
11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hakikat IPA

IPA meliputi bidang kajian energi dan perubahannya, bumi antariksa,

mahluk hidup dan proses kehidupan, dan materi dan sifatnya. IPA berkaitan

dengan suatu cara mencari tahu alam secara sistematis. IPA bukan

merupakan kumpulan suatu pengetahuan berupa fakta – fakta, konsep –

konsep atau prinsip – prinsip melainkan suatu proses penemuan, sehingga

dalam proses pembelajaran siswa diarahkan untuk memiliki sikap rasa ingin

tahu yang tinggi atau berbuat, jujur, sabar, terbuka, tidak percaya tahayul,

kritis, tekun, ulet, cermat, disiplin, peduli terhadap lingkungan,

memperhatikan keselamatan kerja, dan bekerjasama dengan orang lain

(Depdiknas, 2006 dalam Trianto, 2010). Secara umum IPA meliputi tiga

bidang dasar, yaitu biologi, fisika, dan kimia.

Hakikat IPA meliputi empat unsur utama yaitu pertama, sikap : rasa

ingin tahu tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup, serta hubungan

sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan

melalui prosedur yang benar; kedua, proses : prosedur pemecahan masalah

melalui metode ilmiah; metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis,

perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarik

kesimpulan ; ketiga, produk : berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; dan
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keempat, aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam

kehidupan sehari – hari (Puskur, 2007 dalam Trianto, 2010).

2.2. Hakikat Belajar

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara menyeluruh sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa dapat berupa perubahan

pemahaman, keterampilan, sikap, dan kemampuan (Slameto, 2010). Belajar

tersebut bukan merupakan tujuan, tetapi suatu proses untuk mencapai

sebuah tujuan. Siswa dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan

tingkah laku pada salah satu aspek. Aspek tersebut adalah pengetahuan,

pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial,

jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap (Hamalik, 2001). Belajar

menempatkan seseorang dari status abilitas yang satu ke tingkat abilitas

yang lain. Perubahan abilitas tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor (Bloom. 1975 dalam Sardiman, 2007). Menurut Yasin (2009),

bahwa siswa akan termotivasi dalam belajar jika merasa pembelajaran itu

bermakna baginya dan mereka berhasil menerapkan apa yang dipelajarinya.

Proses belajar tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya prinsip –

prinsip belajar. Menurut Slameto (2010), bahwa prinsip - prinsip belajar

dapat diterapkan oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan kondisi dan

situasi yang berbeda.
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a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan

instruksional.

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang

kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional.

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana siswa dapat

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan

efektif.

4. Belajar perlu adanya interaksi siswa dengan lingkungannya.

b. Sesuai hakikat belajar

1. Belajar itu proses kontiyu, maka harus tahap demi tahap menurut

perkembangannya.

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery.

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang

satu dengan pengertian yang lain), sehingga mendapatkan pengertian

yang diharapkan.

c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur

penyaji yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap

pengertiannya.

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.
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d. Syarat keberhasilan belajar

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar

dengan tenang.

2. Repetisi dalam proses belajar perlu ulangan berkali – kali agar

pengertian atau keterampilan atau sikap itu mendalam pada siswa.

2.3. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar siswa adalah meliputi kegiatan fisik maupun mental

yang keduanya saling terkait. Aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi

berlangsungnya proses pembelajaran. Guru tidak ada gunanya melakukan

kegiatan belajar mengajar jika siswa pasif, karena yang melakukan belajar

adalah siswa. Guru hanya sebagai mediator dan fasilitator, sehingga guru

harus menciptakan kondisi agar siswa belajar (Suardi, 1980 dalam

Sardiman, 2007).

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan

kesempatan siswa untuk belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.

Siswa belajar sambil melakukan aktivitas sendiri akan memperoleh

pengetahuan, pemahaman, dan aspek – aspek tingkah laku lainnya, serta

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat

(Hamalik, 2001). Siswa lebih memahami materi dengan mendiskusikan

pemecahan masalah yang diberikan oleh guru, hal ini dikarenakan menurut

Rahayu et al. (2008), bahwa pemberian suatu permasalahan dan proses

mencari jawaban dapat mengembangkan keterampilan berpikir,
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keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualitas, serta

menjadi siswa mandiri, sehingga siswa dapat lebih mudah mengingat

materi. Siswa melakukan aktivitas diskusi dan mengkomunikasikan dapat

mengembangkan kemampuan berpikir dan siswa memahami materi yang

dipelajari. Menurut Mahmudi (2009), bahwa diskusi kelompok dapat

membangun pemahaman siswa karena terjadi pertukaran ide dan pemikiran

antar siswa. Komunikasi yang baik dapat mengembangkan ide – ide dan

membangun pengetahuan siswa, sehingga dapat meningkatkan pemahaman

siswa.

Menurut Suparno, 1997 dalam Mustafa et al. (2011), bahwa keaktifan

dalam belajar sering menjadi kunci utama bagi hasil belajar yang baik.

Menurut Muslich (2007), belajar dengan cara mengalami secara langsung

akan meningkatkan kebertahanan informasi dalam pikiran kita. Mengalami

dan mengeksplorasi berarti melibatkan berbagai indra. Hal ini dapat

meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu konsep dan meningkatkan

daya bertahan pemahaman dalam pikiran siswa. Pemahaman yang diperoleh

sebesar 5 % dari apa yang didengar, 20 % dari apa yang dilihat dan

didengar, 30 % dari yang didiskusikan kelompok, 75 % apa yang dikatakan,

dan 90 % hasil belajar yang diterapkan dengan segera.

Menurut Menurut Dierich, 1979 dalam Hamalik (2001), klasifikasi

macam – macam aktivitas belajar terdapat 8 kelompok, sebagai berikut :
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1. kegiatan visual

membaca, melihat gambar – gambar, mengamati eksperimen,

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain,

2. kegiatan lisan atau oral

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat,

wawancara, diskusi, dan interupsi,

3. kegiatan mendengarkan

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi

kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan mendengarkan radio,

4. kegiatan menulis

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan – bahan

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket,

5. kegiatan menggambar

menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola,

6. kegiatan metrik

melakukan percobaan, memilih alat – alat, melaksanakan pameran,

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun,

7. kegiatan mental

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor -

faktor, melihat, hubungan – hubungan, dan membuat keputusan,

8. kegiatan emosional

minat, membedakan, berani, tenang, dan lain – lain.
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2.4. Pendekatan Pembelajaran IPA Terpadu

Pengertian IPA terpadu mengandung makna menghubungkan materi

IPA dengan berbagai mata pelajaran IPA (Carin, 1997 dalam Yasin, 2009).

Menurut Rahayu et al. (2008), pembelajaran terpadu adalah suatu

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa, sehingga siswa

memahami konsep – konsep yang mereka pelajari melalui pengamatan

langsung dan menghubungkan dengan konsep lain. Pendekatan

pembelajaran IPA terpadu yaitu menghubungkan antara tema dari sudut

pandang baik biologi, fisika, atau kimia yang relevan.

Pendekatan pembelajaran IPA terpadu adalah pendekatan

pembelajaran yang memiliki karakteristik holistik, bermakna, otentik, dan

aktif. Pembelajaran IPA terpadu bersifat holistik, yaitu memungkinkan

siswa untuk memungkinkan memahami fenomena dari segala sisi. Bersifat

bermakna yaitu siswa dapat menerapkan hasil pembelajaran yang diperoleh

untuk memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bersifat otentik yaitu

siswa memahami materi secara langsung, sehingga guru hanya sebagai

fasilitator. Dalam pembelajaran menekankan keaktifan siswa baik secara

fisik, mental, intelektual, maupun emosional. Hal ini bertujuan untuk

mencapai hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat,

minat, dan kemampuan siswa, sehingga siswa termotivasi untuk terus

menerus belajar (Depdikbud, 1996 dalam Trianto, 2010).
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Menurut Trianto (2010), bahwa kelebihan dari penggunaan

pembelajaran IPA terpadu, antara lain :

a. penghematan waktu dengan adanya penggabungan dari ketiga bidang

kajian energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, serta mahluk

hidup dan proses kehidupan,

b. siswa dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep energi dan

perubahannya, materi dan sifatnya, serta mahluk hidup dan proses

kehidupan,

c. meningkatkan taraf keterampilan berpikir pada siswa,

d. pembelajaran IPA terpadu dapat memudahkan pemahaman konsep dan

kepemilikan kompetisi IPA,

e. meningkatkan motivasi belajar siswa,

f. membantu menjembatani antara pengetahuan awal siswa dengan

pengalaman belajarnya, sehingga pemahaman menjadi lebih

terorganisisasi dan mendalam dan memudahkan memahami hubungan

materi IPA dari konteks satu ke konteks lainnya,

g. meningkatkan kerjasama antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa,

siswa atau guru dengan narasumber.

Ada lima kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran IPA

terpadu di SMP antara lain metodologi, konseptualisasi, pemahaman

konsep, aplikasi dan nilai. Kompetensi metodologi diperoleh dengan

melakukan aktivitas pada saat pembelajaran seperti mengamati, mengukur,

mengelompokkan, menyajikan data, dan menginterpretasikan. Kompetensi
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konseptual akan diperoleh dengan merumuskan konsep berdasarkan data

yang diperoleh. Kompetensi pemahaman diperoleh dengan menghubungkan

konsep – konsep yang ditemukannya sendiri dengan konsep – konsep yang

ditemukan oleh temannya. Kompetensi aplikasi diperoleh jika siswa

menginformasikan manfaat materi yang dipelajarinya dengan kehidupan

nyata. Kompetensi nilai diperoleh setelah ada perubahan – perubahan sikap

tertentu yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran (Djohar, 2004 dalam

Yasin, 2009).

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan

pendekatan pembelajaran IPA terpadu adalah

Menurut Hidayat (2009), bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan

mengenai pengembangan pembelajaran IPA terpadu model connected dapat

meningkatkan hasil belajar siswa di madrasah kabupaten Gunung Kidul.

Keberhasilan hasil belajar ini ditunjukkan dengan indikator salah satunya

adalah meningkatnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Aktivitas

siswa yang terjadi cukup tinggi yaitu memberi komentar dan persetujuan

tujuan pembelajaran, siswa aktif menjawab pertanyaan, siswa mengerjakan

pekerjaan rumah dengan sebaik – baiknya, dan mampu mengerjakan tugas

dengan latihan. Hal ini menunjukkan aktivitas yang meningkat, sehingga

mengakibatkan meningkatnya kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas

pembelajaran mempengaruhi hasil belajar yang baik.
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Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh Rahayu et al. (2012),

menyatakan bahwa pengembangan pembelajaran IPA terpadu dengan

menggunakan model pembelajaran Problem base melalui Lesson study

dapat meningkatkan aktivitas siswa berupa keterampilan kerja ilmiah dan

sikap ilmiah. Peningkatan kinerja ilmiah tersebut mengakibatkan

meningkatnya hasil belajar. Peningkatan hasil belajar ditunjukkan dengan

nilai rata – rata tes hasil belajar pada kelas uji coba yaitu pertama 7,06,

kedua 7,46, dan ketiga 8,32.

Menurut Sudibyo (2005), menyatakan bahwa penelitian yang telah

dilakukan mengenai kegiatan ujicoba perangkat pembelajaran IPA terpadu

terhadap respon siswa, yaitu siswa merasa senang dengan pembelajaran IPA

terpadu. Hal – hal yang membuat siswa merasa senang karena banyak

kegiatan praktik dalam pembelajaran, menambah pengetahuan, siswa

mengerti kaitan pelajaran IPA terpadu di sekolah dengan kehidupan sehari –

hari, dan siswa memperoleh kesempatan berbicara. Berdasarkan hasil

penelitian di atas menunjukkan bahwa siswa menikmati suasana

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa dapat memahami materi IPA

dengan baik.

2.6. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas dapat ditarik kerangka

berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui

Gambar 2.1. di bawah ini.
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Gambar 2.1.Kerangka Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka meningkatkan
aktivitas belajar siswa.

Meningkatnya
kemandirian siswa
dalam proses
pembelajaran

Keadaan awal :
- Keberanian siswa

dalam bertanya dan
berpendapat rendah

- Aktivitas belajar
(mengamati,
mengaitkankan,
menyimpulkan dan
mengkomunikasika
n) rendah

- Hasil belajar
(tingkat memahami
konsep IPA) masih
rendah

Hasil akhir :

- Keberanian siswa
dalam bertanya dan
berpendapat
meningkat

- Aktivitas belajar
(mengamati,
mengaitkan,
menyimpulkan dan
mengkomunikasika
n) meningkat

- Hasil belajar
(tingkat memahami
konsep IPA)
meningkat

-

Proses :
Penggunaan
Pendekatan
pembelajaran
IPA terpadu
(dengan
metode
keterpaduan
materi) pada
setiap siklus.

Meningkatnya
kualitas akademik
siswa
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