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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. BELAJAR 

Belajar sering diartikan sebagai menambah pengetahuan, membaca, 

menghafal, dan melakukan ketrampilan tertentu. Belajar sulit diartikan dengan 

tepat, sebab mengandung berbagai kegiatan. Menurut Hamalik (2008:27) 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

Learning is defined as the modification or strengthening of behavior through 

experiencing. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang belajar 

yang menyatakan, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungan. menurut Hamalik (2008:28)  

Dibandingkan dengan pengertian pertama maka jelas tujuan belajar itu 

prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara atau usaha 

pencapaiannya. Pengertian ini menitikberatkan pada interaksi antara individu 

dengan lingkungan. Di dalam interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman-

pengalaman belajar. William Burton, mengemukakan bahwa: A good learning 

situation consist af a rich and varied series of learning experiences unfied 
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around a vigorous purpose and carried on in interaction with a rich, varied 

and propocative environment. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Situasi belajar harus bertujuan dan tujuan-tujuan itu diterima baik oleh 

masyarakat. Tujuan merupakan salah satu aspek dari situasi belajar. 

b. Tujuan dan maksud belajar timbul dari kehidupan anak sendiri. 

c. Di dalam mencapai tujuan itu, murid senantiasa akan mengalami kesulitan, 

rintangan, dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. 

d. Hasil belajar yang utama ialah pola tingkah laku yang bulat. 

e. Proses belajar terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya. Belajar apa 

yang diperbuat dan mengerjakan apa yang dipelajari. 

f. Kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil belajar dipersatukan dan dihubungkan 

dengan tujuan dalam situasi belajar. 

g. Murid memberikan reaksi secara keseluruhan. 

h. Murid mereaksi sesuatu aspek dari lingkungan yang bermakana baginya. 

i. Murid diarahkan dan dibantu oleh orang-orang yang berada dalam 

lingkungan itu. 

j. Murid-murid dibawa/diarahkan ke tujuan-tujuan lain, baik yang 

berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan tujuan utama dalam 

situasi belajar. 
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B. Hakikat IPA 

Menurut Wahyana (Trianto, 2010:136) Mengatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara 

sistematik, dan dalam pengunaanya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam. Perkembanganya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, 

tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Menurut Sri (2007:9) Pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi 

produk, proses dan dari segi pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA 

memiliki dimensi proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan 

sikap ilmiah. Ketiga dimensi IPA tersebut bersifat saling terkait. Ini berarti 

bahwa proses belajar mengajar IPA seharusnya mengandung ketiga dimensi 

tersebut. 

1. IPA Sebagai Produk. 

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis 

IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dna sistematis 

dalam bentuk buku teks. Buku teks IPA merupakan body of knowledge 

dari IPA. Buku teks memang penting, tetapi ada sisi lain IPA yang tidak 

kalah pentingnya yaitu dimensi ”proses”, maksudnya proses mendapatkan 

ilmu itu sendiri. Dalam pelajaran IPA seorang guru dituntut untuk dapat 

mengajar anak didiknya memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber 

belajar. Alam sekitar merupakan sumber belajar yang paling otentik dan 

tidak akan habis digunakan (Sri, 2007:9). 
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2. IPA Sebagai Proses. 

Yang dimaksud dengan ”proses” di sini adalah proses mendapatkan 

IPA. Kita mengetahui bahwa IPA disusun dan diperoleh melalui metode 

ilmiah. Untuk anak SD, metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan 

berkesinambungan, dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk 

paduan yang lebih utuh sehingga anak SD dapat melakukan penelitian 

sederhana. Di samping itu, pentahapan pengembangannya disesuaikan 

dengan tahapan dari suatu proses penelitian atau eksperimen, yakni 

meliputi:  (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) interpretasi; (4) prediksi; (5) 

hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) merencanakan dan 

melaksanakan penelitian; (8) inferensi; (9) aplikasi; dan (10) komunikasi 

(Sri, 2007:9). 

Jadi pada hakikatnya, dalam proses mendapatkan IPA diperlukan sepuluh 

keterampilan dasar. Oleh karena itu, jenis-jenis keterampilan dasar yang 

diperlukan dalam proses mendapatkan IPA disebut juga ”keterampilan 

proses”. Untuk memahami sesuatu konsep, siswa tidak diberitahu oleh guru, 

tetapi guru memberi peluang pada siswa  untuk memperoleh dan menemukan 

konsep melalui pengalaman siswa dengan mengembangkan keterampilan 

dasar melalui percobaan dan membuat kesimpulan. Mengapa penemuan begitu 

penting bagi proses belajar siswa? J. Bruner (Sri, 2007:10) memberikan empat 

alasan, yaitu: 

a. Dapat mengembangkan kemampuan intelektual siswa; 

b. Mendapatkan motivasi intrinsik; 
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c. Menghayati bagaimana ilmu itu diperoleh; 

d. Memeperoleh daya ingat yang lebih lama retensinya. 

3. IPA Sebagai Pemupukan Sikap. 

Di dalam buku ini, makna ”sikap” pada pengajaran IPA SD/MI 

dibatasi pengertiannya pada ”sikap ilmiah terhadap alam sekitar”. Menurut 

Wynne Herlen (Sri, 2007:10), setidak-tidaknya ada sembilan aspek sikap 

dari ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia SD/MI, yaitu: 

a. sikap ingin tahu;  

b. sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru; 

c. sikap kerjasama; 

d. sikap tidak mudah putus asa; 

e. sikap tidak berprasangka; 

f. sikap mawas diri; 

g. sikap bertanggung jawab; 

h. sikap berpikir bebas; 

i. sikap kedisiplinan diri. 

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 kepada 

gurunya, temannya, atau kepada diri sendiri. Melalui kerja kelompok, maka 

”tembok ketidaktahuan” dapat dikuak untuk memperoleh pengetahuan. Di 
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sini, berlangsungnya kerjasama dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan 

lebih banyak. Melalui kerjasama, anak didik akan belajar bersikap kooperatif, 

dan menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki orang lain mungkin lebih 

banyak dan lebih sempurna daripada yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan pengetahuannya, ia merasa membutuhkan kerjasama dengan 

orang lain. 

Menurut Richardson (Lestari, 2005:11) menyarankan digunakannya 7 

prinsip dalam proses belajar mengajar agar suatu pengajaran IPA berhasil 

yakni:  

a) Prinsip keterlibatan siswa secara aktif  

b) Prinsip belajar berkesinambungan  

c) Prinsip motivasi  

d) Prinsip multi saluran  

e) Prinsip penemuan  

f) Prinsip totalitas  

g) Prinsip perbedaan individual  

Ilmu Pengetahuan Alam untuk anak-anak didefinisikan oleh Paolo dan 

Marten Srini M Iskandar, (2001:16) sebagai berikut : 

1) Mengamati apa yang terjadi. 

2) Mencoba memahami apa yang diamati 

3) Mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan 

terjadi. 
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4) Menguji ramalan-ramalan dibawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah 

ramalan tersebut benar. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA di SD yang 

perlu diajarkan adalah produk dan proses IPA karena keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Guru yang berperan sebagai fasilitator siswa dalam belajar produk 

dan proses IPA harus dapat mengemas pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Ada beberapa prinsip pembelajaran IPA untuk SD yang 

harus diperhatikan oleh guru. Prinsip tersebut antara lain: 

1) Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui pengalaman 

baik secara inderawi maupun non inderawi. 

2) Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, karena 

itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang 

diperoleh dari pengalaman itu perlu diungkap di setiap awal pembelajaran. 

3) Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten 

dengan pengetahuan para ilmuwan, pengetahuan yang Anda miliki. 

Pengetahuan yang demikian Anda sebut miskonsepsi. Anda perlu 

merancang kegiatan yang dapat membetulkan miskonsepsi ini selama 

pembelajaran.  

4) Setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi 

dengan konsep yang lain. Tugas sebagai guru IPA adalah mengajak siswa 

untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari itu ke dalam 

fakta, data, konsep, simbol, dan hubungan dengan konsep yang lain.  
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5) IPA terdiri atas produk dan proses. Guru perlu mengenalkan kedua aspek 

ini walaupun hingga kini masih banyak guru yang lebih senang 

menekankan pada produk IPA saja. Perlu diingat bahwa perkembangan 

IPA sangat pesat. 

Berkaitan dengan perlunya pembelajaran IPA untuk sekolah dasar, maka 

dalam kurikulum pembelajaran IPA SD khususnya kelas V akan di berikan 

materi sebagai berikut : 

1) Bab 1 Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

2) Bab 2 Pembuatan Makanan pada Tumbuhan Hijau 

3) Bab 3 Penyesuaian Diri Makhluk Hidup dengan Lingkungannya 

4) Bab 4 Bahan Penyusun Benda dan Sifatnya 

5) Bab 5 Perubahan Sifat Benda 

6) Bab 6 Pengaruh Gaya Terhadap Bentuk dan Gerak Suatu Benda 

7) Bab 7 Pesawat Sederhana 

8) Bab 8 Sifat-Sifat Cahaya 

9) Bab 9 Merancang Karya atau Model dengan Menerapkan Sifat Cahaya 

10) Bab 10 Struktur Bumi 

11) Bab 11 Air 

12) Bab 12 Peristiwa Alam 

 

C. METODE INKUIRI 

Inkuiri (inquiry) secara harfiah berarti penyelidikan. Carind & Sund 

(Mulyasa, E.,2007:108) menyatakan bahwa “inquiry is the process of 
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investigating a problem” artinya bahwa inkuiri adalah proses penyelidikan 

suatu masalah. Kuslan dan Stone (Wartono,1996:29) mendefinisikan inkuiri 

sebagai pengajaran dimana guru dan siswa mempelajari peristiwa-peristiwa 

ilmiah dengan pendekatan jiwa para ilmuwan.  

Peaget (Mulyasa, E., 2007: 108) mengemukakan bahwa metode inquiri 

merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk 

melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin 

melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari 

jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan 

penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang 

ditemukan peserta didik lain. 

Menurut Roestiyah (2008:76-77) Pendekatan inkuiri ini memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu:  

1) Dapat membentuk dan mengembangkan ”Self-Concept” pada diri siswa, 

sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih 

baik;  

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang baru;  

3) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka;  

4)  Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja intuitif dan merumuskan 

hipotesisnya sendiri. 

5) Memberi kepuasan  yang bersifat intrinsic. 
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6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 

7) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan hidup individu. 

8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 

9) Siswa dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar tradisional. 

10) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.  

Menurut Sanjaya (2010:198-201), penggunaan inkuiri harus 

memperhatikan beberapa prinsip, yaitu berorientasi pada pengembangan 

intelektual (pengembangan kemampuan berfikir), prinsip interaksi (interaksi 

antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru bahkan antara siswa dengan 

lingkungan), prinsip bertanya (guru sebagai penanya), prinsip belajar untuk 

berfikir (learning how to think), prinsip keterbukaan (menyediakan ruang 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan 

secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan). 

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual 

Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan 

kemampuan berpikir. Dengan demikian , strategi pembelajaran ini selain 

berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. 

Karena itu, kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan 

menggunkan strategi inquiri bukan ditentukan sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas 

mencari dan menemukan. 
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2) Prinsip Interaksi 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik 

interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru bahkan antara 

siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti 

menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur 

lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.  

3) Prinsip Bertanya 

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunkaan model inkuiri 

adalah guru sebagai penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab 

setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses 

berpikir. 

4) Prinsip Belajar untuk Berpikir 

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar 

adalah proses berpikir (learning how to think) yakni proses 

mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. 

Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara 

maksimal. 

5) Prinsip Keterbukaan 

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang 

menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus 

dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan 
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secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.Dalam 

implementasinya, pembelajaran inkuiri memiliki sintaks sebagai berikut: 

a. Menyajikan pertanyaan atau masalah: Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan. Guru 

membagi siswa dalam kelompok. 

b. Membuat hipotesis: Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

curah pendapat dalam membentuk hipotesis. Guru membimbing siswa 

dalam menentukan hipotesis yang relevan  dengan permasalahan  dan 

memproiritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. 

c. Merancang percobaan Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan 

dilakukan. Guru membimbing siswa mengurutkan langkah-langkah 

percobaan. 

d. Mengumpulkan dan menganilisis data: Guru memberi kesempatan 

kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data 

yang terkumpul. 

e. Membuat kesimpulan: Guru membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan. 

Sedangkan menurut Sagala (2010:197) ada lima tahapan yang ditempuh 

dalam melaksanakan pembelajaran inkuiri, yaitu : 1) Merumuskan masalah 

untuk dipecahkan oleh siswa; 2) Menetapkan jawaban sementara atau lebih 

dikenal dengan istilah hipotesis; 3) Mencari informasi, data, dan fakta yang 
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diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan; 4) Menarik 

kesimpulan atau generalisasi; 5) Mengaplikasikan kesimpulan. 

Berdasarkan uraian diatas pendekatan inkuiri adalah pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach) dengan 

mengkonsidikan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika 

berhubungan dengan dunia fisik, yaitu dengan menggunakan teknik yang 

digunakan oleh para ahli penelitian sehingga guru harus merencanakan situasi 

sedemikian rupa sehingga siswa didorong untuk menggunakan prosedur yang 

digunakan para ahli penelitian untuk mengenal masalah, mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan langkah-langkah penelitian, memberikan 

pemaparan yang ajeg, membuat ramalan, dan penjelasan yang menunjang 

pengalaman. 

 

D. KEAKTIFAN 

Menurut Mulyono (Kurniawati, 2009: 12) keaktifan adalah kegiatan 

atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang 

terjadi baik fisik maupun non fisik. Menurut Sanjaya (Kurniawati, 2009:12) 

aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, tetapi juga 

ditentukan oleh aktivitas non fisik seperti mental, intelektual dan emosional. 

Keaktifan yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab 

dengan adanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan tercipta 

situasi belajar aktif. 
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Menurut Natawijaya (Kurniawati, 2009:12-13) belajar aktif adalah 

suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, 

mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa 

perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar aktif sangat 

diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. 

Ketika siswa pasif atau hanya menerima informasi dari guru saja, akan timbul 

kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan oleh guru, 

oleh karena itu diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengingatkan yang 

baru saja diterima dari guru. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam 

kelas merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Dalam kegiatan pembelajaran ini sangat dituntut keaktifan 

siswa, dimana siswa adalah subjek yang banyak melakukan kegiatan, 

sedangkan guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. 

. Ahmadi (1987:57) membagi keaktifan menjadi dua yaitu 

keaktifan jasmani dan keaktifan rokhani. Keaktifan jasmani yaitu murid 

berbuat dengan seluruh anggota badannya, seperti membuat sesuatu, 

bermain-main maupun bekerja. Jadi tidak hanya duduk melihat, 

mendengarkan dan pasif semata. Murid yang aktif dan giat rokhaninya jika 

sebanyak-banyak daya jiwa anak bekerja dalam pengajaran misalnya 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, menguraikan, memutuskan, 

berfikir untuk menyelidiki, berfikir untuk menyelesaikan soal dan 

sebagainya. Pada waktu murid aktif jasmaninya dengan sendirinya juga 

giat rokhaninya. 
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Menurut Joni dan Yamin (Kurniawati, 2009:13) menjelaskan bahwa 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan manakala : 

(1) pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa, (2) guru berperan 

sebagai pembimbing supaya terjadi pengalaman dalam belajar, (3) tujuan 

kegiatan pembelajaran tercapai kemampuan minimal siswa (kompetensi 

dasar), (4) pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada 

kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan minimalnya, dan mencapai siswa 

yang kreatif serta mampu menguasai konsep-konsep, dan (5) melakukan 

pengukuran secara kontinu dalam berbagai aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Menurut Paul D. Dierich ( Hamalik, 2008: 172-173) keaktifan belajar 

dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu 

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen,demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan. 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 
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Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisikan angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran,menari 

dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingatkan, memecahkan masalah, menganalisa factor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan overlap satu 

sama lain. 

Sudaryo, dkk (1991:136) Keterlibatan atau keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar beraneka ragam, seperti mendengarkan ceramah, 

mendiskusikan, membuat sesuatu alat, membuat laporan pelaksanaan-

pelaksanaan tugas dan sebagainya. Keaktifan siswa yang berbeda-beda itu 

dapatlah dikelompokan atas aktivitas yang bersifat fisik dan aktivitas yang 

bersifat non fisik,seperti mental, intelektual, emosional. 
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E. PRESTASI BELAJAR 

Pengertian Prestasi Belajar 

Untuk memahami tentang pengertian belajar di sini akan diawali 

dengan mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Ada beberapa 

pendapat para ahli tentang definisi belajar. Cronbach, Harold Spears dan 

Geoch dalam Sardiman (2005:20), sebagai berikut : 

a. Cronbach memberikan definisi :  

“Learning is shown by a change in  behavior as a result of experience”.  

“Belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman”. 

b. Harold Spears memberikan batasan:  

“Learning is to observe, to read, to initiate, to try something themselves, to 

listen, to follow direction”.  

“Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu 

sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk/arahan”. 

c. Geoch, mengatakan : 

“Learning is a change in performance as a result of practice”. 

“Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek”. 

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik kalau si subyek 

belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. 
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Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-

rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan 

demikian terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu 

dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. 

Istilah prestasi belajar berasal dari bahasa Belanda “prestatie,” dalam 

bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Dalam literature, 

prestasi selalu dihubungkan dengan aktivitas tertentu, seperti dikemukakan 

oleh Gagne (1988:65) bahwa dalam setiap proses akan selalu terdapat hasil 

nyata yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai prestasi belajar (achievement) 

seseorang.  

Winkel (1996:226) mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan 

bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Maka prestasi belajar 

merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. Perubahan sebagai hasil belajar bersifat 

menyeluruh. Menurut pandangan ahli jiwa Gastalt, bahwa perubahan sebagai 

hasil belajar bersifat menyeluruh baik perubahan pada perilaku maupun 

kepribadian secara keseluruhan. Belajar bukan semata-mata kegiatan mekanis 

stimulus respon, tetapi melibatkan seluruh fungsi organisme yang mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat 

memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes 

tertentu. Dalam proses pendidikan prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari 
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proses belajar mengajar yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau 

perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu. 
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