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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendekatan Pembelajaran Saintifik (Scientifik Approach) 

a. Pengertian Pendekatan Pembelajaran Saintifik (Scientifik Approach) 

Pedekatan pembelajaran saintifik merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran yang dirancang dengan sedemikian rupa supaya siswa aktif 

mengkontruksi rancangan, dasar dengan cara menggunakn tahapan-tahap 

guna mengidentifikasi atau mengetahui permasalhan, menyimpulkan 

permasalahan, menyimpuulkan hipotesis, menggabungkan data melallui 

berabagai metode, menyelidiki data, penarikkan kesimpulan dan 

mengkomunikasikan gagasan, dasar yang didpatkan. (Kurinasih, 2014:29) 

. 

b. Tujuan Pembelajaran dengan pendekatan aintifik (Scientifik Approach) 

Tujuan pembelajran dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu 

berdasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Adapun beberpa tujuan 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yaitu  (Daryanto, 2014:33) 

: 

a. Menumbuhkan kecakapan intelek, yaitu khususnya kecakapan siswa 

dalam berasumsi atau berpikir lebih banyak. 

b. Mlatih kecakapan siswa dalam mengatasi kasus secara sistematis. 
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c. Terbentuknya situasi pendidikan, seluruh siswa berpikir memiliki 

kebutuhan untuk belajar.  

d. Didapatkan efek belajar yang tinggi  

e. Membiasakan siswa ketika mengomunikasikan gagasan-ggasan, 

khususnya penulisan karya saintifik. 

f. Guna menumbuhkan kepribadian siswa.  

c. Langkah-langkah pengkajian menggunakan strategi ilmiah  

Menurut Daryanto (2014:59) tahap-tahap setrategi ilmiah (scientific 

approach) ketika kegiatan pengkajian yaitu mencakup menelususri informasi 

mengunakan metode obsevasi, tanya-jawab, pengujian, lantas selanjutnya 

mengelolah data dan informasi, menampilkan data atau informasi, dilanjut 

mengalisis, dan merumuskan. 

a) Mengamati (observasi) 

b) Menanya  

c) Mengumpulkan informasi/percobaan (eksperimen) 

d) Mengasosiasikan/mengolah informasi 

e) Mengkomunikasikan  

 

2. Mata Pelajaran  IPA di SD  

a. Pengertian IPA di SD  

Ilmu Pengetahuan Alam berasal dari kata natural science. Natural 

artinya ilmiah dan berkaitan dengan alam, sedangkan science srtinya 
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pengetahuan.Berarti secara IPA bisa diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan alam yang belajar peristiwa-peristiwa terjadi dialam. 

Ilmu Pengetahuan Alam berkaitan serta dalam strategi mencari 

tahu akan alam secara runtut. Diharapkan dalam memengenali 

(memplajaari) diri sendiri dan alam sekeliling Pendidikan IPA mampu 

menjadi wahana bagi siswa, selanjutnya juga mampu di terapkan 

dalam kehidupn sehari-hari. Prosedur pembelajaranya mementingkan 

pemberian pengalaman langsung guna mengembangkan kopetensi 

supaya menjelajah dan mengerti alam sekeliling secara ilmiah. 

b. Hakikat IPA di SD  

Ilmu Pengetahuan Alam hakikatnya mampu dilihat dari aspek 

produk, mekanisme dan pengembangan. Artinya belajar IPA memiliki 

dimensi proses, dimensi hasil yaitu produk, dimensi pengembangan 

sikap ilmiah. Ini berarti bahwa proses belajar mengajar seharusnya 

mengandung ketiga dimensi IPA tersebut (Sulistyorini, 2007:47). 

a) IPA sebagai produk  

IPA sebgaai produk meruapakan akumulasi hasil upaya para 

perintis IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun lengkap dan 

sistematis dalam bentuk buku teks IPA yang merupakan body of 

knowledge dari IPA. Buku teks memang penting, tetapi ada sisi 

lain IPA yang tidak kalah pentingnya yaitu dimensi “proses”, 

maksudnya proses seorang mendapatkan ilmu itu sendiri. 
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Dalam pembelajaran IPa seorang guru dituntut dapat mengajar 

anak didiknya memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. 

Alam sekitar sebagai sumber belajar. Alam sekitar merupakan 

sumber belajar yang paling ontentik dan tidak akan habis 

digunakan. 

b) IPA sebagai proses 

. Jerome Bruner mengemukakan dalam penemuan terdapat 

empat(4) alasan sangat penting pada proses belajar, yaitu : 

1. Siswa bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya 

2. Menerima motivasi instrinsik 

3. Ilmu yang diperoleh dapat dipahami 

4. Meraih daya ingat lebih lama retensinya. 

 

3. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil 

belajar merupakan kemampuan-keampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia meneriman pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011:22). Menurut 

Trianto (2011), “Hasil belajar merupakan perubahan pada diri 

seseorang sebagai hasil dari proses belajar yang dapat diindikasikan 

dalam bentuk, seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingakah laku, kecakapan, keterampilan dan kemampuan”. Jadi hasil 

belajar adalah bukti dari kegiatan belajar yang dilakukan siswa selama 
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pembelajaran. Bukti tersebut dapat berupa perubahan diri siswa 

seperti pengingkatan ilmu pengetahuan. Berdsarkan teori Taksonomi 

Bloom hasil belajar dalam studi dicapai melalui tiga kategori ranah 

antara lain ranah kognitif,afektig, dan psikomotor.adapun penjelasan 

sebagai berikut : 

1. Ranah kognitif yaitu berhubungan hasil belajar (intelektual) yang 

tediri beberapa aspek adalah daya ingat, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan penilaian.  

2. Ranah afektif yaitu ranah yang berhubungan sikap dan nilai. Terdiri 

dari watak, perilaku, reaksi dan penilaian. 

3. Ranah psikomotor yaitu ranah yang berkaitan dengan hasil belajar 

dengan menggunakan keterampilan dan kemampuan fisik (kerja 

otot).  

 

b. Faktor - Faktor Hasil Belajar  

1. Faktor Internal  

Faktor – faktor yang ada dalam diri siswa. Adapun yang 

tergolong dari faktor internal adalaha : (Rusman dan Dewi, 

2011:140-141). 

a) Faktor kesehatan individu yang berupa bawaan atau bukan. 

b) Faktor intelektual dan non intelektual yang merupakan 

bawaan dari individu ataupun turunan. 

c) Faktor kedewasaan yaitufisik atau psikis.  
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2. Faktor Eksternal  

Faktor – faktor yang tergolong faktor eksternal adalah : 

(Rusman dan Dewi, 2011:141) 

a) Faktor sosial terdiri dari : 

- Faktor sekeliling keluarga 

- Faktor sekitar sekolah 

- Faktor lingkungan sosial 

- Faktor organisasi 

b) Faktor kebudaya : agama, kebiasan leluhur, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kesenian. 

c) Faktor lingkungan sisik contohnya prasarana rumah, fasiltas belajar, 

iklim. 

d) Faktor psikis atau lungkungan keagamaan 

Hal-hal tersebut saling berkaitan secara tidak langsung atau 

langsung dalam peningkatan hasil belajar yang diperoleh seseorang. 

Karena adanya fator-faktor tertentu yang bisa berpengaruh terhadap 

pres belajar yaitu motivasi berlajar. 

 

B. Kajian Relevan  

Penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti terdahulu yaitu tentang  

pendekatan scientific approach terhadap hasil belajar siswa dalam penelitian 

tersebut bahwa terdapat pengaruh hasil belajar siswa dengan menggunakan 

pendekatan scientific approach. Penelitian yang relevan yang sudah 
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dilaksanakan peneliti terdahulu yaitu oleh Rizka Dewiyandari yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Pendekatan Scientific Approach Terhadap Hasil Belajar 

Tema Daerah Tempat Tinngalku SDN 1 Bantul”, mengungkapkan bahwa ada 

pengaruh penerapan pendekatan Scientific Approach terhadap hasil belajar  

siswa yang bias dilihat dari hasil nialai post test pada kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan Scientific Approach yang meningkat dan bisa dilihat 

dari uji asumsi yang melihatkan ada perbedaan yang signifikan antara kelas 

yang diberi perlakuan (eksperimen) dan kelas yang tidak diberi perlakuan 

(kelas kontrol). 

 

C. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara terhadap 

persoalan yang diangkat oleh peneliti dalam melakukan penelitian hingga 

terbukti kebenaran melalui data yang dikumpulkan dan sudah diuji. 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan pendekatan scientific approach terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Patianrowo. 

H1 : Terdapat pengaruh penggunaan pendekatan scientific approach terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Patianrowo. 
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D. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagi 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

Hasil belajar IPA siswa kelas 

IV tinggi dan proses 

pembelajaran dikelas efektif 

sehingga membuat siswa 

aktif  

 

Kondisi Lapang 

Pembelajaran dikelas masih 

berpusat pada guru atau 

teacher center yang 

mengakibatkan pembelajar 

tidak efektif sehingga hasil 

belajar rendah 

 

Mengetahui pengaruh pendektan 

scientific approach terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD 

 

Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian : Kualitatif  

b. Metode penelitian : Quasi Experimental 

c. Teknik penelitian  : Tes 

d. Lokasi penelitian  : SDN 2 Patianrowo 

e. Subjek  : Siswa kelas IV 

 

Ho : Tidak terdapat pengaruh penggunaan pendekatan scientific 

approach terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 

Patianrowo. 

H1 : Terdapat pengaruh penggunaan pendekatan scientific approach 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Patianrowo. 
 

 

 


