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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai pendidikan yang 

berdasarkan atas nilai-nilai pancasila. Pengembangan nilai-nilai 

tersebut berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, 

agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan 

pendidikan nasional.  

Kesuma dkk (2011:5) mendefinisikan pendidikan karakter 

adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya. Samani (2012:45) berpendapat bahwa 

pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada siswa 

untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi 

hati, pikiran, raga, serta rasa dan karsa. 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 
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sepenuh hati. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan untuk 

menumbuhkan kepribadian seseorang agar memiliki perilaku yang 

baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

masyarakat baik dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. 

a. Tujuan Pendidikan Karakter 

Kesuma dkk (2012:9) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan  

karakter adalah sebagai berikut:  

1) Menguatkan dan mengembangan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian / 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai 

yang dikembangkan tertentu sehingga terwujud dalam perilaku 

anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah 

(setelah lulus dari sekolah). 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama. 

 

Tujuan dan fungsi pendidikan karakter yang sudah dijelaskan, 

sangat penting untuk masa perkembangan peserta didik. Adanya 

pembentukan karakter dapat memberbaiki karakter dan dapat 

mengontrol budaya bangsa lain yang ada. Moral anak menjadi 

bagus dan membaik apabila pendidikan karakter dapat cepat 

diterapkan oleh peserta didik. Mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan yang bermanfaat, memperbaiki perilaku, serta dapat 

berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dengan bertanggung 

jawab. 
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2. Tanggung Jawab 

Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah tanggung 

jawab. Manusia dalam menjalankan kehidupan ini tidak secara terus-

menerus menemukan jalan yang lurus sehingga mudah melewatinya, 

tetapi terkadang kita juga akan menemukan jalan yang berkelok, 

berbatu, dan terjal sehingga untuk mencapai tujuan kita harus 

berusaha dengan disertai tanggung jawab agar dapat melewati jalan 

tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa hidup di dunia ini tidak 

hanya memperoleh kegembiraan tetapi akan ada pembelajaran, 

hambatan, rintangan yang harus dicapai untuk kebahagiaan. Hambatan 

dan rintangan tersebut akan dapat terlewati hanya dengan usaha yang 

disertai dengan tanggung jawab. Maka dari itu sikap tanggung jawab 

perlu ditanamkan sejak dini agar siap dan dapat menerapkannya dalam 

kehidupan yang dijalaninya. 

Aunillah (2011:83) mengemukakan rasa tanggung jawab 

merupakan pelajaran yang tidak hanya perlu diperkenalkan dan 

diajarkan, namun juga perlu ditanamkan kepada siswa, baik pada masa 

prasekolah maupun sekolah. Siswa yang terlatih atau dalam dirinya 

sudah tertanam nilai-nilai tanggung jawab, kelak akan tumbuh menjadi 

pribadi yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan berbagai 

aktivitasnya. 
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Mustari (2011:21) mengatakan bahwa tanggung jawab adalah 

sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan 

Tuhan. Orang yang dapat bertanggung jawab kepada dirinya adalah 

orang yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus kontrol 

eksternal. Kontrol internal adalah suatu keyakinan bahwa boleh 

mengontrol dirinya, dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya 

adalah hasil usahanya sendiri. 

Pendapat lain menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan 

sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Wibowo (2012:44) berpendapat bahwa nilai-nilai 

tanggung jawab merupakan hal yang perlu ditanamkan oleh guru, 

gurulah yang bertugas mengarahkan siswa menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab. 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam 

menanamkan rasa tanggung jawab. Maka dari beberapa definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab merupakan kesanggupan 

untuk menjalankan suatu tugas kewajiban terutama berkisar seputar 

memberi anak peluang, sarana, dukungan, untuk mengejar targetnya 
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dalam sebuah kegiatan berprestasi dan sarana psikologis seperti 

memberikan cinta, bimbingan dan dukungan untuk semua upayanya. 

a. Penanaman Nilai Tanggung Jawab 

Aunillah (2011:84) menyebutkan ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan oleh guru dalam menanamkan rasa tanggung jawab 

yang tinggi pada diri setiap siswa, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Memulai dari tugas-tugas sederhana 

Dalam hal ini, guru perlu melibatkan semua peserta didik 

untuk berperan aktif dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban-

kewajiban mereka sehingga tanggung jawab itu akan menjadi 

tugas bersama, bukan semata bagi siswa yang melanggar. Guru 

juga harus memberikan teladan yang baik mengenai cara 

bertanggung jawab. Dengan cara disiplin waktu dan 

mengapresiasikan prestasi siswa merupakan sebagian dari cara 

guru menunjuka rasa tanggung jawabnya sebagai pendidik. 

2) Menebus kesalahan saat berbuat salah 

Menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam diri siswa 

adalah mengajarkan agar siap menebus kesalahan setiap ia 

berbuat salah. Hal ini akan mendorongnya untuk  meminta maaf 

atas kesalahan yang telah diperbuatnya sekaligus mengajarkan 

mengenai nilai keadilan. 
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3) Segala sesuatu mempunyai konsekuensi 

Guru harus menjelaskan kepada siswa bahwa segala 

sesuatu yang dilakukan memiliki konsekuensi, dan harus siap 

dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan. 

4) Seiring berdiskusi tentang pentingnya tanggung jawab 

Guru mesti mengajari siswa tentang tanggung jawab 

secara perlahan sesuai dengan perkembangannya, guru juga 

perlu memberikan penghargaan yang sewajarya kepada siswa 

apabila berhasil dengan penuh tanggung jawab. 

b. Indikator Keberhasilan Karakter Tanggung jawab 

Fitri  (2012:40) menyebutkan indikator keberhasilan sikap 

tanggung jawab adalah sebagai berikut: 

1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik 

2) Bertanggung jawab terhadap semua perbuatan  

3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan  

4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama 

c. Macam-Macam Tanggung Jawab 

Mustari (2011:24-27) mengatakan macam-macam tanggung 

jawab dibedakan menjadi 3, antara lain adalah: 

1) Tanggung Jawab Personal 

Tanggung jawab personal diasosiasikan dengan 

kewajiban, sesuatu yang ditanamkan kepada seseorang dari 

luar. Menjawab atau merespon itu tergantung pada keinginan 
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masing-masing individu. Dengan demikian, bertanggung jawab 

adalah disebabkan seseorang itu untuk memilih atau bertindak 

atau berbicara atau mengambil posisi terbaru. Dari sini timbul 

indikasi-indikasi yang diharuskan dalam diri seseorang yang 

bertanggung jawab. Ciri-ciri tersebut diantaranya: 

a) Memilih jalan lurus 

b) Selalu memajukan diri sendiri 

c) Menjaga kehormatan diri 

d) Selalu waspada 

e) Memiliki komitmen pada tugas 

f) Melakukan tugas dengan standar yang baik 

g) Mengakui semua perbuatannya 

h) Menepati janji 

i) Berani bertanggung jawab menanggung resiko atas   

tindakan dan ucapannya. 

2) Tanggung Jawab Moral 

Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada 

pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral 

dalam situasi tertentu. Kewajiban bertanggung jawab seringkali 

membawa pada apa yang disebut dengan hukum (legal 

responsibility). Seseorang secara hukum bertanggung jawab 

bagi suatu peristiwa ketika orang itulah yang menyebabkan 

terjadinya suatu peristiwa. 
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3) Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab ini dapat saja bersifat „negatif‟ yang 

berarti terdapatnya tanggung jawab untuk bertindak baik (sikap 

proaktif), misalnya suatu perusahaan dapat disebut bertanggung 

jawab apabila tidak membuat kerusakan lingkungan. Demikian 

pula suatu perusahaan dapat disebut bertanggung jawab apabila 

ikut memperhatikan kesejahteraan atau kesehatan warga 

sekitarnya. 

 Nilai-nilai yang harus ada pada kita apabila 

berinteraksi dalam masyarakat atau dengan orang lain 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Senantiasa berbicara benar 

b) Menghindarkan perasaan iri dengki 

c) Tidak bakhil 

d) Bersikap pemaaf 

e) Adil 

f) Amanah 

g) Tidak sombong 

Pandangan Mustari (2011:22) tentang perumusan 

konsep tanggung jawab yang harus ada pada manusia adalah 

sebagai berikut: 
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1) Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan 

kehidupan dengan cara takut kepada-Nya, bersyukur, dan 

memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab 

kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta. Tidak ada seorang 

manusia pun yang lepas bebas dari tanggung jawab, kecuali 

orang itu gila atau anak-anak. 

2) Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, 

penindasan dan perlakuan kejam dari manapun datangnya. 

3) Tanggung jawab diri dari kerusakan ekonomi yang berlebih 

dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat 

kekurangan ekonomi. 

4) Tanggung jawab terhadap anak, suami atau isteri, dan 

keluarga. 

5) Tanggung jawab berpikir, tidak mesti meniru orang lain dan 

menyetujui pendapat umum atau patuh secara membuta 

terhadap nilai-nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk 

dipilih, mana yang berguna dan mana yang merugikan. 

6) Tanggung jawab sosial pada masyarakat sekitar. 

7) Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, 

termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk 

pencemaran. 

8) Pendidikan Tanggung Jawab 

Mustari (2011:2) mendefinisikan pendidikan tanggung 

jawab bukanlah perihal pendidikan tetang kewajiban, 

sebaliknya berarti pendidikan tentang hak. Karena pada 

hakekatnya setiap manusia berhak menjadi pemimpin. 

Tanggung jawab pada akhirnya adalah menyangkut kedirian 

kita, siapa kita, dan mengapa kita harus berbuat ini dan itu, 

karena tanggung jawab berarti eksistensi kita. 

Tanggung jawab perlu diterapkan tidak hanya di dalam 

usaha pekerjaan, tetapi juga pada usaha belajar. Tanggung 

jawab dalam usaha belajar akan membawa dirinya pada suatu 

hasil yang memuaskan. Perlu diterapkan suatu sikap tanggung 

jawab belajar agar peserta didik dapat memperoleh hasil yang 
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memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung 

jawab adalah suatu usaha yang di dasari dengan kesadaran diri 

dalam melakukan segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

maksimal dalam melaksanakan tugas dari guru. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi menurut  kamus besar Bahasa Indonesia adalah hasil 

yang telah dicapai dari yang telah dilakukan dan dikerjakan. Arifin 

(2011:12) berpendapat bahwa prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi, 

yang artinya hasil usaha, dalam hal ini yang dimaksud adalah belajar. 

Belajar ialah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Prestasi belajar merupakan proses yang dialami oleh peserta 

didik dalam sejarah hidupnya serta sesuai dengan kemampuannya. 

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar peserta didik 

dalam kurun waktu tertentu yang tentunya telah ditetapkan oleh 

kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Hasil belajar peserta didik 

ini dapat dilihat melalui dua faktor, yaitu dengan menggunakan 

Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penggunaan Acuan Patokan 

(PAP). Kedua acuan tersebut sangat tepat untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan peserta didik dalam belajarnya. Namun yang lebih 
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penting dalam proses evaluasi prestasi bukan norma mana yang harus 

diambil, melaikan sejauh mana norma itu dipakai secara tepat untuk 

mengevaluasi seluruh kecakapan peserta didik selama mengikuti 

proses pembelajaran.  

a. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar semakin terasa penting ketika peserta didik 

telah melakukan proses belajar, karena di dalam proses ini terdapat 

tahapan serta peningkatan yang terjadi dalam diri peserta didik. 

Arifin (2011:12) menyebutkan beberapa fungsi utama prestasi 

belajar, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Peserta didik sebagi lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi dan berpera sebagai umpan balik 

(feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. 

b. Indikator Prestasi Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan prestasi belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar siswa. Namun dalam mengungkapkan ranah 

tersebut sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu 

ada yang bersifat intangible (tidak dapat diraba). Oleh karena itu 
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Syah (2011:217) memberikan kesimpulan, yang dapat dilakukan 

guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan 

tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat 

mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, 

baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi 

karsa. 

c. Prinsip-prinsip Pengukuran Prestasi 

Gronlund (Azwar, 2011:11) merumuskan beberapa prinsip 

dasar dalam pengukuran prestasi antara lain: 

1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi 

secara jelas sesuai dengan tujuan instruksioner. 

2) Tes prestasi harus mengukur suatu sample yang representative 

dari hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program 

instruksioner atau pengajaran. 

3) Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling 

cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai 

dengan tujuan penggunaan hasilnya. 

5) Reliabilitas tes prestasi harus disesuaikan setinggi mungkin dan 

hasil ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

6) Tes prestasi harus bisa digunakan untuk meningkatkan belajar 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

ada dua macam yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor-

faktor dari dalam ialah kecerdasan, jasmaniah, sikap dan 

minat. Sedangkan yang termasuk faktor dari luar yaitu 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

Trianto (2011:141) mengatakan IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian 

proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar 

sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang 

tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep-konsep, 

prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Aly dan Rahma 

(2010:18) mengatakan IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khusus, yaitu melakukan 

observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait-mengait 

antara cara yang satu dengan yang lainya.  

a. Dimensi IPA 

Sulistyorini (2007:9) berpendapat bahwa IPA pada hakekatnya 

dapat dipandang dari segi produk, proses dan segi pengembangan 

sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait. Ini 

berarti bahwa proses belajar mengajar IPA seharusnya 

mengandung ketiga dimensi IPA tersebut. Dimensi yang telah 

disebutkan antara lain: 

1) IPA sebagai produk 

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para 

perintis IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun secara 

lengkap dan sistematis dalam bentuk buku teks. Buku teks 
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memang penting, tetapi ada sisi lain IPA yang tidak kalah 

penting yaitu dimensi “proses”, maksudnya proses 

mendapatkan ilmu itu sendiri. Dalam pengajaran IPA seorang 

guru dituntut untuk dapat mengajak anak didiknya 

memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Alam 

sekitar merupakan sumber belajar yang paling otetik dan tidak 

akan habis digunakan. 

2) IPA sebagai proses 

IPA yang dimaksud dengan proses di sini adalah proses 

mendapatkan IPA. Kita dapat mengetahui bahwa IPA disusun 

dan diperoleh melalui metode ilmiah. Untuk anak SD, metode 

ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, 

dengan harapan pada akhirnya akan terbentuk paduan yang 

lebih utuh sehingga anak dapat melakukan penelitian 

sederhana. Tahap pengembangannya disesuaikan dengan 

tahapan dari suatu proses penelitian atau eksperimen, yakni 

meliputi: a) observasi; b) klasifikasi; c) interprestasi; d) 

prediksi; e) hipotesis; f) mengendalikan variabel; g) 

merencanakan dan melaksanakan penelitian; h) inferensi; i) 

aplikasi; dan j) komunikasi. 

Pada hakikatnya dalam proses mendapatkan IPA diperlukan 

10 keterampilan dasar. Oleh karena itu, jenis-jenis 

keterampilan dasar yang diperlukan dalam proses mendapatkan 
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IPA disebut juga “keterampilan proses”. Untuk memahami 

suatu konsep, peserta didik tidak diberi tahu oleh guru, akan 

tetapi guru memberi peluang kepada peserta didik untuk 

mengembangka keterampilan dasar melalui percobaan dan 

membuat kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan IPA sebagai proses adalah metode ilmiah. 

Brunner dalam Sulistyorini (2007:9) memberikan empat alasan 

mengenai pendapat tersebut, yaitu: 

a) Dapat mengembangkan kemampuan intelektual siswa. 

b) Mendapatkan motivasi intrinsik 

c) Menghayati bagaimana ilmu itu diperoleh 

d) Memperoleh daya ingat yang lebih lama retensinya. 

3) IPA Sebagai Pemupukan Sikap 

Sikap pada pengajaran IPA SD/MI dibatasi pengertiannya 

pada “sikap ilmiah terhadap alam sekitar”. Wynne Harlend dan 

Hendro Darmojo dalam Sulistyorini (2007:10) menyebutkan 

ada sembilan aspek sikap dari ilmiah yang dapat dikembangkan 

pada anak usia SD/MI yaitu; sikap ingin tahu, sikap ingin 

mendapatkan sesuatu baru, sikap kerja sama, sikap tidak putus 

asa,sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap 

bertanggung jawab, sikap berfikir bebas, dan sikap kedisiplinan 

diri. 
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Sikap ilmiah ini bisa dikembangkan ketika siswa 

melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau kegiatan di 

lapangan. Dalam hal ini, maksud dari sikap ingin tahu sebagai 

bagian sikap ilmiah adalah suatu sikap yang selalu ingin 

mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

Anak usia SD/MI mengungkapkan rasa ingin tahunya dengan 

jalan bertanya. Melalui kerja kelompok, maka “tembok 

ketidaktahuan” dapat dikuak untuk memperoleh pengetahuan. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pegetahuannya ia merasa 

memutuskan kerja sama dengan orang lain. 

b. Nilai-nilai IPA 

Tidak sedikit ilmuan yang mengatakan bahwa IPA tidak 

menjangkau nilai-nilai moral atau etika, juga tidak membahas 

keindahan (estetika), tetapi IPA mengandung nilai-nilai tertentu 

yang berguna bagi masyarakat. Nilai yang dimaksudkan disini 

adalah  sesuatu yang dianggap berharga yang terdapat dalam IPA 

dan menjadi tujuan yang akan dicapai. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam IPA non kebendaan, diantaranya: 

1) Nilai praktis 

Penerapan dari penemuan-penemuan IPA telah melahirkan 

tekhnologi yang secara langsung dapat dimanfaatkan 

masyarakat. Tekhnologi tersebut membantu mengembangkan 

penemuan-penemuan baru yang secara tidak langsung juga 
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bermanfaat bagi kehidupan. Teknologi tersebut membantu 

mengembangkan penemuan-penemuan baru yang secara tidak 

langsung juga bermanfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, 

sains mempunyai nilai praktis, yaitu sesuatu yang bermanfaat 

dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Nilai intelektual 

Metode ilmiah yang digunakan dalam IPA banyak 

dimanfaatkan manusia untuk memecahkan masalah. Tidak saja 

masalah-masalah alamiah, tetapi juga masalah-masalah sosial, 

ekonomi dan sebagainya. Metode ilmiah telah melatih 

keterampilan, ketekunan, melatih mengambil keputusan dengan 

pertimbangan yang rasional dan menuntut sikap-sikap ilmiah 

bagi penggunaanya. Keberhasilannya memecahkan masalah 

tersebut akan memberikan kepuasan intelektual. 

3) Nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik 

IPA mempunyai nilai-nilai sosial ekonomi politik, berarti 

kemajuan IPA dan tekhnologi suatu bangsa menyebabkan 

bangsa tersebut memperoleh kedudukan yang kuat dalam 

peraturan sosial, ekonomi dan politik internasional. 

4) Nilai kependidikan 

Berkembangnya IPA dan tekhnologi serta diterapkannya 

psikologi belajar pada pembelajaran IPA, maka IPA diakui 

bukan hanya sebagai suatu mata pelajaran melainkan sebagai 
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alat pendidikan. Artinya pelajaran IPA dan pelajaran lainnya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nilai-nilai 

tersebut antara lain: 

a) Kecakapan bekerja dan berfikir secara teratur dan 

sistematis menurut metode ilmiah. 

b) Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan 

pengamatan, dan mempergunakan peralatan untuk 

memecahkan masalah. 

c) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah. 

5) Nilai keagamaan 

Mempelajari IPA tidak mengurangi kepercayaan kepada 

sang pencipta, karena secara empiris orang yang mempelajari 

IPA, akan semakin sadar dengan adanya hukum-hukum alam, 

sadar akan adanya keterkaitan di alam raya ini dengan Maha 

Pengaturnya. Walau bagaimanapun manusia membaca, 

mempelajari dan menerjemahkan alam, manusia akan semakin 

sadar akan keterbatasan ilmunya. 

c. Fungsi dan Tujuan IPA 

Secara khusus fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum 

berbasis kompetensi Depdiknas (dalam Trianto, 2011:38) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang tahu 

akan sains dan tekhnologi. 

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Menurut uraian tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya mata pelajaran IPA diharapkan siswa memiliki pengetahuan 

tentang gejala alam, berbagai jenis dan peranan lingkungan melalui 

pengamatan agar siswa tidak buta akan pengetahuan dasar 

mengenai IPA. Siswa yang sudah mengetahui tujuan pembelajaran 

IPA akan mudah menerima dan menyerap ilmu yang diberikan oleh 

guru, sehingga pembelajaran yang sedang dilaksanakan akan 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

d. Pokok Bahasan Materi IPA 

Dijelaskan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) bahwa Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar diberikan 

secara mata pelajaran sejak kelas III sampai kelas VI, sedangkan 

kelas 1 sampai kelas II diberikan secara tematik pada pelajaran 

lain. Standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.  Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. 

3.1 Mengidentifikasi 

penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan tertentu 

untuk mempertahankan 

hidup. 

 

1) Materi Penyesuaian Makhluk Hidup dengan Lingkungannya Mengenai 

Cara Hewan Menyesuaikan Diri dengan Lingkungannya 

a) Burung elang memiliki paruh yang besar dan runcing untuk 

merobek mangsanya. Ujung paruhnya berbentuk seperti kait yang 

tajam. Bentuk paruh tersebut sesuai untuk burung pemakan daging. 

b) Burung pipit memiliki paruh yang pendek dan kuat. Bentuk paruh 

tersebut sesuai untuk memecah biji-bijian. Burung bangau 

memiliki paruh yang panjang dan besar. Bentuk tersebut 

memudahkannya untuk mencari ikan di rawa-rawa atau di daerah 

lumpur. 

c) Bebek memiliki paruh berbentuk pipih dan lebar. Bentuk ini sesuai 

untuk mencari makan di dalam lumpur. Bebek biasanya mencari 

makan berupa cacing di dalam lumpur. 

d) Burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat dan runcing. 

Paruh pelatuk untuk mencari serangga yang bersembunyi di kulit 

pohon, dalam lubang pohon atau pada batang pohon yang lapuk. 

e) Burung kolibri mempunyai paruh panjang dan runcing. Bentuk 

paruh demikian memudahkan untuk mengisap nektar. 
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f) Burung pelikan mempunyai paruh berkatong. Memudahkan 

menangkap ikan. 

 

  Sumber : Azmiyawati dkk (2008:49) 

Selain bentuk paruh, kaki burung juga mempuyai bentuk bermacam-

macam. Berbagai bentuk kaki burung merupakan salah satu bentuk 

penyesuaian terhadap cara memperoleh makanan. 

a) Kaki elang mempunyai kuku yang tajam dan runcing untuk 

mencengkram mangsanya. 

b) Kaki burung pipit mempunyai kaki langsing untuk bertengger. 

c) Kaki bebek mempunyai selaput sehingga cocok untuk berenang di air. 
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    Sumber : Azmiyawati dkk (2008:49) 

Selain bentuk paruh dan kaki burung, serangga juga mempuyai cara 

khusus untuk memperoleh makanan. Berikut ini merupakan jenis-jenis 

serangga yang mempunya cara khusus dalam memperoleh makanan: 

a)  Kupu-kupu mempunyai alat penghisap, oleh karena itu mulutnya 

dinamakan mulut penghisap.  

b) Nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap. Mulut 

nyamuk berbentuk tabung panjang dan runcing. 

c)  Jangkrik mempunyai mulut penggigit dan pengunyah. Mulut ini 

mempunyai gigi kecil untuk mengunyah makanan yang berupa daun. 

d)  Lalat rumah mempunyai alat penyerap pada mulutnya berfungsi 

menyerap makanan berupa cairan. 
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  Sumber : Azmiyawati dkk (2008:50) 

1) Adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh 

a) Cicak dan kadal 

Azmiyawati (2008:51) menjelaskan Cicak dan kadal memutuskan 

ekornya. Hal itu dilakukan untuk mengelabuhi pemangsanya. Jika 

ada pemangsa menyerang dan menangkap cicak atau kadal, 

keduanya akan segera memutuskan ekornya. Bagian ekor yang 

putus akan bergerak-gerak untuk beberapa meit. Hal ini akan 

mengalihkan perhatian pemangsanya. Pada saat itu, cicak atau 

kadal akan segera menjauhi pemangsanya. Ekor cicak dan kadal 

akan tumbuh seperti semula dalam beberapa bulan. Cicak dan 

kadal memutuskan ekornya jika diserang oleh musuh. Hal ini 

disebut autotomi. 

 

 

 

UPAYA MENINGKATKAN TANGGUNG ..., FIFI HANDIYANI, FKIP UMP 2017.



30 

 

 
 

b) Ular 

Banyak ular yang memiliki bisa. Bisa itu digunakan untuk 

melindungi diri dari musuhnya. Bisa merupakan zat-zat racun yang 

mematikan. Contoh ular yang memiliki bisa adalah ular kobera dan 

ular derik. 

c) Bunglon 

Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah mengubah warna 

tubuhnya, sesuai dengan warna lingkungan yang ditempatinya. Jika 

bunglon berada di tanah, warna tubuhnya akan seperti warna tanah. 

Jika bunglon di atas daun maka warna tubuhnya akan seperti daun. 

d) Cumi-cumi 

Tinta hitam akan dikeluarkan cumi-cumi ketika dirinya terancam 

bahaya. Cumi-cumi dengan segera mengeluarkan tinta untuk 

mengaburkan pandangan musuhnya. 

e) Kalajengking, kelabang, dan lebah 

Melindungi diri dengan sengatnya yang memiliki zat beracun yang 

dapat melukai musuhnya. 

f) Landak 

Mempunyai kulit berduri dan kaku. Apabila musuhnya menyerang, 

tubuh musuh akan tertusuk duri. 

g) Walang sangit 

Mengeluarkan bau yang sangat meyengat untuk mengusir 

musuhnya. 
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2) Cara Tumbuhan Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan 

a) Bambu memiliki rambut-rambut halus yang dapat menyebabkan 

gatal-gatal di kulit. 

b) Bunga mawar dan putri malu mempunyai duri. 

c) Pohon nangka, pohon karet dan bunga kamboja mampu 

megeluarkan getah sehingga getah yang menempel menyebabkan 

hewan susah bergerak. 

d) Buah durian memiliki duri yang tajam. 

3) Ciri Khusus Tumbuhan Berdasarkan Tempat Hidupnya 

a) Tumbuhan air 

Azmiyawati (2008:52) mengatakan teratai, enceng gondok 

dan kangkung adalah jenis tumbuhan air. Teratai akarnya berada di 

dasar perairan dan batangnya berada di dalam air. Daun lebar dan 

tipis memudahkan terjadinya penguapan. Tumbuhan enceng 

gondok dapat mengapung di air karena diseluruh batangnya 

terdapat rongga udara. 

b) Tumbuhan di daerah kering 

Pohon jati dan pohon mahoni menggugurkan daunnya pada 

saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Kaktus 

mempunyai daun berduri dan berkulit tebal untuk menyimpan 

cadangan air. 

 

UPAYA MENINGKATKAN TANGGUNG ..., FIFI HANDIYANI, FKIP UMP 2017.



32 

 

 
 

5. Pembelajaran  Gallery Walk 

a. Pengertian Pembelajaran Gallery Walk 

Silberman (2006:274) mengatakan Gallery walk atau galeri 

belajar merupakan cara untuk menilai dan mengingat apa yang 

telah siswa pelajari selama ini. Berdasarkan pengertian tesebut 

Gallery Walk (galeri belajar) merupakan suatu pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menemukan 

pengetahuan baru dan mempertajam serta mempermudah daya 

ingat karena peserta didik melihat sesuatu yang terjadi secara 

langsung. 

b. Langkah-langkah pembelajaran Gallery Walk 

Silberman (2006:274) menyebutkan langkah-langkah dalam 

menerapkan pembelajaran Gallery Walk atara lain: 

1) Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok beranggotakan lima  

hingga enam orang. 

2) Perintahkan setiap kelompok untuk mendiskusikan apa yang di 

dapatkan oleh anggotanya dari pelajaran yang mereka ikuti. 

Kemudian perintahkan mereka untuk membuat daftar pada 

kertas lebar berisi hasil pembelajaran. 

3) Tempelkan daftar tersebut pada dinding. 

4) Perintahkan pada tiap siswa untuk berjalan melewati tiap 

daftar, perintahkan agar tiap siswa memberikan tanda centang 

didekat hasil belajar yang juga dia dapatkan pada daftar selain 

daftarnya sendiri. 

5) Surveylah hasilnya, cermati hasil pembelajaran yang paling 

umum didapatkan. Jelaskan sebagian hasil pembelajaran yang 

tidak biasa atau tidak diduga-duga. 
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Penerapan melalui pembelajaran Gallery Walk yang 

bersumber dari Melvin L. Silberman dalam proses 

pembelajaran materi penyesuaian makhluk hidup dengan 

lingkungan antara lain: 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai dan memberi motivasi kepada siswa agar belajar 

secara sungguh-sungguh. 

b) Guru menyampaikan informasi materi pembelajaran secara 

singkat dengan berbagai alat peraga (gambar dan model). 

c) Dalam kegiatan kelompok guru membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok yang tiap kelompok berjumlah 

5 sampai 6 siswa dengan latar belakang kemampuan yang 

berbeda-beda. 

d) Setiap kelompok diberi kertas manila untuk mengerjakan 

tugas secara kelompok. 

e) Guru menentukan topik atau tema pembelajaran yang akan 

dibahas oleh kelompok. 

f) Hasil kerja kelompok kemudian ditempel di dinding atau 

papan pajangan yang ditempatkan secara berpencar. 

g) Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja 

kelompok lain yang telah ditempel pada papan pajangan. 
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h) Pada kegiatan ini anggota kelompok lain diberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk bertaya kepada kelompok yang 

dikunjungi atas hasil kerja kelompok tersebut. 

i) Setiap kelompok menunjuk salah satu anggota untuk 

menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok 

lain. 

j) Hasil kerja kelompok yang telah dipajang dibahas bersama-

sama. 

k) Setelah kegiatan pembelajaran Gallery Walk selesai peserta 

didik diajak untuk menyusun kesimpulan hasil belajar dari 

materi tersebut. 

l) Evaluasi penguasaan materi 

Pada penilaian penguasaan materi, guru memberikan soal 

untuk dikerjakan secara individu. Dengan langkah-langkah 

tersebut di atas diharapkan dapat mengatasi kendala-

kendala pembelajaran terutama kesulitan peserta didik 

dalam menyerap materi pembelajaran dan kurangnya 

motivasi untuk belajar. Melalui pembelajaran yang tepat 

diharapkan hasil belajar peserta didik bisa maksimal. 

 

 

 

 

UPAYA MENINGKATKAN TANGGUNG ..., FIFI HANDIYANI, FKIP UMP 2017.



35 

 

 
 

B. Penelitian Yang Relevan 

Sesuai dengan hasil penelitian Suciningsih 2012 dalam 

penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Prestasi dan Motivasi Belajar 

IPS Materi ciri-ciri Kenampakan Alam dan Buatan di Wilayah Indonesia 

Melalui pembelajaran Gallery Walk Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 

Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun ajaran 

2011/2012”. Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi awal prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi ciri-ciri kenampakan alam 

dan buatan di wilayah Indonesia rendah, rata-ratanya 62,34% menjadi 

72,01%. Ketuntasan belajar klasikal dari siklus I ke siklus II, yaitu 58,68% 

menjadi 86,20%. 
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C. Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan secara 

berkesinambungan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. Dalam proses pembelajaran 

tanggung jawab siswa sangat mempengaruhi perubahan dalam proses 

pembelajaran dan tentunya berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta 

didik. Dari hasil wawancara dengan guru kelas V, kurangnya tanggung 

jawab peserta didik dalam proses pembelajaran mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan pembelajaran yang inovatif dan mampu meningkatkan 

tanggung jawab serta prestasi belajar peserta didik, salah satunya 

menggunakan pembelajaran Gallery Walk. Penggunaan pembelajaran 

Gallery Walk diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

dan meningkatnya prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

D. Hipotesis Tindakan 

Penerapan pembelajaran Gallery Walk dapat meningkatkan 

tanggung jawab dan prestasi belajar materi pelajaran IPA pada kompetensi 

dasar mengidentifikasi penyesuaian diri mkhluk hidup dengan lingkungan 

tertentu untuk mempertahankan hidup di kelas V SD Negeri 1 Tamansari, 

Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 

 

 

Masalah Tindakan Hasil 

- Kurangnya 

tanggung jawab 

dalam belajar 

- Prestasi belajar 

dibawah KKM 

yang telah 

ditentukan. 
 

Pembelajaran 

Gallery Walk 

Tanggung jawab 

dan prestasi belajar 

meningkat 
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