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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memeperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2003). Menurut Winkel (1996) belajar dapat dikatakan sebagai 

suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap. 

 

2.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) prinsip-prinsip belajar di 

bawah ini dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik 

bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru 

dalam upaya meningkatkan upaya pengajarannya. 

1. Perhatian dan motivasi 

Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada siswa apabila 

bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabilabahan 

pelajaran tersebutdiperlukan untuk belajar lebih lanjut dalam kehidupan 

sehari-hari, maka dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 

mempelajarinya. 
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2. Keaktifan 

Belajar tidak bisa dipaksakan oleh oranglain dan juga tidak bisa 

dilimpahkan kepada oranglain. Belajar hanya mungkin bisa terjadi 

apabila anak mengalami sendiri. Anak mampu untuk mencari, 

menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Dalam 

proses belajar-mengajar anak mampu mengidentifikasi, merumuskan 

masalah, mencari, dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan 

menarik kesimpulan. 

3. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Dalam belajar melalui pengalaman secara langsung siswa tidak 

sekedar mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat 

langsung dalam perbuatan, dan bertanggungjawab terhadap hasilnya. 

Keterlibatan siswa ini merupakan keterlibatan mental-emosional, 

membentuk sikap, dan nilai serta keterampilan. 

4. Pengulangan 

Pengulangan dalam belajar bertujuan untuk melatih daya-daya 

jiwa dan untuk membentuk respons yang benar dan membentuk 

kebiasan-kebiasaan. 

5. Tantangan  

Tantangan yang dihadapi siswa dalam bahan belajar yang baru 

membuat siswa berusaha untuk memecahkan masalah-masalah di 

dalamnya dan mempelajarinya. 
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6. Balikan dan penguatan 

Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik, merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 

Penguatan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan 

seperti rasa takut tidak naik kelas dan nilai yang buruk juga bisa 

mendorong siswa untuk belajar lebih giat. 

7. Perbedaan individual 

Perbedaan individual pada siswa terdapat pada karakteristik 

psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini 

berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 

perbedaan individual ini harus diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Proses belajar yang dilakukan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Secara umum, faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstren. 

1. Faktor intern (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan jasmani dan 

rohani siswa yang berpengaruh terhadap proses belajar adalah (1) sikap 

siswa dalam belajar, (2) motivasi belajar, (3) konsentrasi belajar, (4) 

kemampuan mengolah bahan belajar, (5) kemampuan menyimpan 

perolehan hasil belajar, (6) kemampuan menggali hasil belajar yang 
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tersimpan, (7) kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, (8) rasa 

percaya diri siswa, (9) intelegensi dan keberhasilan belajar, (10) 

kebiasaan belajar, dan (11) cita-cita siswa. 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar siswa), yakni keadaan lingkungan di 

sekitar siswa yang berpengaruh pada proses belajar adalah (1) guru 

sebagai pembimbing belajar siswa, (2) sarana dan prasarana belajar, (3) 

kebijakan penilaian, (4) lingkungan sosial siswa di sekolah, dan (5) 

kurikulum sekolah (Dimyati dan Mudjiono, 2006). 

 

2.4 Pemahaman 

Menurut Bloom (1965) dalam Sanjaya (2010) bentuk perilaku siswa 

yang harus dirumuskan sebagai tujuan dalam pembelajaran digolongkan 

menjadi tiga domain (bidang), yaitu domain kognitif, domain afektif, dan 

psikomotorik. Pemahaman merupakan tingkatan kedua pada domain kognitif. 

Menurut Sanjaya (2010) pemahaman tidak hanya sekedar mengingat 

fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, 

menafsirkan atau menangkap makna atau konsep. Menurut Silverius (1990) 

pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk mengerti, dan mengetahui 

apa yang sedang dipelajari atau dikomunikasikan dan memanfaatkan isinya 

tanpa menghubungkan dengan lainnya. 

 

2.5 Keterampilan Proses 

Depdikbud (1986) dalam Dimyati dan Mudjiono (2006) menyatakan 

bahwa pendekatan keterampilan proses diartikan sebagai wawasan atau anutan 

Pengaruh Pembelajaran Berbasis..., Ikhsan Susanti, FKIP UMP, 2012



12 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada 

dalam diri siswa. Penerapan pendekatan keterampilan proses dalam 

pembelajaran mengarah pada pengembangan kemampuan fisik, maupun 

mental-intelektual siswa. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) pendekatan 

keterampilan proses diartikan sebagai wahana penemuan dan pengembangan 

fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan bagi diri siswa. Fakta, konsep, 

dan ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan siswa berperan pula 

menunjang pengembangan keterampilan proses dalam diri siswa. Hal tersebut 

mengakibatkan adanya interaksi antara pengembangan keterampilan proses 

dengan fakta, konsep, serta prinsip ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya akan 

mengembangkan sikap dan nilai ilmuwan pada diri siswa. 

2.5.1 Jenis-Jenis Keterampilan Proses 

Pendekatan keterampilan proses pada dasarnya merupakan 

pendekatan yang memiliki beberapa keterampilan yang terdiri atas 

keterampilan dasar (basic skills), dan keterampilan terintergrasi 

(integrated skills). Keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan, 

yakni: mengobservasi, mengklasifikasi, menganalisis, mengukur, 

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Keterampilan terintegrasi 

terdiri dari: mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, 

menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar 

variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisa penelitian, 

menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, 
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merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen Depdikbud, 1986  

dalam Dimyati dan Mudjiono (2006). 

2.5.2 Keterampilan Menganalisis 

Menurut Bloom (1961) dalam Dimyati dan Mudjiono (2006) 

menganalisis merupakan salah satu keterampilan proses. Menganalisis 

adalah menjabarkan sesuatu ke dalam unsur-unsur, bagian-bagian, atau 

komponen-komponen sedemikian rupa sehingga tampak jelas susunan 

atau hierarki gagasan yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut 

Sanjaya (2010) menganalisis merupakan kemampuan dalam 

menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran kedalam bagian-

bagian atau unsur-unsur atau bagian bahan itu sendiri. 

 

2.6 Model Pembelajaran Berbasis Praktikum 

Pemilihan dan penerapan metode pembelajaran oleh guru sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru didasarkan atas tujuan pembelajaran, 

sumber belajar yang ada, kurikulum yang berlaku, dan kondisi siswa yang 

bersangkutan, sesuai dengan kemampuan dasar, minat, bakat, motivasi belajar, 

dan gaya belajar siswa itu sendiri (Sanjaya, 2010). 

Pembelajaran berbasis praktikum merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang memfokuskan siswa sebagai subjek belajar (Duda, 2010). 

Menurut Gasong (2006) dalam Duda (2010) pembelajaran berbasis praktikum 

merupakan pembelajaran yang mengarah pada experimental learning 
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berdasarkan pengalaman konkret, diskusi dengan teman yang selanjutnya akan 

diperoleh ide dan konsep baru. Pembelajaran berbasis praktikum dapat 

menjadi alternatif yang mendorong siswa belajar aktif untuk merekonstruksi 

kembali pemahaman konseptualnya. 

Pada dasarnya setiap siswa memiliki pengetahuan awal yang diperoleh 

dari fenomena di sekitar siswa ataupun yang dialami oleh diri siswa. Dalam 

hal ini guru berperan penting untuk mengarahkan pengetahuan siswa tersebut 

menjadi selaras dengan konsep biologi yang dipelajari. Metode praktikum 

memungkinkan siswa untuk belajar suatu konsep secara langsung melalui 

pengamatan atau observasi, mencoba, dan bereksperimen sehingga 

meningkatkan pemahaman konsep. Dengan demikian pembelajaran berbasis 

praktikum dapat menjadi strategi pembelajaran yang baik bagi siswa untuk 

mengembangkan keterampilan, kemampuan berfikir (hands on and minds on) 

karena siswa dituntut untuk aktif dalam memecahkan masalah, berfikir kritis 

dan kreatif dalam menganalisis, dan mengaplikasikan fakta-fakta, menemukan 

konsep, dan prinsip-prinsip agar menjadi lebih bermakna (Duda, 2010). 

 

2.7 Hasil Penelitian Terkait 

Pembelajaran berbasis praktikum dapat digunakan untuk 

membimbing siswa berfikir kritis, sistematis, analitis, berpartisipasi aktif 

dalam belajar, dan mengembangkan keterampilan proses siswa dalam 

kegiatan belajar-mengajar. Penelitian tentang metode pembelajaran berbasis 

praktikum pernah dilakukan oleh Duda (2010). Hasil penelitian yang 
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diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa 

kelas XI SMA Nusantara Indah meningkat dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran biologi. Sudargo (2009) melakukan penelitian pembelajaran 

berbasis praktikum dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis, 

keterampilan proses sains, dan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran 

biologi siswa SMA Sekolah Mitra UPI . 

Pembelajaran berbasis praktikum lebih difokuskan pada siswa 

sebagai subjek belajar yang telah memiliki pengetahuan awal sebelum belajar 

secara formal di kelas. Hal tersebut akan menciptakan suasana proses 

pembelajaran yang menyenangkan, membangun kebersamaan, menumbuhkan 

motivasi siswa dalam mempelajari konsep biologi. Keadaan yang demikian 

dapat membantu siswa dalam menggali kemampuan menganalisis siswa 

dalam memahami konsep biologi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan analisis siswa dalam memahami 

konsep biologi  dengan menerapkan model pembelajaran berbasis praktikum.  

 

2.8 Kerangka Berfikir  

Berdasarkan kondisi riil yang terjadi pada pembelajaran biologi kelas 

XI IPA SMA Negeri 1 Rawalo, dapat diambil sebuah kerangka berfikir 

bahwa belajar merupakan suatu perubahan yang berasal dari sebuah proses 

yang di dalamnya menyangkut tingkah laku yang lebih baik melalui latihan 

dan pengalaman. Perubahan tersebut berkaitan dengan pemahaman konsep 

siswa terhadap materi, tetapi juga pada penerapan konsep  dan analisis siswa 
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dalam menghubungkan konsep dengan pengetahuan yang dimiliki. Dengan 

demikian perlu adanya metode pembelajaran yang mengarahkan siswa  untuk 

terampil menganalisis konsep materi dengan fenomena yang terjadi di 

lingkungan sehingga membantu siswa membangun pemahaman konsepnya. 

Pembelajaran berbasis praktikum mengarahkan siswa pada experimental 

learning, sehingga siswa dapat membangun konsepnya melalui pengalaman 

konkret dan diskusi dengan siswa lain. Pembelajaran berbasis praktikum yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran biologi di kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Rawalo diharapkan dapat berpengaruh positif dalam membangun 

keterampilan analisis siswa untuk memahami konsep biologi.  
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