan serta perangkat evaluasi, begitu pula pengelolaan kelas merupakan 

strategi bagi guru dalam menyiasati pembelajaran agar lebih menarik serta terarah, 

agar pembelajaran menjadi bermakna.  

2.5 Prestasi Belajar  

2.7 Prestasi Belajar  

 

Prestasi belajar atau hasil belajar adalah tingkat kemampuan siswa setelah 

mengikuti pelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar dapat dinyatakan 

dengan angka dan tingkah laku. Menurut Wijaya dan Tabrani (1991:151) hasil 

belajar yang diperoleh berupa pernyataan dalam bentuk angka dan tingkah laku. 

Pendapat Harahap yang dikutip oleh Suryani (2004:25) prestasi belajar dapat 

diartikan sebagai hasil akhir pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya 

nilai siswa  selama mengikuti proses belajar mengajar . Pembelajaran dikatakan 

berhasil jika tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hari sebelumnya . Prestasi 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru, tindak  mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari 

sisi Siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang merupakan bukti 

dar usaha yang telah di lakukan.  
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Gagne dalam Dimyati dan Mujiono (1999:10) bahwa belajar merupakan kegiatan 

yang komplek. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut 

adalah: (1) Stimulasi yang berasal dari lingkungan, (2) proses kognitif yang 

dilakukan oleh pembelajar.  

Bedasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Prestasi belajar 

adalah hasil akhir atau nulai-nilai hasil pengungukuran tingkat penguasaan dan 

pemahaman serta ketermpilan siswa yang berupa angka-angka dan perubahan 

tingkah laku setelah siswa mengikuti proses pembelajaran.  

 

2.6  Impikasi Metode Inquiri 

Keterkaitan beberapa metode dalam suatu pembelajaran harus saling mendukung. 

Misalnya metode ceramah sebagai metode dasar dari semua metode pembelajaran, 

metode diskusi untuk melatih siswa memecahkan masalah dan bekerja sama, 

metode tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan dan sikap mental siswa dalam 

mengemukakan pendapat, metode inquiri diterapkan jika pembelajaran 

menghendaki siswa untuk menemukan jawaban atas persoalan yang berkaitan 

dengan pokok bahasan, dan metode pemberian tugas sebagai metode akhir yang 

menghendaki siswa menyelesaikan latihan-latihan dan pemecahan masalah secara 

mandiri baik di sekolah maupn di rumah.  

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010:31) mengungkapkan, bahwa 

enquiry learning adalah mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar 

mengajar ini guru  menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, 

tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan 
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mempergunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi inquiri dapat dipahami 

sebagai metode pembelajaran yaang mengarah kepada peningkatan kemampuan 

siswa dalam menemukan persoalan atau permasalahan yang dipelajari dan 

kemudian menyimpulkannya. Inquiri merupakan upaya menemukan suatu hal 

yang menjadi pembicaraan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tatapi hasil dari 

penemuannya sendiri.  

Kata kunci dari inquiri adalah siswa menemukan sendiri. Kegiatan inquiri 

sebenarnya merupakan sebuah siklus. Siklus ini terdiri dari langkah-langkah : 

(a)  Menemukan masalah (dalam mata pelajaran apapun); (b) Mengumpulkan data 

melalui observasi; (c) Menganalisis atau menyajikan hasil dalam tulisan, gamnbar, 

laporan, bagan, tabel dan karya lainnya; (d) Mengkomunikasikan baik lisan 

maupun tulisan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, atau 

audiens yang lain.  

 

2.6 Hipotesis 
 

 

“Jika Penggunakan metode inquiri dilaksanakan dengan langkah-langkah yang 

tepat, maka akan meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di 

kelas IV SD Negeri 1 Kotakarang Telukbetung Barat Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011”.                            

   

 

 

 


