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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 KURIKULUM IPA 

Kurikulum merupakan seperangkat rancana dan pengaturan mengenai 

tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Di dalam kurikulum tersebut 

mencakup beberapa kelompok mata pelajaran, antara lain: Agama dan Akhlak 

Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

Estetika, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dari setiap kelompok mata pelajaran 

itu memiliki ruang lingkup yang berbeda, salah satunya yaitu kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui beberapa 

kegiatan diantaranya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Bahan kajian yang 

tercakup dalam IPA untuk Sekolah Dasar meliputi aspek-aspek berikut: (a) 

Makhluk hidup dan proses kehidupan; (b) Benda/materi, sifat-sifat dan 

kegunaannya; (c) Energi dan perubahannya; dan (d) Bumi dan alam semesta 

(Mulyasa, 2007: 112). 

Dari ruang lingkup bahan kajian pelajaran IPA yang membahas tentang 

makhluk hidup terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai, salah 

satunya adalah mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan 

tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Jika disesuaikan dengan kompetensi 

dasar, maka terdapat beberapa indikator yaitu: 

1. Menjelaskan pengertian penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. 
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2. Menjelaskan tujuan hewan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

3. Mendiskripsikan cara khusus hewan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

Kurikulum 2013 adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 

memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan aspek 

sikap dan perilaku. Didalam kurikulum 2013, terutama didalam materi 

pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. 

Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, 

dsb., sedangkan materi yang ditambahkan adalah Matematika. 

Tujuan pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud adalah 

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman 

muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dalam setiap satuan pendidikan di 

tuangkan dalam setiap kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai 

dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Untuk struktur 

kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam sains 

jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 s.d. kelas 6. 
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2.2 HAKIKAT IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan terjemahan dari kata Bahasa 

Inggris yaitu Natural Science. Natural artinya alamiah atau berhubungan dengan 

alam. Sedangkan science artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah, IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam. 

Menurut Fowler dalam Trianto (2010:136) berpendapat IPA adalah 

pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-

gejala kebendaan dan di dasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. 

Sedangkan Depdiknas (2006: 484) menyatakan bahwa IPA berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Sementara itu Trianto (2007: 21) berpendapat bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan 

sebagainya. Selain itu, IPA juga merupakan serangkaian pengetahuan ilmiah, 

karena mengandung beberapa persyaratan yaitu obyektif, sistematis, metodik, dan 

universalis. 

Menurut Rom Harre (dalam Darmodjo, Hendro, dan Jenny, 1991: 4) IPA 

adalah kumpulan teori yang telah diuji kebenarannya, yang menjelaskan tentang 

pola-pola keteraturan dari gejala alam yang diamati secara seksama. 
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tentang alam berupa pengetahuan, 

batasan, dan konsep-konsep yang diperoleh dari pengalaman, melalui serangkaian 

proses ilmiah yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya.  

 

2.3 TUJUAN DAN FUNGSI IPA 

2.3.1 Tujuan IPA di SD/MI 

Menurut Mulyasa (Depdiknas, 2006: 111) Mata Pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanNya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-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. 

4. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  
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2.3.2 Fungsi IPA di SD/MI 

Fungsi pelajaran IPA di SD yaitu untuk menguasai konsep dan manfaat 

IPA dalam kehidupan sehari-hari (dalam Fatmasari, 2007: 8). Sedangkan menurut 

Depdikbud (dalam Darmodjo, Hendro, dan Jenny, 1991: 108) menyatakan bahwa 

fungsi pendidikan IPA meliputi: 

1. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang berhubungan dengan 

ketrampilan proses. 

2. Mengenal dan memupuk rasa cinta terbadap alam sekitar, sehingga 

menimbulkan rasa cinta dan kagum terhadap penciptanya. 

3. Mengembangkan sikap dan nilai. 

4. Mengembangkan minat murid terhadap IPA. 

5. Mengembangkan konsep-konsep IPA sederhana yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi IPA adalah 

untuk mengembangkan ketrampilan proses, sikap, nilai, dan minat murid terhadap 

IPA, serta mengembangkan konsep dan manfaat IPA dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga menimbulkan rasa cinta terhadap alam dan penciptanya. 

 

2.4 PELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR (SD) 

Sekolah Dasar (SD) merupakan lembaga pendidikan tempat mcmberikan 

pelajaran sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang sangat 

berperan dalam pengembangan diri, alam sekitar, dan perkembangan IPTEK. Di 
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dalam KTSP juga memasukkan pelajaran IPA secara terstruktur mulai dari 

sekolah dasar kelas 1 s.d. kelas 6.  

Proses pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah (Depdiknas, 2006: 484) IPA untuk anak sekolah dasar 

di definisikan oleh Paolo dan Martin (dalam Carin, 1993: 5), yaitu: 

1. Mengamati apa yang terjadi. 

2. Mencoba memahami apa yang diamati. 

3. Mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan 

terjadi. 

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

ramalan tersebut benar. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelajaran IPA 

adalah sangat penting karena merupakan mata pelajaran pengembangan diri, alam 

sekitar, dan perkembangan IPTEK. 

 

2.5 PENDEKATAN PEMBELAJARAN IPA 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi (hubungan timbal balik) antara 

guru dengan siswa. Dalam proses tersebut guru memberikan bimbingan dan 

menyediakan berbagai kesempatan yang dapat mendorong siswa belajar dan untuk 

memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan 

pembelajaran ditandai dengan tingkat penguasaan kemampuan dan pembentukan 

kepribadian. 
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Proses pembelajaran melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang 

perlu dilakukan oleh siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik. 

Kesempatan untuk melakukan kegiatan dan perolehan hasil belajar di tentukan 

oleh pendekatan yang digunakan oleh guru-siswa dalam proses pembelajaran 

tersebut. 

Suatu prinsip untuk memilih pendekatan pembelajaran ialah belajar 

melalui proses mengalami secara langsung untuk memperoleh hasil belajar yang 

bermakna. Proses tersebut dilaksanakan melalui interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Dalam proses ini siswa termotivasi dan senang melakukan 

kegiatan belajar yang menarik dan bermakna bagi dirinya. Ini berarti, peranan 

pendekatan belajar mengajar sangat penting dengan kaitannya dengan 

keberhasilan mengajar.  

Oleh karena peranan pendekatan belajar mengajar sangat penting dalam 

kaitannya dengan keberhasilan belajar, maka penulis memberikan beberapa 

pendekatan sebagai tambahan pengetahuan untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran IPA agar siswa dapat memahami konsep dari pengalaman dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA. Secara rinci pendekatan tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.5.1 Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Lerning)  

Filosofi pembelajaran kontekstual berakar dari paham progresivisme John 

Dewey. Intinya, siswa akan belajar dengan baik apabila apa yang mereka pelajari 

berhubungan dengan apa yang telah mereka ketahui, serta proses belajar akan 

produktif jika siswa terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah. 
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Menurut Nurhadi (2004: 4) pendekatan kontekstual merupakan suatu 

konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat.  

Ada tujuh komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan 

pembelajaran kontekstual di kelas, yaitu: (1) Konstruktivisme (Constructivism) 

sebagai landasan berfikir filosofi; (2) Menemukan (Inquiry) sebagai strategi 

belajar; (3) Bertanya (Questioning) sebagai keahlian dasar yang dikembangkan; 

(4) Masyarakat belajar (Learning Community) sebagai penciptaan lingkungan 

belajar; (5) Permodelan (Modeling) sebagai acuan pencapaian kompetensi; (6) 

Refleksi (Reflection) sebagai langkah akhir dari belajar; dan (7) Penilaian yang 

sebenarnya (Authentic Assessment). 

2.5.2 Pendekatan Daur Belajar (Learning cycle) 

Pada awalnya Learning Cycle dikembangkan kedalam 3 Fase 

pembelajaran, yaitu fase eksploration, fase invention, dan fase discovery, yang 

kemudian istilahnya diganti menjadi eksploration, concept introduction dan 

concept aplication. Ketiga tahapan tersebut terus mengalami perkembangan, 

lawson (dalam maswatu, 2013:14) mengemukakan bahwa ”ada tiga tahapan 

dalam siklus belajar yaitu eksplorasi (exploration), menjelaskan (explanation), dan 

memperluas (elaboration/extention), yang dikenal dengan learning cycle 3E” 

a) Eksplorasi (exploration) 
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Pada tahap eksplorasi pembelajar diberi kesempatan untuk 

memanfaatkan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. 

b) Menjelaskan (Explanation) 

Pada fase ini diharapkan terjadi proses menuju keseimbangan 

antara konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep 

baru yang dipelajari pada fase ini siswa diharuskan menelaah sumber 

pustaka dan berdiskusi.  

c) Memperluas (Elaboration/extention) 

Pada fase ini siswa diajak menerapkan pemahaman konsep yang 

telah dipelajari dengan pemahaman sebelumnya agar pemaham dan 

penguasaan konsep siswa menjadi lebih mendalam, untuk melakukan hal 

tersebut dapat melalui kegiatan seperti kegiatan memecahkan masalah 

(problem solving). 

2.5.3  Pendekatan Keterampilan Proses (PKP) 

Perkembangan IPTEK yang semakin cepat mengakibatkan guru tidak 

mungkin bertindak sebagai satu-satunya sumber untuk menyalurkan semua fakta, 

konsep, dan prinsip kepada siswa. Selain itu penemuan ilmu pengetahuan bersifat 

relatif dan tidak mutlak. Dalam pembelajaran, seyogyanya pengembangan konsep 

tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai pada diri anak. Anak lebih 

mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai contoh 

konkrit. 

Perlu kita ketahui, untuk mengajarkan IPA, salah satu pendekatan 

memberi tekanan pada fakta-fakta IPA dan yang lain, penekanannya pada konsep-
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konsep yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan alam. Untuk mengungkapkan 

fakta-fakta dan menemukan konsep-konsep perlu dilakukan suatu proses yang 

dapat mengungkapkan dan menemukan fakta dan konsep IPA tersebut. Proses-

proses yang digunakan untuk mengungkapkan fakta serta menumbuhkan sikap, 

nilai, dan konsep IPA disebut Ketrampilan Proses. 

Menurut Devi (2010:25) menytatakan bahwa pendekatan pembelajaran 

adalah proses penyajian isi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai 

kompetensi tertentu dengan suatu atau beberapa metode pilihan.  

Pada dasarnya terdapat pebedaan-perbedaan perkembangan kognitif pada 

anak-anak usia SD, maka dari itu Moedjiono dan Dimyati (1991) membagi PKP 

IPA menjadi 2 yaitu: 

1. PKP Dasar (Basic Skills) untuk kelas 1-3 SD. Ketrampilan dasar itu 

meliputi: mengobservasi (mengamati), mengklasifikasi, memprediksi, 

mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. 

2. PKP Terintregrasi (Integrated Skills) untuk kelas 4-6 SD. Ketrampilan 

terpadu meliputi: mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, 

menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan keterhubungan 

antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis 

penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, merancang penelitian, dan melakukan eksperimen. 

 

2.6 TEORI BELAJAR 

2.6.1 Perkembangan Anak Usia SD 
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Anak usia SD adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik 

pertumbuhan intelektual, emosional maupun pertumbuhan badaniyah. Kecepatan 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada masing-masing aspek tidaklah sama. 

Menurut Pieget, pikiran dan tingkah laku anak selalu berlandaskan tahap-tahap 

pemikiran yang terstruktur. Pada perkembangannya, anak selalu menafsirkan apa 

saja yang mereka lihat, rasakan atau dengar sesuai dengan apa yang dapat mereka 

cernakan dalam pikirannya. Kcmatangan berpikirnyapun akan selalu berubah 

sesuai dengan tambahan pengalaman baru serta interpretasinya terhadap 

pengalaman yang baru itu. 

Menurut Pieget dalam Sudarna (2014:12) membagi perkembangan 

kognitif kedalam empat Fase, yaitu : 

a. Fase Sensori Motor (0-2 tahun) 

Pada masa dua tahun kehidupannya, anak berinteraksi dengan dunia 

sekitarnya, terutama melalui aktivitas sensoris (melihat, meraba, merasa, 

mencium, dan mendengar) dan persepsinya terhadap gerakan fisik, dan 

aktivitas yang berkaitan dengan sensoris tersebut. 

b. Fase Pra Operasional (2-7 tahun) 

Pada fase pra operasional, anak mulai menyadari bahwa 

pemahamannya tentang benda-benda disekitarnya tidak hanya dilakukan 

melalui kegiatan sensori motor, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui 

kegiatan yang bersifat simbol. Subfase fungsi simbolis terjadi pada usia 2-4 

tahun, sedangkan subfase berpikir secara intuitif terjadi pada usia 4-7 tahun 

masa ini disebut subfase berpikir secara intuitif karena pada saat ini anak 

kelihatannya mengerti dan mengetahui sesuatu. 
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c. Fase Operasional Konkret (7-12 tahun) 

Pada fase operasional konkret, kemampuan anak untuk berpikir secara 

logis sudah berkembang, dengan syarat, obyek yang menjadi sumber berpikir 

logis tersebut hadir secara konkret.  

 

d. Fase Opersional Formal (12-usia dewasa) 

 Fase Opersional Formal ditandai oleh perpindahan dari cara berpikir 

konkret ke cara berpikir abstrak.  

 Dengan demikian, setiap anak pasti melalui fase perkembangan karena 

dalam hal ini anak membentuk tingkah laku sebagai reaksi atau pertumbuhan 

terhadap penerapan yang diberikan baik itu dari lingkungan keluarga maupun 

lingkungan luar sehingga baik orangtua atau guru perlu saling bekrja sama dan 

memahami apa yang harus diberikan pada saat anak melewati periode 

perkembangan agar anak memiliki kesiapan secara fisik maupun psikis dalam 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. 

2.6.2 Pengertian Belajar 

 Menurut Ernest Hilgard (dalam Anitah, 2007: 24) menegaskan bahwa 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan 

dan perubahan itu disebabkan karena ada dukungan dari lingkungan positif yang 

menyebabkan terjadinya interaksi edukatif. Perubaban tersebut terjadi secara 

menyeluruh meliputi pengetahuan sikap dan ketrampilan. Selain itu belajar 

merupakan proses pengalaman (learning is experiencing), artinya belajar itu suatu 

proses interaksi antara individu dengan lingkunganya, dalam interaksi tersebut 

terjadi proses mental, intelektual, dan emosional. 
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 Sedangkan menurut Anitah (2007: 25) belajar merupakan suatu usaha 

yang dilakukan individu untuk inemperoleh sualu perubahan tingkah laku yang 

baru, secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Proses perubahan tingkah laku merupakan 

gambaran terjadinya rangkaian perubahan dalam kemampuan siswa. Seseorang 

dikatakan telah belajar bila ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat 

dilakukannya sebelum ia belajar atau bila tingkah lakunya berubah sehingga lain 

caranya menghadapi suatu situasi dari pada sebelumnya. 

Menurut (Supriyanto, 2007: l) belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Gagne 

(Anitah, 2007: 13-17) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses dimana 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.  

2.6.2.1 Ciri-ciri Belajar 

Dari pengertian belajar tersebut, terdapat 3 ciri utama belajar yaitu: 

a. Proses 

  Belajar adalah proses mental dan emosional alau proses berfikir 

dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan 

perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat 

diamati oleh orang lain, akan tetapi terasa oleh orang yang bersangkutan 

(orang yang belajar). Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan 

perasaan siswa, yang dapat diamati guru ialah manifestasinya, yaitu 

kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada 

diri siswa.  

b. Perubahan Perilaku 
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 Seseorang yang belajar akan bertambah atau berubah perilakunya, 

baik yang berupa pengetahuan, ketrampilan, atau penguasaan nilai-nilai 

(sikap). Perubahan perilaku sebagai basil belajar adalah perubahan yang 

dihasilkan dari pengalaman (interaksi dengan lingkungan) tempat proses 

mental dan emosional terjadi. 

 Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan kedalam 3 

ranah (kawasan), yaitu pengetahuan (kognitif), ketrampilan 

(psikomotorik), dan penguasaan nilai-nilai atau sikap (afektif)  

c. Pengalaman 

 Belajar adalah mengalami, belajar terjadi didalam interaksi antara 

individu dengan lingkungan (lingkungan fisik/buku, alat peraga, dan alam 

sekitar dan lingkungan sosial/guru, siswa, pustakawan, dan kepala 

sekolah). Belajar melalui pengalaman langsung hasilnya akan lebih baik 

karena siswa akan lebih memahami dan menguasai pelajaran, bahkan 

pelajaran akan terasa lebih bermakna bagi siswa. 

 Dari beberapa pandapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan pengetahuan dan tingkah laku pribadi yang 

terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya, perubahan 

tersebut sebagai perubahan yang disadari, relatif bersifat permanen, kontinu, dan 

fungsional. 

 Dari kesimpulan tersebut di atas ada 4 kata kunci dari kata belajar, yaitu 

perubahan, pengetahuan-perilaku pribadi, permanen dan pengalaman. Jika 

dirumuskan secara komprehensif, belajar merupakan aktivitas atau pengalaman 
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yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku pribadi yang bersifat 

permanen, kontinu, dan fungsional. 

 

2.6.3 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

 

a. Faktor dari dalam diri siswa sendiri (intern) 

 Diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, 

perhatian, kelemahan, dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. 

b. Faktor dari luar diri siswa (ekstern) 

 Diantaranya lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana kelas 

dalam belajar; seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial 

budaya, lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk dukungan 

komite sekolah), guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah. 

 

2.7 MAKHLUK HIDUP MENYESUAIKAN DIRI DENGAN 

LINGKUNGAN 

Makhluk hidup ada yang hidup di darat, di air, dan ada juga yang hidup di 

dua tempat (darat dan air), misalnya katak. Agar dapat hidup dan melestarikan 

keturunannya, setiap makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya disebut adaptasi. 

Apabila suatu mahkluk hidup telah beradaptasi dengan suatu lingkungan 

tertentu, maka akan sulit untuk dapat hidup di lingkungan yang lain. Misalnya 
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makhluk hidup yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. Mahluk hidup 

yang hidup di padang rumput tidak dapat hidup di padang pasir. Begitu juga 

kondisi air tawar sangat berbeda dengan air laut, maka jenis makhluk hidup yang 

tinggal di dalamnya berbeda. Perbedaan kondis air tawar dengan air laut terletak 

terutama pada kandungan garamnya. Tubuh makhluk hidup yang tinggal di laut 

telah menyesuaikan dir dengan lingkungan air bekadar garam tinggi. Oleh karena 

itu, ikan laut harus dipelihara dalam laut, sedangkan ikan air tawar harus 

dipelihara di air tawar. Dengan demikian tempat tinggal makhluk hidup disebut 

habitat, sedangkan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya disebut adaptasi. Setiap makhluk hidup tersebut, baik tumbuhan 

maupun hewan memiliki cara beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara 

berbeda-beda.  

2.7.1 Bentuk Penyesuaian Diri pada Hewan untuk Memperoleh Makanan 

Di sekitar kita banyak sekali hewan, baik hewan piaraan maupun hewan 

liar. Pada umumnya hewan sejak lahir telah dibekali kemampuan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan. Misalnya bentuk paruh 

(mulut) Bebek pipih dan kakinya berselaput. Bentuk paruh yang pipih 

mermudahkan bebek untuk memperoleh makanan di tanah berlumpur. Kaki bebek 

yang berselaput menyebabkan kaki bebek tidak terbenam terlalu dalam di tanah 

berlumpur. Bentuk kaki yang demikian juga memudahkan bebek untuk berenang. 

Dengan demikian bebek dapat menyesuaikan diri di tanah berlumpur. 

Makanan kupu-kupu adalah nektar. Nektar merupakan cairan manis 

sebagai bahan untuk membuat madu yang terletak di bagian dasar bunga dan 
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berbentuk cair. Untuk memperolehnya, kupu-kupu membutuhkan alat penghisap 

yang bentuknya panjang. Alat ini disebut probosis. 

Lebah mempunyai bentuk mulut penjilat. Mulut ini mempunyai lidah yang 

panjang dan berguna untuk menjilat makanan yang berupa nektar pada bunga. 

Nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap, dapat menghisap 

makanan berupa darah manusia. 

Bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Paruh burung 

pemakan biji berbeda dengan paruh burung pemakan daging. Demikian pula 

dengan paruh burung pemakan ikan berbeda dengan paruh burung pemakan 

cacing. Paruh yang runcing pada Elang berguna untuk mengoyak tubuh 

mangsanya, misalnya tikus dan katak. Bentuk kaki burung juga beraneka ragam 

sesuai dengan kegunaannya. Kaki burung Pelatuk untuk memanjat, kaki burung 

Elang untuk mencengkeram, kaki burung Kutilang untuk bertengger, dan lain 

sebagainya. 

Tempat hidup Unta di padang pasir yang kerng dan gersang. Bentuk dan 

susunan tubuhnya sesuai dengan keadaan alam di padang pasir. Pada saat minum, 

unta dapat meneguk air dalam jumlah banyak. Air tersebut berada diseluruh 

bagian terutama di tempat tubuhnya, terutama di tempat menyimpan air sehingga 

unta dapat bertahan lama tanpa minum air lagi. 

2.7.2 Bentuk Penyesuaian Diri pada Tumbuhan untuk Kelangsungan 

Hidup 

Pada musim kemarau pohon jati dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dengan cara merontokkan atau menggugurkan daunnya. 

Tujuannya adalah untuk membatasi penguapan air dengan cara menggugurkan 
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daunnya itu, sehingga tidak mengalami kekeringan. Demikian juga yang terjadi 

pada pohon randu, pohon kedondong, dan pohon mahoni.  

Tumbuhan kaktus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan 

memiliki daun berbentuk duri dan fungsi daun digantikan oleh batangnya, 

sehingga penguapan air oleh matahari hanya terjadi pada batangnya saja. Kaktus 

biasanya tumbuh di tampat yang berhawa panas dan kering seperti di gurun. 

Bentuk daun seperti kaktus dapat mencegah kaktus dari penguapan yang banyak. 

Tumbuhan memperoleh makanan berupa zat hara dan air dari dalam tanah. 

Tumbuhan menggunakan akar untuk menyerap zat-zat tersebut. 

Ada beberapa jenis tumbuhan yang memperoleh makanannya dengan cara 

yang khas, misalnya kantong semar. Tumbuhan ini mempunyai daun berbentuk 

kantong. Di dalam kantong tersebut terdapat cairan yang mengeluarkan bau. Bau 

yang dikeluarkan tersebut dapat mengundang serangga untuk mendekat. Serangga 

yang mendekat dan hinggap di tepi kantong akan tergelincir ke dalam kantong 

sehingga terperangkap oleh cairan tumbuhan yang ada di dalam kantong. 

Serangga yang terperangkap menjadi makanan bagi kantor semar. Tumbuhan 

pemakan serangga seperti kantong semar disebut tumbuhan insektivora. 

 

2.8 HIPOTESIS 

Berdasarkan beberapa uraian tentang landasan teori dan kerangka berpikir 

di atas, maka hipotesis tindakan adalah dengan menerapkan model Pendekatan 

Ketrampilan Proses pada Pembelajaran IPA, Pokok Bahasan Mengidentifikasi 

Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan, Dapat 
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Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Ngenep 1 Karangploso, Kab. 

Malang. 


