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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

     Menurut Trianto (2011), belajar adalah proses perubahan perilaku tetap 

dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari 

kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi 

kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu 

sendiri. Sedangkan menurut Aunurrahman (2009), belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu secara sengaja sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik yang berbeda dari 

sebelumnya serta bermanfaat bagi individu itu sendiri dan lingkungannya. 

     Menurut Sardiman (2011), belajar adalah usaha mengubah tingkah laku 

individu yang berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, 

kecakapan, keterampilan, sikap, harga diri, minat, watak dan penyesuaian 

diri. Menurut Slameto (2003), belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
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baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

     Berdasarkan definisi–definisi tersebut, secara umum dapat dikatakan 

bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mengubah tingkah laku yang 

lebih baik secara keseluruhan melalui latihan, penyesuaian diri, dan 

pengalaman sendiri. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

     Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya membelajarkan siswa. Hal 

ini mengandung makna bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, 

menetapkan, dan mengembangkan metode atau strategi yang optimal 

untuk mendefinisikan bahan pembelajaran sebagai bentuk upaya 

membantu siswa mencapai perubahan struktur kognitif melalui 

pemahaman. Jadi, di dalam pembelajaran guru tidak hanya berorientasi 

pada materi pelajaran saja tetapi pada proses menerima dan memahami 

materi yang disampaikan tersebut. 

     Pembelajaran dalam suatu definisi dipandang sebagai upaya 

mempengaruhi siswa agar belajar. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa. akibat yang mungkin 

tampak dari tindakan pembelajaran adalah siswa akan (1) belajar sesuatu 

yang mereka tidak akan pelajari tanpa ada tindakan pembelajaran, atau (2) 

mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efisien (Uno, 2009). 

     Pembelajaran adalah suatu usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 
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belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, 

di mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan 

terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Trianto, 2011). Menurut Darsono (2000), pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik. 

2.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

     Menurut Trianto (2011), pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar 

produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang 

pula sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Sebagai proses 

diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan 

tentang alam maupun untuk menemukan penegtahuan baru. Sebagai produk 

diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang diajarkan dalam 

sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau 

disiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi 

penelitian atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada 

umumnya) yang lazim disebut dengan metode ilmiah (scientific method). 

     Trianto (2011), mengatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu 

produk, proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan 

pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagian konsep. Sebagai suatu 

proses, IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek 

studi, menemukan dan mengembangkan produk–produk sains, dan sebagai 
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aplikasi, teori–teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi 

kemudahan bagi kehidupan. Jadi, IPA dapat pula dipahami sebagai ilmu 

yang lahir dan berkembang melalui langkah–langkah observasi, perumusan 

masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, 

penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. 

     Secara umum IPA meliputi tiga (3) bidang, yaitu biologi, fisika, dan 

kimia. Biologi merupakan salah satu cabang dari IPA, dan merupakan ilmu 

yang lahir dan berkembang melalui langkah–langkah observasi, perumusan 

masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, 

penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat dikatakan 

bahwa hakikat biologi adalah 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, prinsip, 

dan teori yang berlaku secara universal (Trianto, 2011). 

     Merujuk pada hakikat IPA sebagaimana dijelaskan di atas, maka nilai–

nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut 

langkah–langkah metode ilmiah. 

2. Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat–alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 
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3. Mempunyai sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah 

baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan 

(Trianto, 2011). 

     Materi biologi pada mata pelajaran IPA berfungsi sebagai berikut : 

1. Menentukan pengetahuan mengenai berbagai jenis dan perangkaian 

lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam kaitannya dengan 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengembangkan keterampilan proses. 

3. Mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai-nilai yang berguna bagi 

siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. 

4. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang 

saling mempengaruhi antara kemajuan IPA dan teknologi dengan 

keadaan lingkungan dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. 

5. Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan 

sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang 

lebih tinggi. 

2.3 Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

2.3.1 Pengertian Model Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

     Menurut Gulo (2004), model inkuiri terbimbing merupakan suatu 

rangkuman kegiatan belajar yang melibatkan maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

logis, dan analitis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri 
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penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran inkuiri 

sesuai dengan tuntutan KTSP dan sesuai dengan pandangan 

konstruktivistik. Model pembelajaran inkuiri merupakan model 

pembelajaran yang lebih menekankan pada pencarian pengetahuan 

daripada perolehan pengetahuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu 

pengetahuan, sikap dan nilai, serta proses. 

2.3.2 Ciri-ciri Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

     Menurut Sanjaya (2006), ada 3 (tiga) hal yang menjadi ciri utama 

strategi pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu : 

1. Strategi inkuiri menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal 

untuk mencari dan menemukan, artinya peserta didik jadikan subyek 

belajar. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Strategi 

inkuiri ini menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator, bukan 

sebagai sumber belajar yang menjelaskan saja. 

3. Tujuan dari penggunaan strategi inkuiri adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis atau 

mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian proses mental. 

2.3.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided 

Inquiry) 

     Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran inkuiri terbimbing 

adalah : 
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1. Orientasi 

     Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengondisikan 

agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Pada langkah 

orientasi dalam Strategi Pembelajaran Inkuiri, guru merangsang dan 

mengajak siswa berpikir memecahkan masalah. Keberhasilan orientasi 

tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah tanpa kemauan dan 

kemampuan itu tidak akan mungkin proses pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar. 

2. Merumuskan Masalah 

     Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah 

persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki. 

Proses pencarian jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi 

inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut siswa akan memperoleh 

pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan 

mental melalui proses berpikir. 

3. Mengajukan Hipotesis 

     Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada 

dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Salah satu cara yang 
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dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak 

(berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai 

pertanyan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan 

jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan 

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. 

4. Mengumpulkan Data 

     Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajuakan. Dalam strategi 

pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental 

yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Oleh sebab itu 

tugas dan peran guru tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari 

informasi yang dibutuhkan. 

5. Menguji Hipotesis 

     Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah 

mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Artinya 

kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan 

argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Menarik Kesimpulan 
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     Menarik kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu, untuk 

mencapai kesimpulan yang akurat hendaknya guru mampu 

menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. 

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

(Guided Inquiry) 

     Model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki kelebihan dan 

kelemahan, yaitu : 

1. Kelebihan model inkuiri terbimbing, diantaranya yaitu : 

a. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi 

pada proses belajar yang baru. 

b. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka. 

c. Situasi proses belajar jadi lebih terangsang. 

d. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

e. Memberi kebebasan pada siswa untuk belajar sendiri. 

f. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka 

dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. 

g. Membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya 

kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan. 

h. Siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi dalam 

belajar. 
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i. Strategi ini berpusat pada anak, misalkan memberi kesempatan 

kepada mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam 

mengecek ide. Guru menjadi teman belajar, terutama dalam situasi 

penemuan yang jawabannya belum diketahui. 

 

2. Kekurangan model inkuiri terbimbing, diantaranya yaitu : 

a. Guru harus tepat memilih masalah yang akan dikemukakan untuk 

membantu siswa menemukan konsep. 

b. Guru dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar siswa-

siswanya. 

c. Guru sebagai fasilitator diharapkan kreatif dalam mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan. 

2.4 Keterampilan Proses Sains 

2.4.1 Pengertian Keterampilan Proses Sains 

     Rustaman (2005) mengemukakan bahwa “keterampilan proses terdiri 

atas sejumlah keterampilan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan”. 

Keterampilan proses tersebut adalah keterampilan mengobservasi atau 

mengamati, menghitung, mengukur, mengklasifikasi atau 

mengelompokkan, mencari hubungan ruang/waktu, membuat hipotesis, 

merencanakan penelitian atau eksperimen, mengendalikan variabel, 

menginterpretasi atau menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara 

(inferensi), meramalkan (memprediksi), menerapkan konsep atau prinsip, 

mengkomunikasikan dan mengajukan pertanyaan. Keterampilan proses 
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(prosess-skill) sebagai proses kognitif termasuk didalamnya juga interaksi 

dengan isinya (content). Keterampilan Proses merupakan keseluruhan 

keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang 

dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, 

untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Jadi, Keterampilan 

Proses Sains (KPS) adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode 

ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu 

pengetahuan. KPS sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk 

menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains serta 

diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan 

pengetahuan yang telah dimiliki. 

     Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif 

atau intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan intelektual dan kognitif 

terlibat karena dengan melibatkan keterampilan proses siswa 

menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam 

keterampilan proses karena mungkin mereka melibatkan penggunaan alat 

dan bahan, pengukuran, penyusun atau perakitan alat. Dengan 

keterampilan proses dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan 

sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, misalnya 

mendiskusikan hasil pengamatan. Dalam beberapa pernyataan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa KPS merupakan aspek-aspek kegiatan 

intelektual yang biasa dilakukan oleh saintis dalam menyelesaikan masalah 
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dan menentukan produk-produk sains. KPS merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA. Selain itu, KPS 

merupakan penjabaran dari metode ilmiah. Serta keterampilan proses 

mencakup keterampilan berpikir atau keterampilan intelektual yang dapat 

dipelajari dan dikembangkan oleh siswa melalui proses belajar mengajar 

dikelas, yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

produk IPA. 

2.4.2 Aktivitas dan Indikator Keterampilan Proses Sains 

     Jenis aktivitas dalam keterampilan proses sains menurut Rustaman 

(2005) beserta indikatornya dalam pembelajaran, antara lain : 

1) Aspek mengamati, yaitu kemampuan mengumpulkan fakta, mencari 

persamaan dan perbedaan dengan menggunakan sebagian atau semua 

indra. Dengan indikator meliputi siswa menggunakan sebanyak 

mungkin indera untuk melihat, mendengar, merasa, mengecap dan 

mencium, serta mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan 

dan memadai. 

2) Aspek menginterpretasi data, yaitu kemampuan mencatat hasil 

pengamatan dan menyatakan pola hubungan atau kecenderungan 

gejala tertentu yang ditunjukkan oleh sejumlah data hasil pengamatan. 

Dengan indikator meliputi kegiatan siswa mencatat setiap hasil 

pengamatan secara terpisah, menghubung-hubungkan hasil 

pengamatan, menemukan pola dari satu seri pengamatan, dan 

membuat kesimpulan sementara. 
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3) Aspek mengelompokkan, yaitu kemampuan memilih objek–objek atau 

peristiwa–peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat atau 

ciri–ciri dari suatu objek atau peristiwa tersebut. Kegiatan 

mengelompokkan dapat berupa mencari persamaan atau perbedaan 

dengan cara membandingkan satu objek dengan objek lainnya atau 

satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 

4) Aspek meramalkan, yaitu kemampuan memperkirakan atau 

mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum 

diamati berdasarkan penggunaan pola keteraturan atau 

kecenderungan-kecenderungan gejala tertentu yang telah diketahui 

sebelumnya. Dengan indikator meliputi kegiatan mengajukan 

perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu 

kecenderungan atau pola yang sudah ada. 

5) Aspek berkomunikasi, yaitu kemampuan mendiskusikan dan 

menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain, baik secara 

lisan maupun tertulis. Dengan indikator meliputi kegiatan menjelaskan 

hasil percobaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara 

sistematis dan jelas. 

6) Aspek berhipotesis, yaitu kemampuan membuat perkiraan atau 

jawaban sementara yang logis untuk menerangkan suatu kejadian atau 

pengamatan tertentu. Dengan indikator meliputi kegiatan menyatakan 

hubungan antara dua variabel, dan mengajukan perkiraan penyebab 

sesuatu terjadi. 
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7) Aspek merencanakan percobaan, yaitu kemampuan menentukan 

obyek yang akan diteliti, alat dan bahan yang akan digunakan, 

menentukan variabel yang akan diamati dan diukur dan menentukan 

langkah-langkah percobaan yang akan ditempuh. Dengan indikator 

meliputi menentukan alat dan bahan yang akan digunakan, 

menentukan variabel yang terlibat dalam suatu percobaan, 

menentukan variabel kontrol dan variabel bebas, menentukan apa 

yang diamati, diukur atau ditulis, serta menentukan cara dan langkah 

kerja. 

8) Aspek menggunakan alat dan bahan, yaitu kemampuan menggunakan 

alat dan bahan serta mengetahui bagaimana menggunakan alat dan 

bahan tersebut. Dengan indikator meliputi kegiatan menggunakan alat 

dan bahan untuk memperoleh pengalaman langsung, menentukan alat 

dan bahan yang akan dipakai untuk digunakan dalam penelitian. 

9) Aspek menerapkan konsep, yaitu kemampuan menggunakan konsep 

yang telah dimiliki untuk memecahkan masalah tertentu atau 

menjelaskan suatu peristiwa baru. Dengan indikator meliputi kegiatan 

menghitung, menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep 

yang telah dimiliki, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari 

dalam situasi baru. 

10) Aspek mengajukan pertanyaan, yaitu kemampuan mengajukan 

pertanyaan yang meminta penjelasan dan menanyakan sesuatu hal 

yang berlatar belakang hipotesis. Dengan indikator meliputi kegiatan 
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bertanya untuk meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, 

serta bertanya tentang latar belakang hipotesis. 

 

 

2.5 Hasil Penelitian Terkait 

     Menurut Ambarsari, W (2013) menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran inkuiri terbimbing mampu meningkatkan keterampilan proses 

sains dasar siswa. Peningkatan terjadi karena siswa terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, menurut Fitrah A, dkk (2012) yang 

mengemukakan bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berpengaruh terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi pokok 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Rata-rata keterampilan proses sains 

siswa yang menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

tinggi daripada proses pembelajaran yang biasa di sekolah. 
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