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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berdasarkan ahli, Permendiknas No. 22 

tahun 2006 (dalam Suryanta dkk, 2014) menyatakan tentang Standar Isi 

mendefinisikan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya berisi 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Menurut Samatowa (dalam Murti dkk, 2016) mengungkapkan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah aktivitas anak yang melalui berbagai kegiatan 

nyata dengan alam menjadi hal utama dalam pembelajaran IPA. Sedangkan 

menurut Damayanti (dalam Noorhafizah dan Asmawati, 2014) menyatakan 

bahwa pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sangat penting agar 

usaha pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, pembelajaran IPA 

adalah aktivitas anak yang melalui berbagai kegiatan nyata tentang alam yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif, siswa diharapkan dapat turun secara 

langsung lewat tahapan yang sistematis menggunakan berbagai macam 

tahapan logis dan berujung pada sebuah penemuan baru mengenai alam 
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2.1.2. Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi menyatakan bahwa Mata Pelajaran IPA di SD bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

terhadap ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat sekitar. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan bersama. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, kemampuan dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan. 

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD adalah 

pemahaman terhadap disiplin IPA dan keterampilan berkarya untuk 

menghasilkan suatu produk yang akan merefleksikan penguasaan kompetensi 

seseorang sebagai hasil belajarnya, Sukra (dalam Citrasmi dkk, 2016). 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA adalah memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa, mengembangkan rasa ingin tahu dan keterampilan berkarya 

untuk menghasilkan suatu produk yang akan merefleksikan penguasaan 

kompetensi sebagai hasil belajarnya. 

 

2.2 Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Bell-Gredler 

(1986:1) yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh 

manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skills, and 

attitudes. Kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap 

(attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari 

masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 

hayat. 

Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Secara 

konseptual Fontana (1981), mengartikan belajar adalah suatu proses 

perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari 

pengalaman. Menurut Gagne (dalam Agus Suprijono, 2009:2), belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara alamiah. 
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Belajar menggambarkan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi 

terhadap lingkungan. Perubahan tidak bisa dikatakan belajar apabila 

disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan, sementara seorang seperti 

kelelahan atau dibawah pengaruh obat-obatan. Perubahan kegiatan yang 

dimaksud meliputi pengetahuan, kecakapan dan tingkah laku. Perubahan itu 

diperoleh melalui pengalaman (latihan) bukan dengan sendirinya berubah 

karena keuntungan atau keadaan sementara. 

Belajar pada dasarnya adalah proses perubahan perilaku karena 

adanya pengalaman. Pembentukan perilaku ini meliputi perubahan 

keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. 

Oleh sebab itu, belajar yaitu proses aktif, proses mereaksi terhadap semua 

situasi yang terdapat di semua lingkungan individu. Belajar adalah suatu 

prosedur yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai 

pengalaman. Belajar adalah teknik melihat, mengamati, memahami sesuatu 

yang di pelajari. 

Menurut Winkel (dalam Suprihatiningrum, 2013: 15) menyatakan 

bahwa belajar adalah aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang melahirkan sejumlah perubahan 

dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Belajar bisa 

dikatakan juga seperti suatu hubungan antara diri manusia dengan 

lingkungannya, yang bisa jadi berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun 

teori. Dalam hal ini terdapat suatu maksud bahwa proses hubungan itu 

adalah proses internalisasi dari suatu kedalam diri yang belajar, dan 

dilakukan secara aktif, dengan segenap pancaindra ikut berperan. 
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Demikian halnya dengan Budiningsih (dalam Suprihatiningrum, 2013: 

15), menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses pembentukan 

pengetahuan, yang dimana siswa aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, 

menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang 

dipelajari. 

Menurut R. Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilakunya seagai akibat pengalaman. 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan 

dimanan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan 

siswa pada saat pembelajarn berlangsung. 

Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

Selain itu, Gagne juga menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya 

memperoleh pengetahuan atau keterempilan melalui instruksi. Instruksi 

yang dimaksud adalah perintah atau arahan dan bimbingan dari seorang 

pendidik atau guru.  

Adapun menurut Burton dalam Usman dan Setiawati (dalam Susanto 

2013:1), belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan 

individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sementara menurut E.R. Hilgard (dalam Susanto 

2013:3), belajar adalah proses perubahan reaksi terhadap lingkungan. 
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Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, 

tingkah laku dan ini diperoleh melalui latihan (pengalaman). Hilgard 

menegaskan bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi 

dalam diri seseorang melalui latihan, pembiasaan, pengalaman dan 

sebagainya. 

Sementara menurut Oemar Hamalik (dalam Susanto, 2013:3) 

menjelaskan bahwa belajar adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku 

melalui pengalaman (learning is defined us the modificator or strengthening 

of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar yaitu 

suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan melambangkan suatu hasil atau 

tujuan. Dengan demikian, belajar tersebut bukan hanya mengingatkan atau 

menghafal saja, namun lebih luas dari itu merupakan mengalami.  Hamalik 

juga menegaskan bahwa, bahan belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan perilaku ini mencakup perubahan dalam 

kebiasaan (Habit), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik). 

Perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar disebabkan oleh pengalaman 

atau latihan. 

Beberapa pengertian belajar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan 

sengaja selama keadaan sadar untuk mendapatkan suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga mengharuskan seseorang 

terjadinya perubahan perilaku yang didapat dari hasil pengalaman yang 

bersifat permanen. 
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2.2.2 Pengertian Hasil belajar 

Berdasarkan uraian berhubungan dengan konsep belajar diatas, bisa 

dipahami arti tentang hasil belajar yaitu, perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek afektif, kognitif dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil 

belajar sebagaimana diuraikan diatas dipertegas lagi oleh Nawawi (dalam 

Susanto, 2013:5), hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu.  

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena 

belajar itu sendiri merupakan suatu cara dari seseorang yang berusaha untuk 

mendapatkan suatu bentuk perubahan tingkah laku yang relatif menetap. 

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, biasanya guru 

memastikan tujuan pembelajaran. Anak-anak yang berhasil menggapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional. Dengan kata lain hasil 

belajar diperoleh setelah seseorang itu sudah melalui proses belajar. 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi.. 

sebagaimana dikemukakan oleh Sunal (Susanto 2013:5), bahwa evaluasi 

merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan 

seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, 
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dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau 

tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Perkembangan hasil belajar siswa tidak hanya diukur dari tingkat 

penguasaan pengetahuan, melainkan juga dari sikap dan keterampilan. 

Dengan hal tersebut, penilaian hasil belajar siswa meliputi segala hal yang 

dipelajari di sekolah dan juga di lingkungan sekitar, baik itu menyangkut 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berhubungan dengan mata 

pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Hasil belajar menurut Briggs (Suprihatiningrum, 2013:37) adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar 

dan dapat diamati melalui penampilan siswa (learner’s performance). Dalam 

dunia pendidikan, terdapat bermacam-macam tipe hasil belajar yang telah 

dkemukakan oleh para ahli antara lain Gagne mengemukakan lima tipe hasil 

belajar, yaitu intellectual skill, cognitive strategy, verbal information, motor 

skill, dan attitude. 

Menurut Gagne  (Purwanto 2014:42) hasil belajar adalah terbentuknya 

konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di 

lingkungan yang menyediakan skema yang terorganisasi untuk mengasimilasi 

stimulus-stimulus baru dan menentukan hubungan-hubungan di dalam dan 

diantara kategori-kategori. 

Reigeluth (Suprihatiningrum 2013:37) berpendapat bahwa hasil 

belajar atau pembelajaran dapat juga dipakai sebagai pengaruh yang 

memberikan suatu ukuran nilai dari metode (strategi) alternatif dalam kondisi 
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yang berbeda. Ia juga mengatakan secara spesifik hasil belajar adalah suatu 

kinerja (performance) yang diindikasikan sebagai suatu kapabilitas 

(kemampuan) yang telah diperoleh. Hasil belajar selalu dinyatakan dalam 

bentuk tujuan (khusus) perilaku (unjuk kerja). 

Berlandaskan beberapa pengertian hasil belajar di atas  bisa 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang didapat anak 

setelah melewati kegiatan belajar dan perubahan tingkah laku yang terjadi 

pada diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

2.2.3 Ranah Kognitif, Ranah Afektif dan Ranah Psikomotor Sebagai 

Obyek Evaluasi Hasil Belajar 

Mengingat bahwa ketiga aspek itu erat sekali dan bahkan tidak 

mungkin lepas dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar, maka ketiga 

aspek tersebut akan dibahas secara lebih luas dalam uraian berikut ini : 

 

1. Taksonomi Tujuan Pendidikan dari Benjamin S. Bloom 

Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya itu berpendapat bahwa 

taksonomi (pengelompokan) tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu 

kepada tiga jenis domain (=daerah binaan atau ranah) yang melekat pada diri 

siswa, yaitu : (1) Ranah proses berpikir (cognitive domain), (2) Ranah nilai 

atau sikap (affective domain), dan (3) Ranah keterampilan (psychomotor 

domain). 
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a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom (dalam Sudijono, 2011:48), segala upaya yang menyangkut 

aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu 

terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai 

dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang yang dimaksud adalah : 

(1) pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge), (2) pemahaman 

(comprehension), (3) penerapan (application), (4) analisis (analysis), (5) 

sintesis (synthesis) dan (6) penilaian (evaluation). 

 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat 

tinggi. Ranah afektif ini oleh Krathwohl dan kawan-kawan ditaksonomi 

menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima jenjang, yaitu : (1) menerima atau 

memperhatikan (receiving or attending), (2) menanggapi (responding), (3) 

menilai atau menghargai (valuing), (4) mengatur atau mengorganisasikan 

(organization) dan (5) karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek nilai 

(Characterization by a value or value complex). 

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang meneriman pengalaman 

belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 



16 
 

 
 

yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar 

psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif 

(memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam 

bentuk kecenderungan- kecenderungan untuk berperilaku). Hasil belajar 

kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor 

apabila siswa telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. 

Beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa (1) Ranah Kognitif 

adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak), (2) Ranah Afektif 

adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, (3) Ranah Psikomotor 

adalah ranah yang berhubungan dengan aktifitas fisik, misalnya lari, 

melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. 

 

2.3 Materi Pembelajaran IPA di Kelas IV 

Adapun materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas IV 

yang akan di ujikan pada saat Ujian Tengah Semester yaitu, Tema 1 Indahnya 

Kebersamaan, Tema 2 Selalu Berhemat Energi, dan Tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup. 
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2.4 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nurjana (2016) dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar IPA dengan Menerapkan Metode Inkuiri Siswa pada Kelas V 

SD NEGERI 68 Kec. Bacukiki Kota Parepare”. 

 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi langsung dan 

mengambil data awal hasil belajar siswa. Dari hasil observasi tersebut peneliti 

menyampaikan untuk melaksanakan proses penilitian dengan mengambil 

materi gaya dengan menerapkan metode pembelajaran inkuiri pada mata 

pelajaran IPA dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

tentang gaya. Berdasarkan pada hasil observasi dan diskusi yang telah 

dilakuakn peneliti dengan guru kelas V ditemukanbahwa siswa cenderung 

pasif dalam proses pembelajaran dan dari data hasil ulangan harian siswa 

yakni nilai rata – rata adalah 60,58 (lampiran 1 hal. 56) dengan tingkat 

ketuntasan siswa hanya mencapai 23,52% sehingga hasil belajar tergolong 

rendah. Berdasarkan dari data tersebut peneliti bersama guru kelas V 

bermaksud melakukan proses perbaikan yang diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V, adapun yang disepakati yaitu 

melaksanakan pembelajaran IPA dengan menerapkan metode pembelajaran 

inkuiri. Metode inkuiri adalah metode dimana siswa disorong untuk belajar 

melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep – konsep dan prinsip 

– prinsip dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan 

melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip – 

prinsip untuk diri mereka sendiri. Dari hasil tes akhir siswa pada siklus I 
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menunjukkan bahwa, yang memperoleh nilai 85 – 100 dengan kategori sangat 

baik sebanyak 2 orang, nilai 70 – 84 dengan kategori baik sebanyak 6 orang 

siswa, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 55 – 69 dengan kategori 

cukup sebanyak 7 orang siswa. Nilai rata – rata siswa siklus I adalag 69,33 

(lampiran 13 hal. 81) dan tingkat keberhasilan siswa mencapai 53,33 % atau 

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 70% siswa 

yang memperoleh nilai 70 atau lebih, dengan demikian penelitian dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. Dari hasil tes akhir siswa pada siklus II menunjukkan 

bahwa, yang memperoleh nilai 85 – 100 dengan kategori sangat baik 

sebanyak 6 orang siswa, sedangkan nilai 70 – 84 dengan kategori baik 

sebanyak 6 orang siswa, sedangkan siswa yang memperoleh nilai nilai 55 – 

69 dengan kategori cukup sebanyak 3 orang siswa. Nilai rata – rata siswa 

siklus II adalah 81,66 (lampiran 25 hal. 106) dan tingkat keberhasilan siswa 

mencapai 80% telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

70% siswa yang memperoleh nilai 70 atau lebih. Berdasarkan data dari hasil 

tes akhir tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa tentang gaya 

mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari pemahaman siswa dalam 

memahami materi dimana pada hasil tes siklus I mencapai nilai rata – rata 

69,33 (lampiran 13 hal. 81) sedangkan pada tes siklus II yang diberikan guru 

setelah keseluruhan tindakan dilaksanakan siswa memperoleh nilai rata-rata 

kelas mencapai 81,66 (lampiran 25 hal. 106). Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 

V SD Negeri 68 Kec.Bacukiki Kota Parepare tentang gaya. 
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2.5 Kerangka Pikir 

Tahap-tahap penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 dijelaskan 

menggunakan gambar berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar: 2.1 kerangka pikir 
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