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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakikat Model Pembelajaran Information Search (Mencari Informasi). 

1. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran adalah “rangkaian dari pendekatan, strategi, metode 

teknik dan taktik pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau 

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran”.4 

Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain, model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efesien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya.5 

 

 Di dalam pembemelajaran juga memerlukan pemilihan dan penerapan 

medel-model pembelajaran. Terkait dengan istilah model pembelajaran, terdapat 

beberapa istilah lain yang memiliki relevansinnya yaitu istilah strategi 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran. Konsep 

pendekatan sering dianggap sering memiliki kemiripan dengan strategi. Namun 

demikian sebenarnya berbeda diantara keduanya. Pendekatan diartikan sebagai  

 
4Sutirman, M.Pd, Media Dan Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 22. 
5Dr, Rusman, M.Pd, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 133.  
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titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan 

bermakna pandangan tentang terjadinya suatu proses yag masih bersifat umum. 

Dalam kontek pembelajaran, Roy Killen sebagai mana dikutip oleh Sanjaya 

mengungkapkan dua pendekatan yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan 

pendekatan yang berpusat pada siswa.6 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk mencari 

informasi, merancang bahan-bahan pembelajaran yang akan diajarkan di kelas dan 

guru dapat memilih model pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik 

secara efesien untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

2. Pengertian Information Search (Mencari Informasi). 

Pembelajaran Information Search (Mencari Informasi) adalah “model 

pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa untuk mencari informasi 

dari berbagai sumber atas pertanyaan atau kasus yang diajukan guru kepada siswa 

untuk dipecahkan atau dijawab berdasarkan informasi yang di dapat”.7 sModel 

Information Search (Mencari Informasi) ini menekankan pada aspek kerjasama 

antar individu dimana keberhasilan kerjasama sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Inti dari model 

pembelajaran Information Search (Mencari Informasi) ini adanya saling 

kerjasama antar anggota kelompok, dimana setiap anggota kelompok mempunyai 

tanggung jawab secara individu sekaligus kelompok, sehingga dari perbedaan  

 

 
6Ibid, sutiman,   h.21 
7http://WWW.rijal09.com/2016/03/metode-pembelajarn-Information-Search.html diakses 

pada tanggal 15 april 2018, pukul 20:00 

http://www.rijal09.com/2016/03/metode-pembelajarn-Information-Search.html
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masing-masing individu dapat saling bertukar pikiran dan berinteraksi secara 

terbuka untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 

Information search (Mencari Informasi) ini dilakukan secara berkelompok 

kecil, yang bertujuan agar permasalahan pada materi tersebut terselesaikan dengan 

cepat dan apabila ada siswa yang malu bertanya kepada guru, siswa dapat 

bertanya dengan teman sekelompoknya sehingga terjadi tukar pendapat antar 

anggota kelompok. Menurut silberman bahwa model Information search (Mencari 

Informasi) sama dengan ujian open book. tim mencari informasi yang menjawab 

pertanyaan yang diajukan  kepadanya.  

Sedangkan menurut Nhiro model pembelajaran Information Search adalah 

“suatu model pembelajaran mencari informasi. Informasi dapat diperoleh melalui 

Koran, buku paket, majalah atau internet. Agar siswa aktif mencari informasi, 

maka guru membuat suatu permasalahan yang dituangkan di dalam LDS (lembar 

diskusi siswa). ini khususnya sangat membantu dalam materi yang 

membosankan”.8  

Dengan pengertian tentang pembelajaran Information Search ini bertujuan 

memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang 

dibahas. siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. 

siswa lebih belajar menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat oleh 

guru. sehingga di harapkan jauh kedepannya siswa menjadi pribadi mandiri dan 

aktif. 

 

 
8Nhiro, Silberman Melvin L, Information Search, (Yogyakarta: diterjemakan Sarjuli.dkk,  

Pustaka Insan Madani, 2009), h. 152.  



12 
 

 

3. Langkah-Langkah Penerapan model pembelajaran Information Search 

(Mencari Informasi). 

Menurut Hisyam Zaini bahwa model Information Search merupakan “cara 

belajar secara berkelompok untuk mencari informasi yang mencangkup di dalam 

pembelajaran agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru 

kepada siswa”.9 langka-langka penerapan model pembelajarn Information Search 

(Mencari Informasi) adalah sebagai berikut: 

a. Buatlah beberapa pertanyaan yang dapat di jawab dengan Mencari 

Informasi yang dapat di temukan dalam bahan-bahan atau sumber 

informasi yang bisa di dapatkan oleh siswa 

b. Membentuk siswa menjadi kelompok kecil antara 3-4 orang siswa. 

c. Bagikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada setiap kelompok kecil. 

d. Meminta siswa untuk menjawab pertanyaan dengan cara individual atau 

kelompok kecil.  

e. Agar kompetisi antar kelompok dapat di ciptakan untuk meningkatkan 

partisipasi, guru meminta setiap kelompok kecil menjawab pertanyaan 

tersebut. 

f. Beri komentar atas jawaban yang di berikan siswa. Kembangkan jawaban 

untuk memperluas skope Pembelajaran.10 

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Information Search 

(Mencari Informasi). 

a. Kelebihan dari model pembelajaran Information Search (Mencari 

Informasi). 

Melalui model mencari informasi ini memiliki beberapa kelebihan yaitu 

dapat membuat siswa memiliki informasi lebih tentang materi yang akan 

diajarkan serta siswa dapat bekerjasama dengan temannya. 

1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam Mencari Informasi. 

2. Melatih ketanggapan siswa dalam melihat kasus atau realita yang ada. 

 
9Hisyam Zaini dkk, Stategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Media,  

2007), h. 51 
10Ibid, Hisyam Zaini, h. 51 
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3. Melatih kekompakan dan kepedulian sosial siswa. 

4. Meningkatkan kreatifitas siswa dalam mencari informasi. 

5. Melatih siswa untuk berkompetisi.11 

 

b. Kelemahan dari model pembelajaran Information Search (Mencari 

Informasi). 

Menurut pendapat Nhiro, kekurangan model pembelajaran Information 

Search adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang jarang memperhatikan  atau bosan jika bahasan dalam 

metode tersebut tidak disukai pelaksanaan metode harus dilakukan oleh 

guru yang kreatif dan vokal, sedangkan tidak semua pendidik di 

indonesia memiliki karakter tersebut.  

2. Tidak semua lembaga bisa melaksanakanya, karena fasilitas harus 

tersedia menjadi hambatan dengan berbagai polapikir dan karakter 

siswa yang berbeda-beda.  

 

Berdasrkan pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa kekurangna dari 

metode information search  adalah sebagai berikut:  

1. Siswa cenderung akan jenuh jika gur tidak mampu kreatif dalam 

mengaplikasikan metode pembelajaran Information Search  

2. Sekolah harus memiliki fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk 

mencari informasi dalam hal ini, misalkan buku-buk yang tersedia.12 

 

B. 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”.13 

 
11http://www.layanan-guru.blogspot.co.id/2013/04/Strategi-Pembelajaran-

Information-Search.html diakses pada tanggal 20 april 2018, pukul 15:18 
12http://www.rijal09.com/2016/03/Metode-Pembelajarn-Information-Search.html 

diakses pada tanggal 20 april 2018, pukul 20:00 

 
13Suryana, & suryadi, yang dikutip dari M surya, modul bimbingan konseling/ DMS, 

(Jakarta: kemenang RI, 2009), h. 132. 

http://www.layanan-guru.blogspot.co.id/2013/04/Strategi-Pembelajaran-Information-Search.html
http://www.layanan-guru.blogspot.co.id/2013/04/Strategi-Pembelajaran-Information-Search.html
http://www.rijal09.com/2016/03/Metode-Pembelajarn-Information-Search.html
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Slameto mengemukakan belajar ialah “suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.14 

Menurut teori Gestalt; belajar ialah “mengalami, berbuat, bereaksi dan berfikir 

secara kritis. Pandangan ini dilatar belakangi oleh anggapan bahwa jiwa manusia 

bukan terdiri dari elemen-elemen tetapi merupakan suatu sistem yang bulat dan 

berstruktrur”.15 

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, di 

mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecenderungan respon pembawaan, kematangan atau  keadaan- keadaan 

sesaat seseorang.16 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku seperti mengalami, berbuat, bereaksi dan berfikir secara kritis 

sebagai proses dari pengalaman seseorang yang berulang-ulang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Hasil Belajar Siswa adalah skor nilai yang diperoleh setelah mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan tes maupun non tes. Dalam penelitian 

ini nilai yang dimaksud adalah nilai tes awal yang diperoleh siswa. Hasil belajar 

adalah “hasil yang diperoleh setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

 
14Slameto,  Belajar dan Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya,  (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), h. 2. 
15M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: PT. Ciputat 

Press, 2005), hal. 22. 
16Pupuh Fathurrohman, M. Sobry Sutikkno, Strategi Belajar Mengajar, Melalui 

Penanaman Konsep Umum Dan Konsep islam (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), h.5. 
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bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Tujuan belajar telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional”.17 

Nasution yang dikutip oleh Iskandar menyatakan bahwa “hasil belajar 

merupakan suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai 

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri 

pribadi individu yang belajar”.18 sedangkan Masrun dan Sri Mulyani Martinah 

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 dipelajari”.19 Hasil belajar menurutnya  dapat juga 

diartikan sebagai “suatu kemampuan internal (capability) ditunjukan pada 

tercapainya tujuan belajar yang telah dimiliki seseorang dan memungkinkannya 

untuk melakukan sesuatu atau memberikan hasil tertentu”.20 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu perubahan pada individu yang mengikuti proses pembelajaran 

dengan tercapainya tujuan belajar yang telah dimiliki seseorang dengan melalui 

penilaian atau pengukuran guru dalam menyajikan bahan ajar kepada siswa agar 

mengetahui  sejauh mana siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai yang di 

harapkan dan mendapatkan hasil yang baik.  

 
17Mulyono Abdurrahman, pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, (Jakarta: Rineka 

cipta, 2003), h. 37-38. 
18Iskandar,  Penelitian Tindakan Kelas.(Jakarta Selatan: GP Press Group, 2012), h.128 
19 Masrun dan Sri Mulyani Martinah,  Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UGM, 1997), 

h. 12. 
20 W.S. Wingkel,  Psikologi Pengajaran, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1996), h. 97. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam 

(Internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut 

meliputi: 

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 dimaksud adalah faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan dan pancaindra seperti: 

a. kesehatan Badan 

keadaan 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 upaya memelihara 

kesehatan tubuh dengan cara mengatur pola makan yang sehat, pola tidur dan 

olahraga secara teratur. 

b. Pancaindra 

Pancaindra Merupakan pemegang peranan penting dalam proses 

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

dipelajari oleh manusia melalui penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, 

seorang anak yang memiliki kecatatan fisik atau bahkan cacat mental akan 
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menghambat dirinya di dalam menerima pelajaran sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi prestasi belajar anak itu. 

2. Faktor Psikologis 

Ada banyak faktor psikologi yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah faktor intellengensi dan faktor sifat. Pada umumnya, prestasi belajar yang 

ditampilkan siswa mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang 

dimiliki siswa. Adapun hakikat intellegensi adalah “kemampuan untuk 

menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri 

secara kritis dan objektif”.  

Taraf intellegensi ini sangat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 

siswa, dimana siswa yang memiliki taraf intellegensi tinggi dan mempunyai 

peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf intellegensi yang rendah diperkirakan juga 

akan memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun bukanlah suatu yang tidak 

mungkin jika siswa dengan taraf intellegensi yang rendah memiliki prestasi yang 

tinggi. Begitulah sebaliknya”.21 

Sedangkan yang dimaksud 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 belajar siswa. Sikap siswa yang positif terhadap pelajaran 

 
21Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program: Pedoman Teoritis Praktisi 

Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 275. 
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di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar 

disekolah.22 

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 pemilihara sekolah. 

b. Pendidikan Orang Tua 

Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan tinggi lebih cenderung 

memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-

anaknya, dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki jenjang 

pendidikan yang tinggi.23 

2. Faktor Lingkungan Sekolah 

a. sarana dan prasarana 

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

belajar, perpustakaan, ruangan lab, alat teknologi yang membantu 

kelancaran  proses belajar mengajar di sekolah, sirkulasi udara dan 

lingkungan sekitar sekolah juga dapat mempengaruhi hasil belajar.24 

 
22Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2003 ), h. 39. 
23Sarwito Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pres, 1988),  h. 206. 
24Ibid, 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 disertai 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 siswaakan memperoleh iklim belajar yang 

menyenangkan. Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk terus 

menerus meningkatkan kemampuan belajarnya.25 

c. Kurikulum dan Metode Mengajar 

Metode pembelajaran yang lebih interatif sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan minat dan peran ikut serta siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Faktor yang paling pentingadalah faktor guru. Jika guru 

mengajar aktif bijaksana, tegas, disiplindan mampu membuat siswa 

menjadi senang akan pelajaran. Maka hasil akademik siswa akan 

cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam 

mengikuti pelajaran.26 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi adalah “proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, 

dibandingkan dengan  tujuan yang telah ditentukan dan usaha untuk memperoleh 

 
25Kurniawati Euis, Komparasi Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

140. 
26Ibid, Nana Sudjana, h. 41. 
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informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan”.27 Hasil belajar 

dapat kita ketahui apakah hasilnya baik atau tidak baik yaitu dengan cara 

mengevaluasi hasil belajar siswa dalam bentuk penilaian. 

Berdasarkan petunjuk penilaian tes tertulis pada kurikulum tingkat satuan 

pendidikan.28untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyampaian materi oleh 

guru dengan menggunakan model pembelajaran Information Search dapat diukur 

dengan melihat hasil belajar siswa dalam bentuk nilai. Penilaian hasil belajar 

siswa adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa 

dengan kriteria tertentu.29   

Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program 

yang telah direncanakan 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.30 Bloom et.al mengemukakan tentang pengertian evaluasi adalah 

“pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam 

kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana 

tingkat perubahan dalam pribadi siswa”.31 

 
27Prof.DRS. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 2. 
28Khaeruddin, kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP, (Yogyakarta: Pilar media,  

2001), h. 23. 
29Op cit, nana sudjanah, h. 129. 
30Drs, Abdul Kadir, M.Pd, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Kendari: STAIN kendari, 

, 2014), h. 1. 
31Drs, H. Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Pilar media Rineka Cipta, 2008), h. 1. 
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Berdasarkan pengertian di atas bahwa evaluasi hasil belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

siswa selama proses pembelajaran.  

4. Efektivitas Hasil Belajar 

Pengertian efektivitas secara umum  menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih 

mengacu padaout put yang telah ditargetkan. Efektivitas merupakan “faktor yang 

sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu 

model pembelajaran yang digunakan. Menurut Sumardin Suryasubrata efektivitas 

adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil”.32 Sedangkan Menurut Nana 

Sudjana efektivitas dapat diartikan sebagai “tindakan keberhasilan siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. 

Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan 

strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat”.33 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu tindakan atau usaha yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat 

membawa upaya tercapainya hasil belajar secara maksimal sehingga keefektifan 

proses pembelajaran harus menggunakan model pembelajaran secara optimal, 

tepat dan cepat. 

 

 

 
32Sumardin Surya subrata, Meningkatkan Efektivitas Mengajar, (Jakarta: Pustaka Jaya, 

1995), h. 45. 
33Loc. Cit, Nana Sudjana, h. 144. 
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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”.34 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”.35 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan suatu usaha yang dilakukan 

secara sadar untuk mengungkapkan gejala-gejala alam dengan menerapkan 

langkah-langkah ilmiah serta membentuk kepribadian atau tingkah laku siswa 

dapat memahami proses Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan dapat dikembangkan 

di masyarakat. 

2. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Di SD/MI 

Ada empat Alasan IPA dimasukan di kurikulum sekolah dasar yaitu: 

a. Bahwa sains berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu 

dipersoalkan panjang  lebar. Kesejahteraan  material suatu  bangsa  

banyak sekali 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 insiyur  elektronika  yang  

baik  atau  dokter  yang  baik  tanpa dasar yang cuku p luas  mengenai  

berbagai  gejala alam. 

b. Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan 

suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berfikir kritis; 

 
34Nana Djaumana, Pembelajaran IPA Seri Di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Tiara Wacan, 

2007), h. 8. 
35Sri Sulistyorini, Model Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2007), h. 9. 
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misalnya sains diajarkan dengan mengikuti metode “menemukan 

sendiri”. Dengan ini anak dihadapkan pada suatu masalah; umpamanya 

dapat dikemukakansuatu masalah demikian. Dapatkah tumbuhan hidup 

tanpa daun? Anak diminta untuk mencari dan menyelidiki hal ini. 

c. Bila sains diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh anak. Maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat 

hafalan belaka. 

d. Mata pelajaran ini mempunyai: nilai-nilai pendidikan yaitu potensi yang 

dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.36 

  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan 

IPA dimasukkan di dalam kurikulum sekolah dasar adalah karena dengan 

pendidikan sains 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 kurikulumdi setiap satuan pendidikan. 

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun  kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. Mata pelajaran ini pula digunakan dalam UN dan 

UASBN”.37 

3. Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam 

Pada dasarnya tujuan Pembelajaran IPA di SD Pembelajaran IPA di 

SD/MIbertujuan 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 diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 
36Ibid, Khaeruddin, h. 23. 
37http://www.id.wikipedia.org/wiki/2017/05/Sains-Dalam-Kurikulum-Sekolah-Dasar.html 

diakses pada tanggal 19 april 2018, pukul 08:15 

http://www.id.wikipedia.org/wiki/2017/05/Sains-Dalam-Kurikulum-Sekolah-Dasar.html
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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 dipelajari.38 

 

Berdasarkan  pengertian dan tujuan dari pendidikan IPA, maka dibutuhkan 

metode dan strategi pembelajaran yang mampu mengantarkan peserta didik untuk 

mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarna Al 

Muctar menunjukkan beberapa kelemahan dari pembelajaran IPA yang terjadi di 

sekolah antara lain: 

a. Kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada aspek pengetahuan 

b. Proses belajar mengajar berpusat pada guru dalam pola satu arah. 

c. Bahan pelajaran yang berupa informasi tidak dijadikan media bagi 

pengembangan berfikir nilai 

d. Budaya belajar IPA lebih cenderung berkembang menjadi budaya belajar 

menghafal dari pada budaya berfikir kritis.39 

 

Dari uraian di atas Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai 

Obyek, menggunakan metode ilmiah sehingga perlu diajarkan di sekolah dasar. 

Setiap guru harus paham akan alasan mengapa sains perlu diajarkan di sekolah 

dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasukan 

ke dalam kurikulum suatu sekolah yang dibuat oleh guru, sehingga di harapkan 

jauh kedepannya siswa menjadi pribadi yang mandiri dan aktif. 

 

 

 
38Cepi Safrudin dan Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan/Pedoman 

Teoritis Praktis Bagi Pendidikan, (Jakarta: bumi Aksara, 2004), h. 40. 
39Suwarna Al Muctar dan Syafruddin Nurdin, Model Pembelajaran yang memperhatikan 

Keragaman Individu Siswa dalam KBK,  Quantum teaching, Jakarta, 2005,  h. 6.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
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4. Objek 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 

menggabungkan beberapa informasi menjadi suatu kesimpulan. 

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.40  

 

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 

Afektif dan Rana Psikomotorik. Sedangkan hasil belajar IPA adalah skor nilai 

yang di peroleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran IPA didalam kelas. 

D. Kajian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saena pada program studi PAI tahun 2013 

yang berjudul: meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam melalui 

metode Information Search di sma negeri 7 konawe selatan.41   

 
40https://zaifbio.wordpress.com/2013/07/12/Penilaian-Hasil-Belajar-berdasarkan-aspek-

kognitif-afektif-dan-psikomotor. diakses pada tanggal 20 april 2018, pada pukul 19:10 
41Saena (2013)  pada program studi PAI yang berjudul: meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama islam melalui metode Information Search di sma negeri 7 konawe selatan.   

https://zaifbio.wordpress.com/2013/07/12/Penilaian-Hasil-Belajar-berdasarkan-aspek-kognitif-afektif-dan-psikomotor
https://zaifbio.wordpress.com/2013/07/12/Penilaian-Hasil-Belajar-berdasarkan-aspek-kognitif-afektif-dan-psikomotor
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2. Penelitian yang dilakukan Rinta Septi Amanda pada program studi PAI 

tahun 2010 yang berjudul:Penerapan metode Information Search dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di 

smp negeri I kuripan probolinggo menunjukkan bahwa Penerapan metode 

information search dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII pada 

mata pelajaran PAI di smp negeri I kuripan probolinggo. Peningkatan 

prestasi belajar mulai dari pre tes siklus I , siklus II, dan siklus III.42 

E. Kerangka Pikir 

Dengan pendekatan pembelajaran aktif tipe Information Search (Mencari 

Informasi) dapat membantu guru mendorong peserta didik dan dilatih untuk 

mengembangkan sikap saling membantu dan bekerjasama, mengemukakkan 

pendapat, menghargai pendapat teman (aspek sikap dan aspek psikomotorik) 

sesama anggota pasangan belajar yang termasuk dalam bagian pengembangan 

keterampilan sosial dan melalui pemberian kuis atau pertanyaan-pertanyaan akan 

mengembangkan kemampuan kognitif siswa. 

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

Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Tujuan belajar 

telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar adalah 

yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional”.43 

 
42Rinta Septi Amanda (2010) pada program studi PAI yang berjudul: Penerapan metode 

Information Search dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII di smp negeri I kuripan 

probolinggo. 
43Mulyono Abdurrahman, pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, (Jakarta: cetakan 

ke-2, Rineka cipta, 2003), h. 37-38. 
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Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan “suatu ilmu 

pengetahuan yang bersifat rasional dan objektif mempelajari tentang alam semesta 

dengan segala isinya”.44 Menurut Depdiknas adalah ilmu yang mempelajari 

fenomena-fenomena di alam semesta. Kondisi seperti ini memerlukan suatu 

perbaikan, salah satu diantaranya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu model pembelajaran 

Information Search. Penjelasan secara rinci disajikan melalui gambar skema 

kerangka berfikir berikut ini: 

Skema Kerangka Berfikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44Ibid, Nana Djaumana, h. 8. 

 

Metode mengajar kurang berfariasi/ 

monoton, siswa kurang termotivasi 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran sehingga mengskibatkan 

hasil belajar siswa rendah. 

Kondisi Awal 

Menerapkan model Information 

Search. 
Tindakan 

Siswa termotivasi dan berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga 

hasil belajar siswa meningkat. Kondisi Akhir 
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Penjelasan dari skema diatas sebagai berikut: 

Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru 

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam 

metode tersebut sehingga siswa tidak termotivasi serta berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah 

untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan 

menerapkan model pembelajaran aktif tipe Information Search. Melalui model 

pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga pada kondisi akhir hasil belajar siswa 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


