
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil  Belajar

Menurut Suhendro (2006:22) bahwa: penelitian proses belajar adalah upaya

pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian

nilai terhadap hasil-hasil belajar yang di capai dengan menggunakan kreteria

tertentu.

Hasil belajar tersebut pada hakekatnya merupakan pencapaian kompetensi –

kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan

nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Kompetensi tersebut dapat dikenalai melalui sejumlah hasil belajar dan

indikator yang dapat diukur dan diamati. Penilaiaan proses dan hasil belajar

itu salaing berkaitan satu dengan yang lainnya, hasil belajar merupakan akibat

dari suatau proses belajar.

Menurut Sujatmiko (2003: 14), bahwa penilaian atau asesmen merupakan

kegiatan mengumpulkan informasi hasil belajar siswa untuk menetapkan

apakah siswa telah menguasai kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum.
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Aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa di sekolah, di rumah atau

ditempat lainnya adalah untuk mencapai hasil belajar yang sesuai dengan

harapan. Sedangkan hasil belajar yang diharapkan oleh siswa adalah

berbentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Menurut Arenaliza ( 2006: 16), bahwa hasil belajar adalah taraf abilitas untuk

menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan pada orang-orang  yang

dapat berbeda, hal ini bukan saja pengetahuan melainkan juga keterampilan.

Dari pendapat tersebut telah dapat dipahami bahwa taraf abilitas setiap siswa

tidak sama atau berbeda-beda. Dengan tarap abilitas yang berbeda-beda maka

siswa antara yang satu dengan yang lainnya akan memiliki jumlah

pengetahuan yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini berarti hasil belajar siswa

akan sangat tergantung pada tarap abilitas (kemampuan) dalam melahirkan

kembali pengetahuan dan keterampilan, dan untuk mengetahui hasil belajar

siswa maka perlu diadakan tes.

Menurut Arenaliza (2006: 16) menyatakan bahwa, berdasarkan rambu-rambu

murid terhadap persoalan yang diajarkan oleh guru dalam tes hasil belajar itu

guru biasanya member suatu nilai. Nilai itu menyatakan tarap suatu prestasi

belajar yang telah di capai oleh siswa, berdasarkan pelajaran tersebut maka

hasil belajar siswa dapat berupa nilai yang di peroleh guru melalui tes.

Menurut Arenaliza (2006: 17) menyatakan bahwa, hasil belajar diartikan

sebagai tingkat penghasilan minimal dalam mempelajari materi pelajaran di

sekolah yang diadakan dalam bentuk skor yang di peroleh dari hasil tes

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Dari dua pendapat ini dapat
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diambil suatu pengertian yang sama yaitu hasil belajar dapat diukur dengan

tes, dimana nilai atau skor di peroleh mencerminkan tujuan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini siswa dinyatakan telah tuntas jika mendapat nilai 60.

2.2 Metode Inkuiri

Menurut  Ibrahim (2007: 3), bahwa inkuiri adalah suatu proses untuk

memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau

eksprimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap

pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berfikir

kritis dan logis. Metode inkuiri ini juga merupakan pembelajaran yang

member kesempatan siswa untuk memperoleh pengalaman penelitian sendiri,

dengan menggunakan keterampilan yang sesuai dengan metode ilmiah. Proses

dari metode inkuiri adalah pembelajaran yang banyak menerapkan metode

eksprimen. Dalam pengertian pendekatan pengajaran yang ditekankan pada

belajar yang menuju pada penemuan sendiri, pendekatan inkuiri bertujuan

agar siswa mempunyai peran aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada

6 langakah  dalam pembelajaran inkuiri yaitu: (1) Merumuskan masalah, (2)

membuat hipotesis, (3) Merencanakan kegiatan , (4) Melaksanakan kegiatan,

(5) Mengumpulkan data, (6) Mengambil kesimpulan.

Menurut Ningrum (2007:11) Memberikan definisi fungsional dari

pembelajaran inkuiri sebagai berikut; Pendidikan yang baik adalah

mempersiapkan situasi bagi anak melakukan eksprimen sendiri, dalam arti

luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin

menggunakan simbol-simbol, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan
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mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, menghubungkan penemuan yang

satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan

dengan apa yang di temukan anak-anak lainnya. Sedangkan pembelajaran

inkuiri merupakan pembelajaran dimana guru dan anak –anak mempelajarai

pristiwa-pristiwa ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuan dan

scientist.

Menurut Ibrahim (2007: 05), juga memberikan definisi oprasional tentang

pembelajaran inkuiri ditandai oleh cirri-ciri sebagai berikut: (1) Menggunakan

proses IPA, (2) Waktu tidak jadi masalah, tidak ada keharusan untuk

menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu, (3) Jawaban-jawaban yang

dicari tidak diketahui terlebih dahulu, jawaban-jawaban ini tidak ditemukan

dalam buku-buku teks sebab buku-buku teks dan petunjuk-petunjuk yang

dipilih memuat pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran untuk menemukan

jawaban, bukan mencari jawaban, (4) Anak-anak berhasrat sekali untuk

menemukan pemecahan masalah, (5) Proses belajar mengajar berpusat pada

pada pertanyaan” mengapa?” pertanyaan “ bagaimana kita mengetahui?” dan

pertanyaan” betulkah kesimpulan kita ini?” sering pula dikemukakan, (6)

Suatu masalah ditemukan dan dipersempit, sehingga terlihat ada kemungkinan

masalah ini dapat dipecahkan oleh siswa, (7) Hipotesis dirumuskan oleh

siswa-siswa untuk membimbing penyelidikan, (8) Para siswa mengusulkan

cara-cara mengumpulkan data dengan melakukan eksprimen, mengadakan

pengamatan, membaca dan menggunakan sumber-sumber lain, (9) Semua usul

ini dinilai bersama bila mungkin ditemukan pula asumsi-asumsi, keterbatasan-

keterbatasan dan kesukaran-kesukaran, (10) para siswa melakukan penelitian
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secara individu atau kelompok untuk mengumpulkan data yang diperlukan

untuk menguji hipotesis, (11) Para siswa mengolah data dan mereka sampai

pada kesimpulan sementara, juga diusahakan untuk memberikan uraian-uraian

secara ilmiah.

Inkuiri juga sebagai strategi pembelajaran memiliki keuntungan yaitu : (1)

Mendorong siswa untuk berfikir dan bekarja atas in isiatifnya sendiri, (2)

Menciptakan suasana akademik yang mendukung berlangsungnya

pembelajaran yang berpusat pada siswa, (3) Membantu siswa

mengembangkan konsep diri yang positif, (4) Meningkatkan pengharapan

sehingga siswa mengembangkan ide untuk menyesuaikan tugas dengan cara

sendiri, (5) Mengembangkan bakat individu secara optimal, (6) Menghindari

siswa dari cara belajar menghapal.

2.3 Metode Eksplorasi

Metode eksplorasi merupakan metode penjelajahan atau pencarian, adalah

tindakan mencari atau perjalanan dengan tujuan menemukan sesuatu fakta.

Dalam konteks riset ilmiah eksplorasi adalah salah satu dari tiga bentuk tujuan

riset, sedangkan tujuan lainnya ialah penggambaran deskripsi dan penjelasan

(eksplanasi). Dalam hal ini, eksplorasi adalah usaha untuk membentuk

pengertian umum dan awal terhadap suatu fenomena atau suatu fakta, Ibnu,

(2008 :31).

Menurut Sukarni, (2010 : 1), Metode eksplorasi merupakan metode penemuan

yang mendorong siswa untuk memahami sesuatu, sesuatu ini dapat berupa
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fakta atau relasi baru bagi siswa, metode penemuan biasanya memerlukan

waktu yang lama dibandingkan dengan metode lain, karena kegiatan ini

mengembangkan konsep maupun keterampilan yang kaitannya dengan

pemecahan masalah, guru harus merumuskan masalah dengan hati-hati atau

melakukan pertanyaan-pertanyaan kunci kegiatan ini dilaksanakan dengan

murni, pelajaran terfokus pada siswa, siswalah yang menentukan tujuan dan

pengalaman yang diinginkan. Peran guru hanya menyajikan suatu situasi

belajar, tetapi masalah terdapat pada siswa, kemudian para siswa diminta

untuk mengkaji dan menemukan fakta atau relasi yang terdapat dalam masalah

tadi dan akhirnya para siswa yang akan menarik suatu generalisasi dari apa

yang mereka temukan.

Menurut In’aum (2010 : 1), Metode eksplorasi merupakan komponen yang

harus ada pada saat proses pembelajaran di kelas, eksplorasi didalam proses

pendidikan tentu saja merupakan usaha mencari tahu keadaan siswa pada saat

itu, termasuk siswa yang terlambat atau tidak hadir pada saat proses

pembelajaran karena pada kegiatan eksplorasi ini dapat juga mencari tahu

keterampilan siswa, yang sangat bermanfaat sekali pada saat pengambilan

sikap siswa, karena dalam metode ini penguasaan siswa yang dinilai yaitu : (1)

Penuntasan peserta didik terhadap penguasaan unit, (2) penyajian unit, (3)

presentasi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, (4)

Pengorganisasian oleh peserta didik terhadap bahan yang di pelajari ke dalam

bentuk yang logis, (5) Penguasaan peserta didik terhadap penyajian hasil

pekerjaannya.
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Menurut Sukiman (2010 : 1), Ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan

metode eksplorasi yaitu : (1) Melibatkan peserta didik mencari informasi

(topik tertentu), (2) Menggunakan beragam pendekatan, media dan sumber

belajar, (3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diterjemahkan bahwa penggunaan

pembelajaran dengan metode inkuiri dan eksplorasi dengan memanfaatkan

lingkungan sebagai sumber belajar diharapkan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa karena dengan metode ini siswa harus aktif dalam pembelajaran

untuk menemukan jawaban sendiri dan peran guru sebagai fasilitator. Dari

pendapat yang telah dipaparkan di atas maka langkah-langkah dalam metode

inkuiri dan metode eksplorasi bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.Langkah-langkah metode inkuiri terbimbing dan metode eksplorasi

Langka
h

Metode inkuiri Metode eksplorasi

1 Merumuskan masalah Merumuskan masalah
2 Membuat hipotesis Melakukan eksplorasi
3 Merencanakan kegiatan Merencanakan kegiatan
4 Melaksanakan kegiatan Melaksanakan kegiatan
5 Mengumpulkan data Mengumpulkan data/ fakta
6 Mengambil kesimpulan Memecahkan masalah `

Menurut (Djamarah dan Syaiful, 2005 : 234)

2.4 Pemanfaatan Lingkungan

Menurut Suprayekti (2003 : 18), bahwa Lingkungan didalam interaksi belajar

mengajar merupakan konteks terjadinya pengalaman belajar, yaitu lingkungan

yang ada disekitar siswa baik itu kelas, sekolah atau luar sekolah. Perlu

dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi belajar mengajar lebih efektif dan

efisien. Artinya lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber belajar

yang direncanakan atau dimanfaatkan, sedangkan lingkungan non fisik
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difungsikan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif.

Seperti musik yang digunakan sebagai latar pada saat interaksi belajar

mengajar berlangsung, dimaksudkan agar suasana belajar terasa santai, siswa

dapat belajar dan siap untuk berkonsentrasi.

Menurut Karli dan Margaretha, (2002 : 97) Pembelajaran dengan

memanfaatkan lingkungan adalah salah satu strategi pembelajaran yang

memanfaatkan lingkunghan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan

sarana belajar, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah

lingkungan dan untuk menanamkan sikap cinta lingkungan, siswa juga akan

lebih berinteraksi dengan objek-objek di lingkungan mempunyai pengaruh

yang lebih kuat terhadap perkembangan berpikir, dari pada yang ditimbulkan

oleh pengetahuan yang disampaikan melalui cerita yangt bersifat verbal, jadi

membawa anak ke lingkungan asli dari objek yang diamati dapat mendukung

berpikirnya.

Menurut Sagala (2003 : 18) lingkungan ini sangat mendukung pembelajaran

biologi, banyak konsep-konsep biologi akan lebih bermakna bagi siswa bila di

sampaikan melalui lingkungan, yaitu memberikan kesempatan sebanyak-

banyaknya agar anak aktif atau giat tidak hanya duduk mendengarkan dan

mencatat saja. Dengan lingkungan sumber-sumber dari alam sekitar dalam

kegiatan belajar mengajar dimungkinkan anak akan lebih mengerti, mencintai,

dan melestarikan lingkungan alam sebagai suber kehidupan.

Menurut Muid (2004 : 8) Pembelajaran berbasis lingkungan adalah

pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep sains dalam kaitannya dengan
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masalah lingkungan hidup. Materi pelajaran disesuaikan dengan lingkungan

siswa menggunakan contoh-contoh langsung yang paling dekat dengan siswa.

Menurut Sanjana (1991:92) Keuntungan menggunakan lingkungan dalam

pembelajaran sebagai media pembelajaran yaitu : (1) Kegiatan belajar lebih

menarik dan tidak membosankan dari pada siswa duduk berjam-jam, sehingga

motivasi belajar lebih tinggi, (2) Hakekat belajar mengajar akan lebih

bermakna sebab siswa di hadapkan dengan situasi dan keadaan yang

sebenarnya atau bersifat alami, (3) Bahan-bahan yang dapat di pelajari lebih

kaya serta lebih faktual, sehingga kebenaran lebih akurat, (4) kegiatan belajar

siswa lebih komprehensif dan lebih efektif sebab dapat dilakukan dengan

berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan

atau mendemontrasikan, dan menguji fakta., (5) Sumber belajar menjadi lebih

kaya sebab lingkungan yang dapat di pelajari beraneka ragam seperti

liungkungan sosial dan lingkungan alam, (6) Siswa dapat  memahami dan

menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan sehingga dapat

membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan sekitarnya, serta dapat

memupuk cinta lingkungan.


