
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Belajar dan Pembelajaran 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang 

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman, sebagaimana yang diungkapkan menurut Slamet dalam Djamarah 

(2000: 21), bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu  itu sendiri di dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Pengertian tentang belajar oleh beberapa ahli juga menyatakan pendapat yang 

tidak jauh berbeda, antara lain menurut Whittaker dalam Djamarah (2000: 21) 

yang menyatakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan 

atau diubah melalui latihan atau pengalaman yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Sedangkan Gagne dalam Djamarah (2000: 22) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan dan tingkah laku. 
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Menurut Bell Gredler dalam Winataputra (2008: 54) menyatakan bahwa 

pengertian belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam Competencies, skills and attitude. Proses perolehan 

kemampuan (competencies), keterampilan (skills) dan sikap (attitude) tersebut 

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua 

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Ciri-ciri belajar adalah: 

1. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. 

Perubahan tersebut tidak hanya paa aspek pengetahuan atau kognitif saja, 

tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta keterampilan 

(motorik). 

2. Perubahan tersebut merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku 

yang terjadi karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. 

3. Perubahan perilaku akibat proses belajar tersebut akan bersifat cukup 

permanen. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang belajar tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia 

aatau individu untuk memperoleh suatu perubahan pengetahuan, keterampilan dan 

tingkah laku yang bersifat relatif menetap dalam dirinya memalui pengalaman 

serta interaksi dengan lingkungannya, sedangkan yang dimaksud dengan 

pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses interaksi antar anak dengan 

anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik.  
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Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. 

Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi 

tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan 

mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Hal ini 

dikemukakan oleh Gagne dan Briggs (Gredler,1991:205) yang mendefinisikan 

pembelajaran sebagai seperangkat acara peristiwa eksternal yang dirancang untuk 

mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya internal. 

  

Suatu pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Corey bahwa pembelajaran 

adalah proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan sub-set khusus pendidikan. 

(Miarso dan kawan-kawan, 1977: 195). Dengan demikian maka pembelajaran 

adalah suatu sistem atau usaha yang sengaja dirancang untuk membantu proses 

belajar yang berpusat pada siswa bukan pada guru.  

 

2.2 Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan proses belajar tersebut dapat diraih oleh siswa. Pada saat melakukan 

evaluasi ini tentu saja akan dilakukan penilaian-penilaian terhadap beberapa aspek 

belajar yang telah dilakukan siswa setelah menjalankan pembelajaran. Seberapa 

besar penilaian yang diperoleh siswa itulah yang biasa disebut hasil belajar.  
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Darmansyah (2006: 13) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian 

terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Sedangkan 

Cece Rahmat dalam Abidin (2004: 1) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

penggunaan angka pada hasil tes atau prosedur penilaian sesuai dengan aturan 

tertentu, untuk mengetahui daya serap siswa setelah menguasai materi pelajaran 

yang telah diberikan.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka peranan hasil belajar menurut Cece 

Rahmat yang dikutip dalam Abidin (2004: 3) adalah: (a) Memberikan informasi 

tentang kemajuan belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam 

jangka waktu tertentu, (b) Mengetahui keberhasilan komponen-komponen 

pengajaran dalam rangka mencapai tujuan, (c) Memberikan bahan pertimbangan 

apakah siswa diberikan program perbaikan, pengayaan atau melanjutkan pada 

program pengajaran berikutnya, (d) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan 

bagi siswa yang mengalami kegagalan dalam suatu program bahan pembelajaran, 

(e) Untuk keperluan supervisi bagi kepala sekolah dan penilik agar guru lebih 

berkompeten, (f) Sebagai bahan dalam memberikan informasi kepada orang tua 

siswa dan sebagai bahan dalam mengambil berbagai keputusan dalam pengajaran. 

 

2.3 Pembelajaran IPA 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran IPA  

Salah  satu  mata pelajaran SD yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Ilmu 
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Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains. Dalam kurikulum tahun 2004 menyatakan 

bahwa IPA adalah serangkaian hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, 

gagasan, konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari 

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, 

penyusunan, dan pengujian gagasan-gagasan. Dari pengertian tersebut jelaslah 

bahwa IPA bukan hanya produk tetapi juga proses, bahwa IPA diajarkan sebagai 

pengetahuan dan cara kerjanya yaitu merupakan proses dan produk. 

 

IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 

luas terkait dengan kehidupan manusia. IPA merupakan pengetahuan dari hasil 

kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah 

yang berupa metode ilmiah dan dididapatkan dari hasil eksperimen atau observasi 

yang bersifat umum sehingga akan terus di sempurnakan. Dalam pembelajaran 

IPA mencakup semua materi yang terkait dengan objek alam serta persoalannya. 

Ruang lingkup IPA yaitu makhluk hidup, energi dan perubahannya, bumi dan 

alam semesta serta proses materi dan sifatnya. 

  

2.3.2 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar (KTSP) tahun 2006, ruang lingkup 

pembelajaran IPA meliputi tentang mahluk hidup dan proses kehidupan, 

benda/materi, energi dan perubahannya serta bumi dan alam semesta. Sistem 

pembelajarannya sendiri menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan  keterampilan proses serta sikap 

ilmiah siswa. 



 11 

Adapun tujuan pembelajaran IPA khususnya di SD adalah agar siswa memahami 

konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

kurikulum tahun 2004 menyebutkan bahwa pembelajaran IPA juga bertujuan agar 

siswa mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala alam 

dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

pendidikan IPA bukan hanya sekedar teori akan tetapi dalam setiap bentuk 

pengajarannya lebih ditekankan pada bukti dan kegunaan ilmu tersebut.  

Menurut Piaget (dalam Gage & Berliner, 1978) anak SD berusia sekitar 7-12 

tahun pada umumnya berada pada taraf perkembangan intelektual operasional 

konkrit. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pembelajarannyapun sebaiknya 

dihadirkan benda nyata atau benda tiruannya agar siswa berkesempatan 

menyentuh, melakukan tindakan, melihat, dan menggunakannya sebagai media 

pengamatan atau percobaan sehingga membantu siswa memahami konsep. 

Pembelajaran IPA dengan mengamati lingkungan alam yang ada di sekitar 

kehidupan siswa SD akan sangat membantu mereka dalam memahami materi 

yang mereka pelajari seiring pertumbuhan intelektual nya dalam proses belajar. 

 

 

2.4 Metode Eksperimen      

 

Metode Eksperimen adalah suatu cara mengajar, dimana siswa melakukan suatu 

percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil 

percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan 

dievaluasi oleh guru Roestiyah (2001: 80). Penggunaan teknik ini mempunyai 
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tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau 

persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri dan 

dapat terlatih dalam cara berfikir yang ilmiah. Dengan mengadakan eksperimen, 

siswa menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. 

 

Melalui eksperimen, siswa tidak menelan begitu saja sejumlah informasi yang 

diperolehnya tetapi akan berusaha untuk mengelola perolehannya itu dengan 

membandingkan tahap fakta yang diperolehnya dalam percobaan yang dilakukan. 

Pada metode eksperimen dapat dikembangkan keterampilan-keterampilan seperti  

ketrampilan mengamati, menghitung, mengukur, membuat pola, membuat 

hipotesis, merencanakan eksperimen, mengendalikan variabel, 

mengintrespresikan data, membuat kesimpulan sementara, meramal, menerapkan, 

mengkomunikasikan dan mengajukan pertanyaan. 

 

Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan 

menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya 

dengan mengadakan percobaan sendiri dan dapat terlatih dalam cara berfikir yang 

ilmiah. Siswa diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-konsep dalam 

struktur kognitifnya, selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Dalam 

metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental, 

serta emosional siswa. Siswa mendapat kesempatan untuk melatih ketrampilan 

proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pengalaman yang dialami 

secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya. Keterlibatan fisik dan mental 

serta emosional siswa diharapkan dapat diperkenalkan pada suatu cara atau 
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kondisi pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan juga 

perilaku yang inovatif dan kreatif. 

Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di SD akan sangat 

membantu siswa dan guru dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Hal ini 

senada dengan pendapat Schoenherr dalam Palendeng (2003: 81) yang 

menyatakan bahwa metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk 

pembelajaran sains, karena metode eksprimen mampu memberikan kondisi belajar 

yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan kreativitas secara optimal.  

Dengan demikian maka metode eksperimen ialah metode yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatih melakukan proses secara mandiri, 

sehingga siswa sepenuhnya terlibat untuk menemukan fakta, mengumpulkan data, 

mengendalikan variable, merencanakan eksperimen dan memecahkan masalah 

yang dihadapi secara nyata.   

 

 


