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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoretis 

1. Pendekatan Saintifik  

a. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran.
11

 Pendekatan adalah konsep dasar 

yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari pemikiran 

tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori 

tertentu. 

“Kata Saintifik berasal dari kata dasar “Science” dan berasal dari 

bahasa latin “Scientia”, yang berarti pengetahuan. Menurut Webster 

New Collagiate Dictionary, definisi science adalah pengetahuan yang 

diperoleh melalui studi atau praktek, atau pengetahuan meliputi 

kebenaran umum yang dilandasi beberapa aturan umum, yang 

diperoleh dan diuji melalui metode ilmiah berkaitan dengan alam. 

Elemen dasar dari ilmu pengetahuan adalah bagaimana mengetahui 

dan menjelaskan tentang alam ini. Menurut Bybee, bahwa 

pengetahuan ilmiah harus didasarkan oleh pengamatan dan data 

eksperimen, artinya bahwa penjelasan tentang fenomena yang terjadi 

harus dibuktikan dengan data empiris”.
12

 

 

Menurut Abdul Majid dan Chaerul Rochman, mengemukakan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkontruksi 

                                                             
11

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2011), h. 127 
12

Zulrahmat Togala, Pendekatan Saintifik, Berpikir Divergen, dan Interaksi Guru-Siswa 

dalam Proses Pembelajaran, 2014, tersedia dalam: http://zultogalatp.wordpress.com. (Diakses 15 Feb 

2017 pkl. 16.46) 
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konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.
13

 

Berdasarkan uraian dan beberapa definisi sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran 

yang dirancang untuk membantu siswa agar dapat berpikir yang 

sistematis dan mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip untuk 

memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. 

2. Langkah-langkah Umum Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (Scientific Appoach) dalam proses 

pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan sebagai berikut:
14

 

Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran 

disajikan seperti pada Gambar II.1 
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Abdul Majid dan Chaerul Rochman, loc. Cit,  h.70 
14

Daryanto, op.cit, h.59 
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Gambar II.1 

Langkah-langkah Pendektan Saintifik 

1. Mengamati (Observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu,  seperti 

menyajikan media obyek yang nyata, peserta didik senang dan tertantang, 

dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi.  

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan 

dalam permendikbud 81 A, hendaklah guru membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka 

untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari 

suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.
15
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2. Menanya 

Kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat 

mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek 

yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, 

prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat 

faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.  

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari 

guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai 

ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara 

mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui 

kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin 

terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan.  

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih 

lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan 

peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaiman disampaikan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 

2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai 

ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan 
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dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.
16

 

3. Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan kegiatan tindak lanjut 

dari kegiatan bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk 

itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan 

fenomena atau objek yang lebih diteliti ,atau bahkan melakukan eksperimen. 

Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A tahun 2013, aktivitas 

mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber 

lain selalin buku teks, mengamati objek/kejadian, aktivitas wawancara 

dengan narasumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan 

adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 

lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan 

belajar dan belajar sepanjang hayat.
17

 

4. Mengasosiasikan/ mengolah informasi/ menalar   

Kegiatan “mengasosiasi/mengolahinformasi/menalar” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81 A 

                                                             
16

Ibid., h.64 
17
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Tahun 2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan 

dikumpulkan baik terbatas dari kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan 

pola dari keterkaitan informasi tersebut.  

Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan. Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, 

yaitu proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang 

dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas 

menalar dalam kontekas pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan 

pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif.  

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemauan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk 

kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer 

peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalamn tersimpan dalam referensi 

dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di 
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memori otak berelasi dan berintraksi dengan pengalaman sebelumnya yang 

sudah tersedia.
18

 

5. Mengkomunikasikan  

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan keapada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

Kegiatan “mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran 

sebagaiman disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 81 A tahun 2013, adalah menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya. Adapun kompetensi yang diharpkan dalam kegiatan inti 

adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.
19

 

Proses pembelajaran  yang mengimplementasikan pendekatan saintifik 

akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian 

maka diharapkan hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, 
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inovatif, dan afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi 

ajar agar siswa “tahu mengapa”. Ranah keterampilan menggamit transformasi 

substansi atau materi ajar agar siswa “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan 

menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa “tahu apa”.
20

 

Pendekatan saintifik disebut juga pendekatan ilmiah. Proses 

pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu 

kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. pendekatan ilmiah diyakini sebagai titik emas perkembangan 

dan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan siswa.
21

 

Berdasarkan uraian dan beberapa definisi sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik 

bertujuan melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah: 

1) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 

2) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

5) Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah. 

6) Untuk mengembangkan karakter siswa.
22
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik bertujuan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, menyelesaikan suatu masalah secara sistematik dan 

mengembangkan karakter siswa untuk dapat beranggapan bahwa belajar 

merupakan suatu kebutuhan. 

Beberapa prinsip-prinsip pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik adalah: 

1) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

2) Pembelajaran membentuk students self concept 

3) Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

4) Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep,hukum,dan prinsip. 

5) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 

berpikir siswa. 

6) Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar guru. 

7) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan 

dalam komunikasi. 

8) Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang 

dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.
23

 

 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik berprinsip bahwa dalam pembelajaran dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan berpikir siswa serta 

dapat meningkatkan motivasi siswa serta motivasi mengajar guru untuk 

melatih kemampuan dalam komunikasi. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 
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1) Berpusat pada siswa. 

2) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip. 

3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa. 

4) Dapat mengembangkan karakter siswa.
24

 

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik memiliki karakteristik yang melahirkan peserta didik yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

2. Keaktifan Belajar Siswa 

a. Pengertian Keaktifan Belajar 

Dimyati dan Mudjiono mendefinisikan belajar sebagai sebuah proses 

yang melibatkan manusia secara orang perorangan sebagai satu kesatuan 

organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap.
25

 kata belajar disini bermakna bahwa adanya kegiatan interaksi 

antara satu orang dengan orang lain, dimana dengan adanya interaksi 

tersebut menyebabkan perubahan baik dari segi pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap dari peserta didik itu sendiri. 

Di dalam buku Ahmad Sabri dan Wina Sanjaya, yang dikutip oleh 

Hartono mengatakan, Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan pelatihan serta suatu proses perubahan melalui kegiatan 

atau prosedur latihan dalam laboratorium ataupun lingkungan alamiyah. 
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Kedua pandangan ini menyiratkan bahwa belajar merupakan proses 

mental yang bersifat individual dan sosial yang dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan yang diciptakan oleh pendidik dengan pemanfaatan berbagai 

media dan sumber belajar.
26

 Dalam proses belajar perlu adanya kegiatan 

ataupun aktivitas yang dilakukan oleh siswa, karena dengan adanya 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat menggambarkan 

keaktifan siswa dalam belajar, tanpa aktivitas kegiatan belajar tidak 

mungkin terjadi, keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat dan 

gigih, mampu, beraksi dan bereaksi. 

Sedangkan keaktifan belajar adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar terciptanya peserta didik 

yang aktif, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
27

 Menurut 

Dasim Budiansyah keaktifan belajar adalah proses pembelajaran guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data dan 

informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah.
28

 

Proses belajar merupakan suatu proses yang komplek. Dalam belajar 

guru harus bisa melibatkan anak didik secara mental, sehingga 

konsentrasi peserta didik dalam menyerap pelajaran dapat diupayakan 

semaksimal mungkin. Apabila anak dapat terlibat secara menyeluruh 
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dalam proses pembelajaran, maka kemungkinan besar yang terjadi anak 

akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Jenis-Jenis Keaktifan Belajar  

Menurut Ramayulis keaktifan mencakup jasmani dan rohani. 

Keaktifan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan disekolah menurut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Paul B Diedrich dalam buku 

Ramayulis meliputi: 

1) Visual activities, kegiatan yang bersifat visual seperti membaca, 

memperlihatkan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain dan sebagainya. 

2) Oral activities, kegiatan yang bersifat oral seperti menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

interview, diskusi dan sebagainya. 

3) Listening activities, kegiatan yang bersifat mendengarkan, seperti 

mendengarkan uraian, percakapan diskusi, musik, pidato, ceramah, 

dan sebagainya. 

4) Writing activities, kegiatan yang bersifat menulis, seperti menulis 

cerita, karanga, laporan, angket, menyalin dan sebagainya. 

5) Drawing activities, kegiatan yang bersifat menggambar, seperti 

menggambarkan, membuat grafik, peta, patroon, dan sebagainya. 

6) Motor activities, kegiatan motorik seperti melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model bereparasi, berkebun, bermain, beternak. 

7) Mental activities, kegiatan mental seperti menanggapi, menggingat, 

memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan dan 

sebagainya. 

8) Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, 

gugup, kagum dan sebagainya.
29

 

 

Dengan demikian, ketika proses pembelajaran berlangsung siswa 

dapat  dikatakan aktif dalam belajar yakni dapat dilihat dari aktivitas yang 

dilakukannya dimana aktivitas tersebut berupa aktivitas jasmani dan 

aktivitas rohani. 
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c. Ciri-Ciri Keaktifan Belajar  

 Adapun ciri-ciri peserta didik yang aktif sebagai berikut: 

1) siswa selalu bertanya atau meminta penjelasan dari gurunya apabila 

ada materi/persoalan yang tidak dapat dipahami dan dipecahkan. 

2) Siswa dalam mengemukakan gagasan dan mendiskusikan gagasan 

orang lain dengan gagasannya sendiri. 

3) Siswa mengerjakan semua tugas mereka harus menggunakan otak, 

mengkaji gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang 

telah mereka pelajarai. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, 

bersemangat dan penuh gairah.
30

 

 

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa bentuk siswa yang 

aktif dalam proses pembelajaran merupakan siswa yang ketika proses 

pembelajaran tidak hanya diam dan mendengar saja melainkan 

melakukan berbagai aktivitas seperti bertanya, mengemukakan pendapat, 

mampu memecahkan masalah yang muncul dan lain sebagainya. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan belajar, faktor-

faktor tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa golongan yaitu: 

1. Faktor jasmani meliputi Kesehatan, Cacat tubuh. 

a. Faktor Psikologis meliputi Intelegensi, Perhatian, Minat, Bakat, 

Motif, Kematangan, Kesiapan Faktor Kelelahan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor Keluarga Meliputi: Cara orang tua mendidik, Relasi antar 

keluarga, Suasana rumah, Keadaan ekonomi keluarga, Pengertian 

keluarga, Latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah meliputi: Metode mengajar, Kurikulum, Relasi 

guru dengan siswa, Relasi siswa dengan siswa, Disiplin sekolah, 

Alat pengajaran, Waktu sekolah, Standar pelajaran diatas ukuran, 

Keadaan gedung, Metode belajar, Tugas rumah. 
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3. Faktor Masyarakat meliputi: Kegaiatan siswa dalam masyarakat, 

Mass media, Teman bergaul, Bentuk kehidupan masyarakat.
31

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor yang dapat 

mempengaruhi keaktifan belajar siswa, diantaranya faktor internal, 

eksternal, dan faktor masyarakat. Akan tetapi seluruh ruang lingkup 

kehidupan siswa dapatmenjadi faktor dari keaktifan atau tidaknya siswa. 

4. Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Keaktifan Belajar Siswa 

Pendekatan saintifik (scientific approach) merupakan pendekatan 

berbasis proses keilmuan yang memiliki pengorganisasian pengalaman belajar 

dengan urutan logis meliputi proses mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mencoba, menalar, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.
32

 

“Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”.
33

 

Pendekatan pembelajaran pada penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa dan 

untuk mendapatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, sehingga 

memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam melakukan pendekatan saintifik 
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sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori Bruner, teori Piaget, dan 

teori Vygotsky sebagai berikut: 

“Ada empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner: Pertama, 

individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia 

menggunakan pikirannya. Kedua, dengan melakukan proses-proses 

kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan 

kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Ketiga, 

satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam 

melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan 

penemuan.Keempat, dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat 

retensi ingatan. Empat hal di atas adalah bersesuaian dengan proses 

kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode 

saintifik.Teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan 

pembentukan dan perkembangan skema (jarak skemata). Skema adalah 

suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya 

seseorangsecara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan 

sekitarnya. Teori Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa 

pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani 

tiugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada 

dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam Zone of 

Proximal Development daerah terletak antara tingkat perkembangan anak 

saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di 

bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu”.
34

 

Berdasarkan uraian dan definisi tentang teori belajar Bruner, Piaget, dan 

Vygotsky dapat disimpulkan bahwa, keaktifan belajar siswa di pengaruhi oleh 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik jauh berbeda dengan pembelajaran 

konvensional dimana guru merupakan satu-satunya sumber informasi siswa 

dan guru selalu aktif menjelaskan, menuntun siswa hingga siswa mengerti. 

Karena guru merupakan salah satu faktor yang dapat memperbaiki kualitas 

pendidikan. Peran guru sangatlah dibutuhkan untuk mendukung terciptanya 
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proses pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif dan memungkinkan 

siswa berprestasi secaraoptimal.  

Sedangkan keaktifan belajar adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar terciptanya peserta didik yang 

aktif, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
35

 Menurut Dasim 

Budiansyah keaktifan belajar adalah proses pembelajaran guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data dan 

informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah.
36

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa 

secara optimal yang terjadi di dalam proses pembelajaran adalah ketika guru 

berperan sebagai fasilitator dan memberikan materi dan guru tidak menjadi 

subjek pembelajaran. Guru adalah sebagai penumbuh minat dan motivasi 

siswa yang terlahir dalam bentuk keaktifan dalam belajar. Dengan demikian 

dalam belajar diharapkan siswa mampu memahami dan tanggap terhadap 

materi yang diajarkan, sehingga pendekatan guru sebagai siswa berjaaln 

dengan optimal. Guru juga berperan sebagai moderator agar hubungan 

pendekatan saintifik guru dengan keaktifan belajar siswa dapat berjalan 

dengan semestinya. Guru dapat menumbuhkan kekatifan belajar siswa dengan 

menyampaikan materi menggunakan metode diskusi. Maka nanti akan terjalin 
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hubungan pendekatan saintifik antara guru dan siswa, serta siswa dengan 

siswa. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan dilakukan dengan maksud menghindari duplikasi pada 

desain dan temuan penelitian. Disamping itu untuk menunjukkan kesulitan 

penelitian bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain. 

 Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, (2016), judul penelitiannya adalah “Pengaruh Penerapan Metode 

Kooperatif Tipe JIGSAW III Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Kampar Kabupaten Kampar”.
37

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dari Zulfikar terlihat bahwa mean keaktifan belajar siswa yang menggunakan 

metode kooperatif tipe jigsaw III lebih tinggi dibandingkan mean keaktifan 

belajar siswa dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari tingginya keaktifan belajar siswa di kelas kontrol dibandingkan 

keaktifan belajar siswa di kelas eksperimen. Berdasarkan perhitungan atau 

analisis diketahui rhitung 0.669 dan lebih besar dari rtabel pada taraf 

signifikan 5% = 0.361 dan rtabel pada taraf signifikan 1% = 0.463. Penelitian 
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yang dilakukan Zulfikar tersebut memiliki kesamaan dengan peneltian ini, 

yaitu sama-sama menggunakan variabel Y sebagai keaktifan belajar siswa. 

Sedangkan perbedaannya penelitian ini terdapat pada variabel X. Peneliti 

tidak menggunakan penerapan metode kooperatif jigsaw III pada variabel X 

nya, sedangkan penulis menggunakan variabel X nya penerapan pendekatan 

saintifik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Debby Okta Zulfaningsih, Jurusan Pendidikan 

Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, (2015), judul penelitiannya adalah “Pengaruh 

Pendekatan Scientific Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika Siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru”.
38

 Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh dari Debby Okta Zulfaningsih bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan penalaran matematika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah perlakuan yang dalam hal ini adalah penggunaan pendekatan 

Scientific. Dengan demikian hasil analisis ini mendukung rumusan masalah 

dan menerima salah satu hipotesis yang dirumuskan yaitu terdapat perbedaan 

kemampuan penalaran matematika siswa SMK Taruna Satria Pekanbaru yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan Scientific dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran berlangsung. Penelitian yang dilakukan Debby 

Okta Zulfaningsih tersebut memiliki kesamaan dengan peneltian ini, yaitu 

sama-sama menggunakan variabel X sebagai Pengaruh Pendekatan Scientific. 
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Sedangkan perbedaannya penelitian ini terdapat pada variabel Y. Peneliti 

tidak menggunakan Keaktifan Belajar Siswa pada variabel Y nya, sedangkan 

penulis menggunakan variabel Y nya Keaktifan Belajar Siswa. 

C. Konsep Operasional 

Adapun konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

saintifik sebagai variabel bebas yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa 

sebagai variabel terikat. 

Indikator variabel X (pendekatan saintifik) adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan kesempatankepada siswa untuk mengamati gambar/bacaan 

yang terkait dengan materi pelajaran. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa melakukan tanya jawab. 

3. Guru memberikan kesempatan dan bimbingan kepada siswa untuk berpikir 

dalam menjawab pertanyaan. 

4. Guru menyediakan buku/bahan bacaan sebagai sumber mencari informasi. 

5. Guru membimbing siswa melalukan diskusi untuk menjawab soal dan menulis 

jawaban pada lembar kerja. 

6. Guru membimbing siswa untuk membuat laporan diskusi. 

7. Guru membimbing siswa untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

8. Guru membimbing siswa untuk menanggapi laporan atau hasil diskusi yang 

disampaikan. 

9. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi. 

10. Guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi diskusi secara lisan. 
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Indikator variabel Y (keaktifan belajar siswa) sebagai berikut: 

1. Siswa mengamati gambar/ bacaan yang terkait dengan materi pelajaran. 

2. Siswa mengajukan pertanyaan dengan baik terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru maupun siswa lainnya. 

3. Siswa menjawab pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh guru 

4. Siswa membaca buku Pendidikan Agama Islam (pegangan siswa) terkait 

dengan materi yang akan dipelajari. 

5. Siswa meringkas materi setiap kali diskusi berlangsung. 

6. Siswa mencatat apa saja yang tidak anda ketahui terhadap materi yang 

diajarkan. 

7. Siswa percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas. 

8. Siswa mengeluarkan pendapat baik terhadap materi yang ditanya oleh guru 

maupun siswa lainnya. 

9. Siswa selalu mengikuti diskusi kelompok dengan baik. 

10. Siswa mendengarkan uraian materi pembelajaran dengan baik yang 

disampaikan guru maupun siswa lainnya. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa: 

1. Pendekatan saintifik memiliki kelebihan dari pendekatan yang lainnya. 

2. Keaktifan belajar siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda-beda. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis Nihil (Ho) sebagai 

berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan  pendekatan saintifik terhadap keaktifan 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan pendekatan saintifik terhadap 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru. 

 


