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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Pada Hakikatnya belajar adalah usaha untuk mencari dan menemukan 

makna atau pengertian (Mursell & Nasution, 2002). Jadi belajar merupakan 

kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Menurut 

Whittaker (1996) dalam Darsono (2000), belajar didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menimbulkan perubahan perilaku melalui latihan maupun 

pengalaman. Sejalan dengan Winkel (1996)  dalam Darsono (2000), bahwa 

belajar merupakan aktifitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan. Menurut Gagne dan Berliner (2000) dalam 

Anni (2004), belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil pengalaman.  

Jadi belajar adalah suatu usaha untuk mencari dan menemukan 

pemahaman yang dapat menimbulkan perubahan perilaku, pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan melalui interaksi aktif dengan 

lingkungan.sedangakan menurut (Darsono,2001: 2) bahwa belajar itu 

merupakan suatu perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang yang 

tidak diwariskan secara genetis. 

Hilgard (2000) dalam Sanjaya ( 2006:112) mengungkapkan 

“Learning is the process by which and activity originates or changed through 
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training procedures (wether in the laboratory or in the natural environment) 

as distinguished from changes by factors not attributable to training”. 

Hilgard mengungkapakan pendapatnya bahwa belajar itu adalah proses 

perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan di dalam laboratorium 

maupun dalam lingkungan ilmiah. Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan 

pengetauan, belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, 

sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktifitas mental itu 

terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari.  

Ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan suatu kegiatan 

pembelajaran yakni salah satu diantaranya adalah melalui metode 

pembelajaran yang sesuai. Dengan adanya metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi siswa maka hasil dari kegiatan pembelajaranpun akan lebih 

memuaskan dibanding yang hanya menggunakan metode konvensional saja. 

Menurut Kumaidi (dalam Isnaneni, 2007) pembelajaran yang menyenangkan 

adalah pembelajaran yang dapat membuatsiswa belajar atas kemauannya 

sendiri, tanpa disuru-suruh, dengan usaha keras dan serius, meskipun kegiatan 

tersebut meleahkan namun kegiatan tersebut tetap dilakukan siswa dengan 

senang dan penuh semangat. Penerapan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan konsep belajar IPA adalah melalui pembelajaran yang berbasis 

jelajah alam. Pembelajaran yang berbasis jeajah alam sesuai dengan hakikat 

pembelajaran biologi dimana dalam prosesnya dilakukan dengan mengajak 

siswa untuk aktif menemukan,melihat dan mengeksplorasi lingkungan untuk 

mencapai kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
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2.2 Pemahaman siswa terhadap konsep biologi 

2.2.1 Pengertian memahami konsep 

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pemahaman berasal dari 

kata paham yang artinya pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau 

pandangan dan mengerti benar akan sesuatu. Arti kata paham menurut 

(Suharso, 2005) sedikit berbeda yaitu paham memiliki arti pengertian, 

pengetahuan pendapat, pikiran; mengerti benar; sepaham; sependapat; 

sekeyakinan; memahami; mengerti benar; aliran; haluan, sedangkan 

pemahaman adalah suatu proses, perbuatan, cara memahami atau 

menanamkan. Oleh karena itu pemahaman dapat diartikan sebagai suatu 

usaha atau kemampuan untuk memahami atau mengerti apa yang 

dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan 

memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan yang 

lainnya. Pemahaman konsep dalam biologi tidak hanya mengemukakan 

suatu ilmu abstrak saja, akan tetapi fakta-faktanya dapat kita amati 

dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita, baik fakta yang pernah di 

alami ataupun yang pernah dillihat.  

Kemampuan pemahaman menurut Septiani (2009) terdiri atas: 

1. menerjemahkan (translation) yang berarti kemampuan dalam 

menerjemahkan konsep abstrak menjadi suatu model simbolik 

untuk mempermudah orang untuk mempelajarinya. 

2. menginterprestasi (interprestation) yang berarti kemampuan untuk 

mengenal dan memahami. 
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3. mengekstrapolasi (extrapolation) yang berarti kemampuan untuk 

memperluas persepsinya dalam arti, dimensi, kasus atau masalah. 

Penggunaan kata kerja operasional di dalam tes akhir untuk 

menunjukan kemampuan siswa dalam memahami konsep yang 

diajarkan adalah mengubah, mempersiapkan, menjelaskan, memberi 

contoh, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, meramalkan dan 

menarik kesimpulan. Sehingga pemahaman konsep merupakan suatu 

proses atau perbuatan untuk memahami dan menanamkannya kedalam 

memori otak kita tentang suatu pengertian dan makna yang sedang 

disampaikan. 

2.2.2 Hakikat biologi dan pembelajarannya 

Menurut Saptono (2003), ada bebrapa hal yang dapat 

mengarahkan kita pada hakikat biologi sehingga kita akan lebih arif 

dalam mengembangkan pembelajaran biologi. 

1. Biologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan 

Biologi merupakan sebuah terminology yang berasal dari 

kata bios yang berarti hidup dan logos yang diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari kehidupan dan alam seisinya sesinya yang ada di 

dalamnya. Ilmu pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep 

serta teori yang menunjukkan tentang gejala-gejala alam yang 

terjadi. 
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2. Biologi sebagai proses investigasi 

Dalam mempelajari biologi terdapat suatu kaidah yang telah 

dipakai oleh sejak zaman dahulu yang hingga kini masih ada yakni 

sebuah metode ilmiah yang merupakan suatu gagasan dari para 

ilmuwan sebagai bentuk pengembangan ilmu biologi. Adapun 

metode ilmiah tersebut meliputi sebuah proses pengamatan gejala 

alam yang terjadi di sekitar lingkungan, perumusan hipotesis, 

pengujian dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut sudah sering kali 

di alami oleh siswa dan seharusnya menjadi sebuah perhatian 

khusus oleh guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Biologi sebagai kumpulan nilai 

Dalam mempelajari ilmu biologi terdapat banyak sekali 

nilai-nilai ilmiah yang dapat kita gali dan kita pelajari seperti rasa 

ingin tahu, kejujuran, teliti, keterbukaan, serta nilai-nilai 

kemanusiaan terhadap hal-hal yang baru yang kita lihat maupun 

kita alami dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengembangkan pembelajaran biologi maka seorang 

guru harus menyadari bahwa bukan merupakan sekedar kumpulan 

fakta tau konsep, akan tetapi lebih dari itu. Dalam mmepelajari 

biologi juga terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat 

diaplikasikan serta dikembangkan dalam kehidupan nyata (Saptono 

dalam Lilis, 2007). 
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2.3 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Azhar dalam Sanjaya (2011) LKS adalah lembar kerja bagi 

siswa baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler untuk 

mempermudah pemahaman terhadap materi pelajaran yang didapat. LKS 

merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah guru serta 

siswaa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya LKS maka akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara guru dengan siswa, sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam LKS 

siswa akan mendapatkan uraian materi, tugas, serta latihan yang berkaitan 

dengan materi yang diberikan atau disampaikan oleh guru. 

LKS berwujud sebuah buku tipis dan berisi kumpulan soal-soal mata 

pelajaran sekolah (Andy, 2009). Dengan menggunakan LKS dalam 

pengajaran maka akan membuka kesempatan luas kepada peserta didik untuk 

ikut aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian guru bertanggung 

jawab penuh dalam memantau peserta didik dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

Penggunaan LKS sebagai alat bantu pengajaran akan dapat 

meningkatkan keaktifan peserta didik. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

dipahami bahwa LKS adalah lembaran kertas yang di dalamnya berisi 

informasi dan instruksi dari guru kepada peserta didik agar peserta didik 

dapat mengerjakan sendiri suatu kegiatan belajar melalui praktek atau 

mengerjakan tugas serta latihan mengenai materi yang akan atau telah 

diajarkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui komik guru 
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dapat mengkomunikasikan secara visual karena komik berpotensi sebagai 

sarana yang lebih informative sehingga materi dapat disampaikan dengan 

lebih mudah dimengerti dan menarik” (Wulyanto dalam Surjanti dan 

Musfidah , 2008). 

 

2.4  Pembelajaran berbasis jelajah alam 

Belajar merupakan suatu proses interaksi antara individu dengan 

lingkungan (Darsono, 2000). Lingkungan menyediakan suatu stimulus atau 

rangsangan terhadap individu dan sebaliknya juga individu akan memberikan 

suatu respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi tersebut dapat 

terjadi perubahan pada diri individu berupa nperubahan tingkah laku baik 

positif maupun negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi lingkungan 

merupakan factor yang penting dalam proses belajar mengajar (Hamalik, 

2001). 

Menurut Ligart dalam Hamalik (2001) pendidikan seharusnya 

disesuaikan dengan keadaan alam sekitar. Alam sekitar siswa merupakan 

lingkungan sekitar siswa yang dapat berupa lingkungan sosial, budaya 

maupun  agama dan sebagainya.  Dalam prakteknya pembelajaran ini 

penerapannya melalui sebuah kegiatan penjelajahan alam di lingkungan 

sekitar siswa sehingga siswa langsung dihadapkan pada hal-hal yang kongkret 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam implementasi kongkritnya, metode pembelajaran ini dilakukan 

melalui kegiatan penjelajahan dan alam sekitar diijadikan sebagai obyek yang 
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dieksplorasi fungsi dan strukturnya (Ridlo, 2005). Metode penjelajahan alam 

dalam kegiatan pembelajaran dijadikan sebagai strategi alternative dalam 

pembelajaran biologi dapat dilakukan dengan mengajak siswanya untuk aktif 

menemukan,melihat dan mengeksplorasi lingkungan untuk mencapai 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dengan demikian fungsi 

lingkungan tempat belajar siswa dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya selain 

sebagai tempat untuk belajara juga memalui lingkungan siswa di tutut untuk 

menghargai alam dan tetap menjaga budayanya utuk menjaga danmencintai 

lingkungan. Kegiatan penjelajahan alam dalam proses pembelajaran akan 

membentuk siswa yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Melaui  

kegiatan pembelajaran ini juga diharapkan siswa dapat berpikir secara alami 

dan ilmiah ketika melihat segala sesuatunya di lingkungan sekitar. 

Sebagai sebuah metode pembelajaran yang berbasis jelajah alam 

dalam kegiataannya lebih memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar para 

peserta didik, baik lingkungan fisik sosial maupun budaya sebagai obyek 

belajara biologi dengan mempelajari fenomenanya melalui kerja ilmiah 

(Marianti dan Kartijono, 2005). Pada metode pembelajaran ini menekankan 

pada kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi nyata, sehingga 

selain dapat membuka wawasan berfikir yang beragam dari seluruh peserta 

didik, pada metode pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk 

dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dengan 

kehidupan nyata sehingga hasil belajarnya lebih berdaya guna bagi 

kehidupannya, kehidupan sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan 
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integritas dirinya. Pembelajaran berbasis jelajah alam pada dasarnya 

mengadopsi konsep “iqro” yakni membaca apa yang diciptakan Tuhan. 

Jelajah Alam merupakan strategi alternative pembelajaran biologi dengan 

mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar sebagai 

media belajar. Dengan demikian pencapaian kecakapan kognitif, afektif 

maupun psikomotorik tercapai dengan baik (Ridlo, 2005). 

Cirri dari kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran 

berbasis jelajah alam menurut (Ridlo, 2005) ada beberapa, yaitu: 

1. Dalam proses pembelajarannya selalu dikaitkan dengan alam sekitar baik 

secara langsung atau tidak langsung maupun dengan menggunakan 

media. 

2. Selau ada kegiatan peramalan, pengamatan dan penjelasan 

3. Ada laporan untuk dikomunikasikan baik secara lisan, tulisan gambar, 

foto atau audiofisual. 

Marianti dan Kartijono (2005) menyatakan bahwa ada 8hal yang 

menggambarkan hakekat pembelajaran yang berbasis jelajah alam, yaitu: 

1. Siswa belajar dengan melakukan secara nyata dan ilmiah 

2. Bentuk kegiatan lebih utama daripada hasil 

3. Berpusat pada siswa 

4. Terbentuknya masyarakat belajar 

5. Berpikir tingkat tinggi 

6. Memecahkan masalah 

7. Menanamkan sikap ilmiah 

Pengaruh Metode Pembelajaran..., Desis Kurniatin, FKIP UMP, 2012



19 

8. Hasil belajar diukur dengan  berbagai cara (tidak hanya dengan tes) 

Pembelajaran yang berbasis jelajah alam lebih memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar sebagai sumber dan media belajar siswa dengan cara 

mempelajari seemua fenomena yang terjadi dengan cara membaca alam 

sekitar melalui kegiatan ilmiah.  

Ciri-ciri dari pembelajaran berbasis jelajah alam adalah sebagai 

berikut: 

1. Kontruktivisme 

2. Proses sains 

3. Inquiri 

4. Eksplorasi lingkungan alam sekitar 

5. Alternative asessment 

Dengan memperhatikan beberapa hal hakekat dan ciri dari 

pembelajaran yang berbasis jelajah maka diharapkan mampu meningkatkan 

siswa dalam penguasaan konsep belajar IPA khusunya pada materi biologi. 

Dalam kegiatannya, Pembelajaran berbasis jelajah alam akan menggunakan 

media LKS sebagai petunjuk kerja ilmiah serta menggunakan pembelajaran 

kooperatif yang didalamnya kan dibentuk seperti tim investigasi yang akan 

menyelesaikan tugas-tugas dari guru. 

 

2.4 Hasil penelitian terkait 

1. Penelitian Lilis karyani (2007) mahasiswa pendidikan biologi, fakultas 

MIPA, Universitas Negeri Semarang dengan judul MENINGKATKAN 
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PEMAHAMAN SISWA MENGGUNAKAN PENDEKATAN JELAJAH 

ALAM SEKITAR (JAS) DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

BERBASIS IQRO’ PADA MATERI PRINSIP-PRINSIP 

KLASIFIKASI,VIRUS DAN MONERA DI MAN 2 SEMARANG 

membuahkan hasil peningkatan pemahaman siswa, terbukti dari siklus 

pertama sampai ketiga mengalami peningkatan prosentase nilai. 

2. Penelitian Zulfah (2006) mahasiswa UNES program studi Pendidikan 

Biologi dengan judul MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN MATERI PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

DENGAN PENDEKATAN JAS MELALUI PENDEKATAN JAS 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE 

DAN PENILAIAN AUTENTIK DI SMP N 37 SEMARANG dengan hasil 

kualitas pembelajaran yang meningkat dibuktikan dengan hasil belajar, 

aktifitas siswa dan kinerja guru yang meningkat. 
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