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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Hakikat Hasil Belajar Siswa 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan.
6
 Slameto mengemukakan belajar ialah “suatu proses usaha yang 

di lakukan sesorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

lingkungannya.
7
 

Pupuh Fathurrohman mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi ini, 

dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat di jelaskan atau dasar 

kecenderungan respon pembawaan, kematangan tau keadaan-keadaan 

sesaat seseorang.
8
 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa Belajar adalah 

suatu proses  usaha yang di lakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku seperti mengalami, berbuat, bereaksi dan berfikir 

secara kritis sebagai proses dari pengalaman seseorang yang berulang-ulang 

dalam berunteraksi dengan lingkungannya. 

 

                                                           
6
 Suryana & Suryadi , Yang Di Kutip Dari M Surya , Modul Bimbingan Konseling 

/DMS, (Jakarta: Kemenang RI,2009) h.132 
7
 Slameto, Belajar Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), h.2   
8
 Pupuh Fathurrohman, M. Sobry  Sutikno, Strategi Belajar Mengajar,Melalui 

Penanaman Konsep Umum Dan Konsep Islam (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), h.5.  
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Hasil belajar siswa adalah skor nilai yang di peroleh setelah mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan tes maupun non tes. Dalam 

penelitian ini nilai yang di maksud adalah nilai awal yang di peroleh siswa. 

Hasil belajar adalah “hasil yang diperoleh setelah melalui kegiatan Belajar. 

Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. Tujuan 

belajar telah di tetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam 

belajar adalah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan intruksional”.
9
 

Nasution yang dikutip oleh Iskandar menyatakan bahwa “Hasil belajar 

merupakan suatu perubahan pada individu yang belajar, tidaknya hanya 

mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk  kecakapan dan penghayatan 

dalam diri pribadi individu yang belajar”.
10

 Sedangkan Masrun & Sri Muliyani 

Martina mengemukakan bahwa “Hasil belajar adalah penilaian atau 

pengukuran untuk mengetahui apakah guru dalam menyajikan bahan 

pengajaran telah berhasil dengan baik, disamping itu juga untuk mengukur 

seberapa jauh siswa menangkap dan mengerti yang telah di pelajari.
11

 

Jadi, dapat di simpulkan, hasil belajar merupakan suatu perubahan pada 

individu yang belajar, bukan hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga 

                                                           
9
 Mulyono Abdurrahman, pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belaja, (Jakarta : Rineka 

Cipta,3003) h.37-38.  
10

Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta selatan : GP Press Group, 2012), h.128.  
11

Masrun dan Sri Mulyani Martinah, Psikologi Pendidikan, (Yokyakarta : UGM, 2009).  
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membentuk  kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang 

belajar. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

a. Faktor Internal 

Faktor ini merupakan  faktor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat 

mempengaruhi hasil akademik anak. Faktor ini dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

1. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis yang di maksud adalah faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan dan pancaindra seperti: 

a) Kesehatan badan 

Kesehatan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa dalam 

menyelesaikan program studinya. Untuk menempuh studi yang baik siswa 

perlu memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Adapun cara 

memelihara kesehatan tubuh dengan cara mengatur pola makan yang 

sehat, pola tidur dan olahraga secara teratur. 

b) Panca indra 

Pancaindra merupakan pemegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran seperti mata dan telinga karena sebagian besar hal-hal yang 

di pelajari oleh manusia melalui penglihatan dan pendengaran. 

2. Faktor psikologis 

Ada banyak faktor psikologi yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah faktor intelejensi dan faktor sifat. Pada umunya, prestasi belajar 
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yang di tampilkan siswa mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat 

kecerdasan yang dimiliki siswa. Adapun hakikat intelegensi adalah “ 

kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk 

mengadakan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam 

rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis 

dan objektif “. Taraf  intelegen ini sangat mempengaruhi kemampuan 

akademik seorang siswa, dimana siswa yang memiliki taraf intelegensi 

tinggi dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi 

belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya siswa yang memiliki taraf intelegensi 

yang rendah di perkirakan juga akan memiliki prestasi belajar yang 

rendah. Namun bukanlah suatu yang tdk mungkin jika siswa dengan taraf 

intelegensi yang rendah memiliki prestasi yang tinggi. Sedangkan yang di 

maksud dengan faktor sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak 

secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang pasif, rendah diri dan 

kurang percaya diri merupakan faktor yang menghambat siswa dalam 

menampilkan prestasi belajarnya. Sikap siswa yang positif terhadap 

pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses 

belajar mengajar di sekolah. 
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b. Faktor eksternal 

Selain faktor dari dalam diri siswa. Ada hal-hal lain di luar diri siswa yang 

dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar siswa. Antara lain: 

1. Faktor Lingkungan Keluarga 

a) Faktor sosial ekonomi keluarga. 

Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang lebih berkesempatan 

mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik, mulai dari buku, alat tulis 

hingga pemeliharaan sekolah. 

b) Pendidikan orang tua 

Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan tinggi lebih cenderung 

memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anaknya di 

bandingkan orang tua yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang 

tinggi.
12

 

2. Faktor Lingkungan Skolah 

a) Sarana dan Prasarana 

Kelengkapan fasilitas sekolah, seperti papan tulis, meja, kursi, buku 

belajar, perpustakaan, ruang lab, alat teknologi yang membantu kelancaran 

proses belajaran mengajar di sekolah. Sirkulasi udara dan lingkungan 

sekitar sekolah juga dapat mempengaruhi hasil belajar.
13

 

 

 

 

                                                           
12

 Sarwito Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pres,1988)h.206 
13

 Sarwitos Wirawan, h….207.  
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b) Kompetensi Guru dan Siswa 

Kualitas guru dan siswa sangat penting dalam meraih hasil belajar, 

kelengkapan sarana dan prasarana  tanpa di sertai kinerja yang baik dari 

para penggunanya akan sia-sia belaka. Bila seorang siswa merasa 

kebutuhannya untuk berprestasi dengan baik di sekolah terpenuhi, 

misalnya dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang 

berkualitas, maka siswa akan memperoleh iklim belajar yang 

menyenangkan. Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk terus 

menerus meningkatkan kemampuan belajarnya.
14

 

c) Kurikulum dan metode belajar 

Metode pembelajaran yang lebih interatif sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan minta dan peran ikut serta siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Factor yang paling penting adalah factor guru. Jika guru 

mengajar aktif, bijaksana, tegas, disiplin dan mampu membuat siswa 

menjadi senang akan pelajaran. Maka hasil akademik siswa akan 

cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti 

pelajaran.
15

 

3. Evaluasi Hasil Belajar. 

Evaluasi adalah "proses kegiatan untuk menentukan kemajuan 

pendidikan,di banding dengan tujuan adalah yang telah di tentukan dan usaha 

                                                           
14

 Kurniawati Euis, Komparasi Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h.140. 
15

 Nana Sudjana, h..41. 
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untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan 

pendidikan”.
16

 

Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu 

program yang telah di rencanakan  telah tercapai atau belum, berharga apa 

tidak dan dapat pula untuk melihat tingkat efensiensi pelaksanaannya. 

Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Di bidang pendidikan, kita 

dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan 

pendidikan, sumber belajar tertentu atau etos kerja guru.
17

 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa evaluasi hasil belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

siswa selama proses pembelajaran. 

B. Hakikat model Pembelajaran Strategi  Learning Start With A Question 

1. Pengertian Strategi  Learning Start With A Question 

Pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan 

yang akan diambil dalam pelaksanaan pembelajaran. Secara umum,strategi 

dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar untuk bertindak dalam usaha 

mencapai saran yang telah di tentukan . dalam dunia pendidikan , strategi 

dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi mengenai rangkaian kegiatan 

yang di desain untuk mencapai tjuan pendidikan tertentu. Dari pengertian di 

atas bias di simpulkan, bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau 

tindakan (rangkaian kegiatan) yang di dalamnya termasuk pengguna metode 

                                                           
16

 Prof.DRS. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007) h.2. 
17

 Drs, Abdul Kadir, M.Pd, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Kendari : STAIN 

Kendari, 2014), h.1. 
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dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran.
18

   

Jadi strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan dalam 

menyampaikan suatu materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Faktor-faktor yang harus di perhatikan dalam pemiliham strategi 

pembelajaran antara lain: 

1) Tujuan yang hendak dicapai 

Dengan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran, pendidikan 

akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan 

pendidikan akan   dapat mempersiapkan alat-alat apa yang akan di pakainya 

serta metode yang tepat yang akan digunakannya sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

2) Peserta didik 

Penggunaan suatu metode pembelajaran , harus sesuai dengan kemampuan 

perkembangan serta kepribadian para peserta didik . kegiatan pembelajaran 

hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga membuat peserta didik 

terlibat secara fisik dan psikis.
19

 

3) Bahan pelajaran 

Setiap bahan pelajaran mempunyai sifat masing-masing, seperti mudah, 

sedang dan sukar. Untuk metode tertentu barangkali cocok untuk, mata 

pelajaran tertentu, tetapi belum tentu sesuai untuk mata pelajaran yang lain. 

Jadi pengguna suatu metode pembelajaranharus di sesuaikan dengan bahan 

                                                           
18

 Http://Www.Anneahira.Com/Strategi-Pembelajaran.Htm. 
19

 Nazarudin,Manajemen Pemelajaran,(Yokyakarta: TERAS,2008),h, 30. 
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pelajaran yang akan di ajarkan agar dalam penyampaian mudah di pahami 

peserta didik. 

4) Fasilitas 

Fasilitas yang di pilih harus sesuai dengan karakteristik metode pelajaran yang 

di pergunakan. Fasilitas ini berfungsi sebagai pendukung dan alat bantu 

sehinggah mempermudah proses pembelajaran. 

5) Situasi 

Situasi hendaknya di perhatikan dan di pertimbangkan pendidik ketika akan 

melakukan pemilihan metode . situasi dsini berhubungan dengan lingkungan 

pembelajaran dan kondisi psikologis peserta didik.
20

 

6) Pendidik 

Latar belakang pendidikan,  kemampuan dan pengalaman mengajar 

pendidikan akan mempengaruhi bagaiman cara mempelajari metode tidak jauh 

beda dengan dengan apa yang pernanah ia terima ketika mereka masih duduk 

dalam bangku sekolah. Tetapi pendidik yang berpengalaman akan berupaya 

untuk  menggunakan metode yang bervariasi sehingga akan mengetahui 

metode mana yang tepat untuk di gunakan. 

7) Kebaikan dan kelebihan metode tersebut 

Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kelemahan. Karenanya 

penggabungan strategi pun mempertimbangkankelebihan dan kelemahan suatu 

strategi. Pemilihan yang terbaikadalah mencari titik kelemahan suatu metode 

                                                           
20

 Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hijaj Ibnu Muslim Al-Qusyairi At Tasaburi Al- 

Jami’us Shohih, (Libnon: Darol Fikh ,Tt) Hlm 9.  
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untuk kemudian di carikan alternative strategi yang lain yang dapat menutupi 

kelemahan metode tersebut. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa strategi Learning Start With  

a Question (LSQ) adalah suatu strategi pembelajaran aktif yang di mulai 

dengan bertanya kemudian pendidikan menjelaskan apa yang di tanyakan 

peserta didik. Belajar pada hakikatnya adalah brtanya dan menjawab 

pewrtanyaan. Betanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan 

individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan 

seseorang dalam berfikir.
21

 

Agar peserta didik aktif dalam bertanya, maka peserta didik diminta untuk 

mempelajari materi yang akan di pelajarinya, yaitu dengan membaca terlebih 

dahulu.membaca akan membuat peserta didik memiliki gambaran tentang 

materi yang akan di pelajari, sehingga apabila dalam membaca atau membalas 

materi tersebut terjadi kesalahan pemahaman akan terlihat dan dapat di bahas 

serta di benarkan secara bersama-sama. Terdapat beberapa cara agar mudah 

memahami suatu bacaan,seperti: 

1) Saat membaca,peserta didik member garis bawah. Hal ini bertujuan agar 

peserta didik mengetahui kata yang pentiung atau kata-kata yang kurang di 

mengerti dan untuk mengingat-ingat isi bacaan. 

2) Peserta didik membuat catatan atau ringkasan hasil bacaan. Membuat 

ringkasan adalah kegiatan yang berupaya memadatkan isi dengan landasan 

kerangka dasarnya dan menghilangkan pikiran-pikiran jabaran. Hal ini 

                                                           
21

 Udin Saefudin Sa”Ud, Inovasi Pendidikan, (Bansung Alfabeta, 2008) h 170. 
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bertujuan agar peserta didik mengetahui materi yang perlu di tekankan atau di 

kaji ulang. 

Setelah peserta didik selesai membaca, maka peserta didik akan 

memahami  apa yang di jelaskan dalam buku. Apa bila ada yang kurang di 

pahami, maka peserta didik akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan di peroleh dari hasil membacanya tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu 

muncul karena setiap manusia tidak akan diam apabila berhadapan dengan 

hal-hal yang baru yang belum mereka mengerti. Manusia bersifat peka, kritis 

dan kreatif terhadap hal-hal yang baru, dan berusaha mempelajarinya sampai 

semua pertanyaan itu terjawab. Kebutuhan rasa ingin tahu itulah yang 

mendorong manusia untuk mempelajari segala sesuatu dalam hidupnya.
22

 

Menurut Glaine B. Johnson untuk bisa mengerti peserta didik harus 

mencari makna. Untu mencari sebuah makna, peserta didik harus punya 

kesempatan untuk membentuk dan mengejukan pertanyaan.
23

 

 

Proses belajar dengan lebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan dan 

kemudian manemukan jawabannya akan membawa banyak manfaat, salah 

satunya adalah membangkitkan antusias peserta didik untuk mendengarkan 

pebjelasan dari pendidik dari pertemuan kelas mendatang. Peribahasa 

mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan.apabila tidak mengetahui 

suatu hal tapi hanya diam saja tidak mau bertanya kepada yang lebih tahu, 

                                                           
22

 Ramayulis, metodologi pendidikan agama islam, h. 98. 
23

 Glaine B. Johnson, Contekstual teaching and learning, menjadikan kegiatan belajar 

mengajar mengasyikkan dan bermakna, Terj. Ibnu Setiawan, (Bandung: MLC, 2007)  

h. 159. 
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maka ia membiarkan dirinya terkurung di dalam kesesatan dan tidak mau 

mencari jalan keluarnya.
24

 

Selama menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik, pendidik 

harus dapat membedakan antara pertanyaan yang relevan dan kurang relevan, 

serta memeriksa apakah seluru peserta didik memperoleh manfaat dari 

jawaban yang ia berikan. Apabila pertanyaan dirasa cukup relevan, hendaknya 

pendidik member jawaban seperti berikut: 

1) Mengulangi pertanyaan dari peserta didik hal tersebut dimaksud agar peserta 

didik dan pendidik mengetahui secara jelas permasalahan apa yang sedang di 

bahas. 

2) Menjelaskan pertanyaan itu berhubungan dengan bagian mana dari bahan 

pelajaran, serta menjelaskan pula dimana letak pentingnya pertanyaan itu. 

Hendaknya pendidikan tidak mengatakan suatu pertanyaan tidak memiliki arti 

apa-apa. Hal ini hal itu akan membuat peserta didik yang bersangkutan tak 

akan mau bertanya lagi karena merasa tidak di hargai. 

3) Mendorong peserta didik agar mereka mau mengajukan pertanyaan karena 

dengan pertanyaan dari peserta didik tersebut pendidik akan menemukan 

bagian-bagian penjelasan yang kurang jelas. 

4) Memikirkan terlebih dahulu jawaban yang akan di sampaikan. Dengan begitu 

pendidik dapat me  nghindari salah jawab atau menjawab tanpa ada hubungan 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 85. 
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dari pertanyaan.
25

 Selama proses belajar mengajar, bertanya memegang 

peranan penting, sebab peranan yang tersusun baik dapat bermanfaat seperti: 

(1) Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar 

(2) Membangkitkan  minat dan rasa ingintahu murid terhadap sesuatu 

masalah yang sedang di bicarakan. 

(3) Mengembangkan pola berfikir dan cara belajar aktif dengann siswa, sebab 

berfikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

(4) Menuntun proses berfikir peserta didik. 

(5)  Memusatkan perhatian peserta didik terhadap masalah yang sedang di 

bahas.
26

 

2. Langkah-langkah strategi Learning Start With A Question 

Langkah-langkah strategi pembelajaran  Strategi Learning Start With A 

Question adalah sebagai berikut: 

1) Guru memilih bahan bacaan yang sesuai, kemudian dibagikan kepada peserta 

didik sesuai dengan materi yang akan di bawakan. Bahan bacaan tidak harus 

di fotokopi, akan tetapi dapat dilakukan dengan memilih satu topik atau bab 

tertentu dari buku teks.  

2) Guru membagi kelompok  sesuai dengan jumlah siswa. 

3) Guru meminta kepada peserta didik untuk membaca dan  mempelajari bacaan 

atau teks yang ada dalam buku paket yang telah di bagikan bersama teman 

kelompok. 

                                                           
25

 Ad. Roojakkers.  Mengajar Dengan Sukses. (Jakarta: Gramedia, 1993) h.67-68. 
26

 Marno Dan M. Idris, Strategi Dan Metode Pengajaran, (Yokyakarta Ar-Ruaz 

Media, 2009),h..116. 
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4) Guru meminta kepada peserta didik untuk memberi tanda pada bagian bacaan 

yang tidak di pahami. 

5) Di dalam kelompok, guru meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan 

tentang materi yang telah mereka pelajari lewat membaca. 

6) Guru mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah di tulis oleh peserta 

didik. 

7) Guru menyampaikan pelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. 

8) Usahakan dalam menjawab pertanyaan di lakukan secara urut sesuai dengan 

bahan pelajaran agar peserta didik mudah memahaminya. 

3. Kelebihan dan kekurangan strategi Learning Start With A Question 

Adapun Strategi Learning Start With A Question terdapat kekurangan dan 

kelebihan dalam strategi ini antara lain: 

1) Kelebihan Learning Start With A Question: 

a. Peserta didik di tuntut berani dan tidak malu 

b. Peserta didik akan akan terpancing untuk berfifkir 

c. Meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempelajari sesuatu atau 

menimbulkan gairah belajar. 

d. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif 

e. metode ini dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik serta dapat 

meningkatkan mint abaca 

f. pendidik dapat mengetahuitaraf daya tangkap peserta didik sehingga 

pembelajaran dapat selaraskan dengan kemampuan mereka. 
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2) Kekurangan strategi Learning Start With A Question : 

a. Peserta didik yang malas memperhatikan akan bosan jika bahasan dalam 

pembelajaran tersebut tidak disukai 

b. Tidak semua peserta didik berani mengajukan pertanyaan 

c. Peserta didik yang minat membacanya rendah akan sulit mengikuti  

pelajaran karena awal pelajaran dimulai dengan membaca. 

C. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan “suatu ilmu pengetahuan 

yang bersifat rasional dan objektif mempelajari tentang alam semesta dengan 

segala isinya”.
27

 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada hakikatnya 

dapat dipandang dari segi produk dan proses. Dari segi proses artinya 

pembelajaran IPA memiliki dimensi proses, dimensi hasil dan dimensi 

pengembangan sikap ilmiah.
28

 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk mengungkapkan gejala-gejala alam dengan alam 

dengan menerapkan langkah-langkah  ilmiah serta membentuk kepribadian 

atau tingkah laku siswa dapat memahami proses Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) dan dapat di kembangkan di masyarakat. 
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 Nana Djaumana, Pembelajaran IPA Seri di Sekolah Dasar, (Yokyakarta: Tiara 

wacan, 2007,)h.8 
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 Sri Sulisyorini, Model Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Yokyakarta : Tiara 

wacana, 2007),h.9 
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2. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD/MI 

Ada empat Alasan IPA dimasukan di Kurikulum Sekolah Dasar yaitu: 

1) Bahwa sains berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu di persoalkan 

panjang lebar. Kesejahteraan material suatu bangsa banyak tergantung pada 

kemampuan bangsa itu dalam bidang sains, sebab sains merupakan dasar 

teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. Orang tidak menjadi Insinyur  

elektronika yang baik atau dokter yang baik tanpa dasar yang cukup luas 

mengenai berbagai gejala alam. 

2) Bila di ajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu 

mata pelajaran yang memberikan kesempatan berfikir kritis; misalnya sains 

diajarkan dengan mengikuti metode “Bertanya”. Dengan ini anak di hadapkan 

pada suatu usaha : umpamanya dapat di kemukakan suatu masalah demikian. 

Dapatkah tumbuh hidup tanpa daun? Anak di minta untu bertanya apa yang 

belum mereka pahami. 

3) Bila sains dilakukan melalui percobaan-percobaan yang di lakukan sendiri 

oleh anak. Maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat 

hafalan belaka. 

4) Mata pelajaran ini mempunyai : nilai-nilai pendidikan yaitu potensi yang 

dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

alasan IPA di masukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar karena dengan 
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pendidikan sain anak dapat menjadi berfikir kritis dan aktif dalam 

pembelajaran. 

Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan “standar minimum yang  secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap tahun 

pendidikan. Pencapaian dan KD di dasarkan pada pemberdayaan peserta didik 

untuk membangu kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang di 

fasilitasi oleh guru. Mata pelajaran ini pula di gunakan di UN dan UASBN”.
29

 

3. Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam 

Pada dasarnya tujuan pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa: 

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, 

teknologi dan masyarakat. 

b. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang 

akan bermanfaat dan dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e. Mengalihkan pengetahuan,keterampilan dan pemahaman ke bidang 

pengajaran lain. 

f. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan tuhan di alam semesta ini untuk 

di pelajari.
30
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 http://www.id.wikipedia.org/wiki/2017/05/Sains -Dalam-Kurukulum-Sekolah-
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 Cepi Safrudin dan Suharsimi Ari kunto, Evaluasi Program Pendidikan /Pedoman 

Teoritis Praktis Bagi Pendidikan,(Jakarta:Bumi Aksara,2008),h.40. 
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Berdasarkan pengertian dan tujuan dari pendidikan IPA, maka di 

butuhkan metode dan strategi pembelajaran yang mampu mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Obyek penilaian hasil belajar IPA 

Perubahan perilaku hasil belajar itu merupakan perubahan yang relevan 

dengan tujuan pengajaran. Oleh karena itu hasil belajar dapat berupa 

perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik tergantung 

dari tujuan pengajarannya. Objek dari penilaian hasil belajar dalam penelitian 

ini adalah mencakup tiga ranah yaitu: 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

lima aspek yakni: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, atau memahami, 

aplikasi, atau penerapan, analisis, sintesis atau mengorganisasikan atau 

membentuk watak. 

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni: 

menerima, menanggapi, menilai, mengatur, atau mengorganisasikan dan 

membentuk watak. 

c. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak, meliputi: meniru, menyusun, melakukan dengan 

prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, melakukan tindakan secara 

alami.
31

 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

sebagai pengalaman belajarnya yang dapat berupa yaitu: rana Kognitif, rana 
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 http://zaifbio.wordpress.com/2013/07/12Penilaian-hasil-belajar-berdasarkan-aspek-

kognitif-afektif-dan-psikomotor. di akses pada tanggal20 april 2019, pada pukul 19:10 
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Afektif, rana Psikomotorik. Sedangkan hasil belajar IPA adalah skor nilai yang di 

peroleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran IPA di dalam kelas. 

D. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hermawati S.Pd.I melakukan penelitian yang berjudul : Peningkatan Hasil 

Belajar PAI Melalui Metode LSQ, Jurusan Tarbiyah UIN Makassar, 2011. 

Relevansi penelitian ini adalah dalam bentuk peningkatan hasil belajar dalam 

mata pelajaran PAI melalui penelitian tindakan kelas. 

2. Aksan S.Pd.I hasil belajar siswa melalui pembelajaran Aktif melalui tipe 

Question Student Have. Jurusan Tarbiyah STAIN Kendari, 2010. Relevansi 

peneliian ini adalah konteks jenis penelitian yang di gunakan penelitian 

tindakan kelas dan model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan 

bertanya siswa. 

3. Satriani, S.Pd.I, melakukan penelitian yang berjudul : meningkatkan hasil 

belajar PAI melalui model pembelajaran Learning Tobe Question, jurusan 

Tarbiyah UIN Makassar,2011. Konteks penelitian ini adalah memiliki 

memeperbaiki proses pembelajaran, dimana siswa dapat terlibat lebih aktif 

dalam prose belajar mengajar, seperti belajar mandiri, sehingga dengan 

sendirinya mulai terbentuk keterampilam dalam bertanya melalui penelitian 

tindakan kelas. 

Berdasarkan uraian singkat penelitian relevan di atas maka dapat di tegaskan 

bahwa posisi penelitian ini adalah dalam konteks penerapan strategi 

pembelajaran Learning Start With A Question dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 5 Ranomeeto Barat. Penelitian dengan 

metode  ini belum pernah di lakukan di SDN 5 Ranomeeto Barat dan bukan 

hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya. 

  


