
PEMBELAJARAN SAINTIFIK 

 

1. Definisi dan deskripsi singkat tentang Pembelajaran Saintifik 

Yang dimaksud Pembelajaran Saintifik  adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa supaya siswa berpartisipasi aktif di dalam membangun 

konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan ilmiah, yaitu: mengamati (untuk 

mengidentifikasi masalah), merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan 

data dan informasi dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengomunikasikan hasil temuannya.  Pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami  berbagai 

materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Dengan begitu, informasi bisa berasal 

dari mana saja dan kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru saja. 

Kondisi pembelajaran diharapkan mampu untuk mendorong peserta didik untuk mencari 

tahu dari berbagai sumber , dan bukan hanya diberi tahu. 

Jadi, pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang 

mengadopsi langkah-langkah para saintis dalam membangun pengetahuan melalui 

metode ilmiah.  

 

So the scientist, or a group of scientists, would do testing of the hypothesis. This 

is described as scientific research. Often, the research studies that are conducted 

with hypothesis testing happen over a long period of time. After many repeated 

research studies, a scientist would move to call the hypothesis a theory.
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1 http://education-portal.com/academy/lesson/what-is-the-scientific-theory-definition-characteristics-

example.html 



 

Pendekatan belajar saintifik ini membangun kecakapan berpikir sains, 

mengembangkan sense of inquiry dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi, 

penekanan model belajar ini bukan pada diperolehnya sejumlah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap itu diperoleh peserta didik. Pembelajaran saintifik tidak hanya 

memandang hasil belajar sebagai tujuan utama, melainkan proses pembelajaran sebagai 

proses pembelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran saintifik lebih 

menekankan pada keterampilan proses. Tak heran bilamana model ini menekankan pada 

proses pencarian pengetahuan daripada transfer pengetahuan. Implikasinya, peserta didik 

dipandang sebagai subjek belajar yang harus dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sedangkan guru adalah fasilitator yang tugasnya membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar. Dalam model ini peserta didik diajak untuk melakukan 

proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai 

aktivitas proses sains, sebagaimana dilakukan para ilmuwan (scientist) dalam melakukan 

penyelidikan ilmiah (Nur: 1998). Peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri 

berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk 

kehidupannya.  

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran terdiri dari kegiatan 

mengamati, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data atau nformasi, mengolah data, 

menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hasil (kesimpulan) untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam penerapannya, proses pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik ini membutuhkan bantuan guru. Akan tetapi, bantuan 

tersebut harus semakin berkurang seiring bertambahnya usia peserta didik. Pada 

akhirnya, proses eksplorasi pengetahuan peserta didik melalui pendekatan saintifik ini 

akan bersifat menyeluruh pada ketiga ranah pengetahuan, meliputi pengetahuan tentang 

apa, mengapa, dan bagaimana, seperti dalam skema di bawah ini: 

 



 
 

 

2. Teori konsep pembelajaran saintifik 

 

a. Teori Brunner
2
 

Teori belajar Bruner dikenal dengan teori Discovery Learning (belajar 

penemuan) (Suyono dan Haryanto, 2012).  

 

Discovery learning is a process of inductive inquiry where learners 

conducting experiments, a theory which closely resembles the scientific 

process.
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Jadi, Discovery Learning adalah teori belajar yang tidak menyajikan pelajaran 

dalam bentuk final, melainkan menuntut siswa untuk aktif mengorganisasi sendiri. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning can be defined 

as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter 

in the final form, but rather is required to organize it him self” (Lefancois dalam 

Emetembun, 1986:103). Ide Bruner ini didasari oleh pendapat Piaget yang 

menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam proses belajar di kelas; mulai 

dari mengidentifikasi hal-hal yang akan dipelajari, mengumpulkan data, lalu 

menganalisis dan menginterpretasikannya, untuk kemudian memahami hubungan 

antar konsep. Senada dengan itu, Faye Borthick dan Donald Jone juga 

mengemukakan hal yang sama, bahwa siswa dituntut aktif dalam menemukan 

                                                             
2 Nama lengkapnya Jerome Seymour Bruner. Bruner lahir di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Ia 
berkebangsaan Amerika. Ayahnya bernama Heman dan ibunya bernama Rose Bruner. Bruner menyelesaikan 

pendidikan sarjana di Duke University dan menerima gelar sarjananya (A.B) pada tahun 1937. Selanjutnya, 

Bruner belajar psikologi di Harvard University dan mendapat gelar doktornya (A.M) pada tahun 1939. Di tahun 

yang sama, ia mendapat gelar Ph.D. di bawah bimbingan Gordon Allport. (http://id.wikipedia.org).  
3 Saab, N., van Joolingen, W., & van Hout-Wolters, B. (2005). "Communication in Collaborative Discovery 

Learning." British Journal of Educational Psychology. 75, pp. 603-621 

http://id.wikipedia.org/
http://dadangjsn.blogspot.com/


masalah, mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang akan ditempuh, mencari 

informasi-informasi yang relevan, mengembangkan strategi solusi, dan mengambil 

keputusan solusi. 

 

In discovery learning, participants learn to recognize a problem, 

characterize what a solution would look like, search for relevant information, 

develop a solution strategy, and execute the chosen strategy.
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Discovery Learning merupakan pembelajaran dengan karakteristik tersendiri. 

Para tokoh berbeda pendapat terkait karakteristik pembelajaran Discovery Learning 

ini. Berikut ini perbandingan karakteristik Discovery Learning menurut dua toko 

Tracy Bicknell-Holmes dan Paul Hoffman dengan Joyce Castronova. 

 

 

 

Karakteristik Discovery Learning 

 

 

Tracy Bicknell-Holmes dan Paul 

Hoffman 

 

 

Joyce Castronova 

 Exploration and problem-solving 

 Student-centered activities based on 

student interest 

 Scaffolding new information into 

students’ funds of knowledge
5
 

 Learning is active and students must 

participate in hands-on and problem-

solving activities rather than 

knowledge transfer. 

 Castronova suggests that discovery 

learning emphasizes the process 

instead of the end product, thus 

encouraging mastery and application.  

 The lessons learned from failure 

within this model of instruction 

encourage the student to continue to 

search for solutions. 

 Feedback is an essential part of the 

learning process and that 

collaboration and discussion allows 

students to develop deeper 

understandings.  

 Discovery learning satisfies natural 

human curiosity and promotes 

individual interests
6
 

                                                             
4 Borthick, A. F. & Jones, D. R. (2000). "The Motivation for Collaborative Discovery Learning Online and its 

Application in an Information Systems Assurance Course." Issues in Accounting Education. 15 (2), p. 2. 
5 Bicknell-Holmes, T. & Hoffman, P.S. (2000). "Elicit, Engage, Experience, and Explore: Discovery Learning 

in Library Instruction." Reference Services Review. 28(4), pp. 313-322 



b. Teori Piaget
7
 

Teori Piaget dikenal sebagai “teori perkembangan kognitif”. Sebuah situs 

yang memuat istilah-istilah di bidang psikologi dengan nama 

http://www.alleydog.com mendefinisikan teori perkembangan kognitif Piaget ini 

sebagai berikut: 

 

According to Piaget, his theory of cognitive development is a "stage theory" 

which has several stages of development, and in each stage of development, 

children are faced with challenging situations which they must deal with and 

overcome through increased mental abilities. Once the challenge is 

successfully dealt in that stage, the children can move on to the next stage of 

cognitive development 

 

Jadi, teori Piaget mengemukakan beberapa tahapan perkembangan, yang 

masing-masing tahapan memiliki situasi yang menantang tersendiri. Ada tiga 

komponen dasar teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu: 1) skema; 2) proses 

adaptasi yang memungkinkan transisi dari satu tahapan ke tahapan yang lain 

(ekuilibrium, asimilasi, dan akomodasi); 3) tahapan-tahapan perkembangan, yaitu: 

 Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

                                                                                                                                                                                             
6 Castronova, J. (2002). "Discovery Learning for the 21st Century: What is it and How Does it Compare to 
Traditional Learning in Effectiveness in the 21st Century?" Action Research Exchange 1 (1) 
7 Nama lengkapnya Jean Piaget. Ia lahir di Neuchâtel, Swiss, 9 Agustus 1896 dan meninggal 16 September 

1980 dalam usia 84 tahun. Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan. Ernst von 

Glasersfeld mendudukkan Jean Piaget sebagai "perintis besar dalam teori konstruktivisme pengetahuan”. 

Kariernya yang panjang dalam penelitian ilmiah dimulai ketika ia baru berusia 11 tahun, dengan diterbitkannya 

sebuah makalah pendek pada 1907 tentang burung gereja albino. Sepanjang kariernya, Piaget menulis lebih dari 

60 buah buku dan ratusan artikel. 

Piaget memperoleh gelar Ph.D. dalam ilmu alamiah dari Universitas Neuchâtel, dan juga belajar sebentar di 

Universitas Zürich. Selama masa ini, ia menerbitkan dua makalah filsafat yang memperlihatkan arah 

pemikirannya pada saat itu, tetapi yang belakangan ditolaknya karena dianggapnya sebagai karya tulis seorang 

remaja. Minatnya terhadap psikoanalisis, sebuah aliran pemikiran psikologi yang berkembang pada saat itu, juga 
dapat dicatat mulai muncul pada periode ini. 

Belakangan ia pindah dari Swiss ke Grange-aux-Belles, Perancis, dan di sana ia mengajar di sekolah untuk 

anak-anak lelaki yang dikelola oleh Alfred Binet, pengembang tes intelegensia Binet. Ketika ia menolong 

menandai beberapa contoh dari tes-tes intelegensia inilah Piaget memperhatikan bahwa anak-anak kecil terus-

menerus memberikan jawaban yang salah untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Piaget tidak terlalu 

memperhatikan pada jawaban-jawaban yang keliru itu, melainkan pada kenyataan bahwa anak-anak yang kecil 

itu terus-menerus membuat kesalahan dalam pola yang sama, yang tidak dilakukan oleh anak-anak yang lebih 

besar dan orang dewasa. Hal ini menyebabkan Piaget mengajukan teori bahwa pemikiran atau proses kognitif 

anak-anak yang lebih kecil pada dasarnya berbeda dengan orang-orang dewasa. (Belakangan, ia mengajukan 

teori global tentang tahap-tahap perkembangan yang menyatakan bahwa setiap orang memperlihatkan pola-pola 

kognisi umum yang khas dalam setiap tahap perkembangannya.) Pada 1921, Piaget kembali ke Swiss sebagai 

direktur Institut Rousseau di Jenewa (http://id.wikipedia.org).  
Pada 1923, ia menikah dengan Valentine Châtenay, salah seorang mahasiswinya. Pasangan ini memperoleh tiga 

orang anak, yang dipelajari oleh Piaget sejak masa bayinya. Pada 1929, Jean Piaget menerima jabatan sebagai 

Direktur Biro Pendidikan Internasional, yan tetap dipegangnya hingga 1968. Setiap tahun, ia menyusun "Pidato 

Direktur"nya untuk Dewan BPI itu dan untuk Konferensi Internasional tentang Pendidikan Umum, dan di 

dalamnya ia secara eksplisit mengungkapkan keyakinan pendidikannya. 

 

http://www.alleydog.com/
http://chiron.valdosta.edu/are/
http://id.wikipedia.org/wiki/Neuch%C3%A2tel
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http://id.wikipedia.org/wiki/1896
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstruktivisme_%28teori_pembelajaran%29&action=edit&redlink=1
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http://id.wikipedia.org/wiki/Psikoanalisis
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Binet&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tes_intelegensia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Rousseau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenewa
http://id.wikipedia.org/
http://id.wikipedia.org/wiki/1923
http://id.wikipedia.org/wiki/1929
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biro_Pendidikan_Internasional&action=edit&redlink=1


 Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

 Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 

 Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa).
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Tabel perkembangan kognitif anak dan pola belajarnya menurut Piaget 

Stage of Development Key Feature Research Study 

Sensorimotor 

0 - 2 yrs.  
Object Permanence Blanket & Ball Study 

Preoperational 

2 - 7 yrs.  
Egocentrism Three Mountains 

Concrete Operational 

7 – 11 yrs.  
Conservation 

Conservation of 

Number 

Formal Operational 

11yrs +  

Manipulate ideas in 

head, e.g. Abstract 

Reasoning 

Pendulum Task 

 

Setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. 

Pada satu tahap perkembangan tertentu, akan muncul skema atau struktur tertentu 

yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya.  

 

c. Teori Bandura
9
 

Albert Bandura dikenal dengan teori Kognitif Sosial. Teori Bandura 

menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kondisi 

lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. 

Contohnya, seseorang yang hidupnya dan dibesarkan di dalam lingkungan judi, 

maka dia cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya menganggap 

bahwa judi itu adalah tidak baik. Konsep ini kemudian dikenal dengan 

“determinisme resipkoral”, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seseorang 

saling memengaruhi. 

                                                             
8 http://www.simplypsychology.org/piaget.html, diupload oleh Saul McLeod, dipublikasikan pada tahun 2009, 
dan diupdate pada tahun 2012. 
9 Albert Bandura yang lahir di Mundare, Kanada, 4 Desember 1925,  adalah seorang psikolog. Ia menerima 

gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949. Kemudian, ia 

melanjutkan studinya ke Universitas Iowa dan meraih gelar Ph.D pada tahun 1952. Pada tahun 1953, ia mulai 

mengajar di Universitas Stanford. Hingga saat ini, ia masih mengajar di Unicersitas Stanford 

(http://id.wikipedia.org).  

http://www.simplypsychology.org/sensorimotor.html
http://www.simplypsychology.org/preoperational.html
http://www.simplypsychology.org/concrete-operational.html
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http://www.simplypsychology.org/piaget.html
http://www.simplypsychology.org/saul-mcleod.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundare&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://id.wikipedia.org/wiki/1925
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikolog
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_British_of_Columbia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Iowa
http://id.wikipedia.org/wiki/Ph.D
http://id.wikipedia.org/wiki/1952
http://id.wikipedia.org/wiki/1953
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Stanford
http://id.wikipedia.org/


Apa itu determinisme resipkoral? Pakar psikologi, Kendra Cherry, dalam 

situs yang dikelolanya (http://psychology.about.com) menjelaskan; According to 

psychologist Albert Bandura, reciprocal determinism is a model composed of three 

factors that influence behavior: the environment, the individual, and the behavior 

itself. Essentially, Bandura believes that an individual's behavior influences and is 

influenced by both the social world and personal characteristics. Jadi, Bandura 

menengarai tiga faktor penting yang mempengaruhi perilaku, yaitu: faktor sosial, 

kognitif, dan pelaku itu sendiri. Ketiga faktor ini bisa saling berinteraksi. Dalam arti 

kata, faktor lingkungan memengaruhi perilaku, perilaku memengaruhi lingkungan, 

dan faktor kognitif memengaruhi perilaku. Banyak studi dan penelitian yang 

menegaskan hubungan yang kuat antara perilaku dengan lingkungan.
10

 

Bagaimana ketiga faktor itu saling berhubungan? Lebih lanjut Kendra Cherry 

mencontohkan; 

 

We choose to place ourselves in certain environments, and these environments 

then influence our behavior and the way we think. However, the way we think 

- our attributions, goals, values, and perceptions - may guide which 

environments we choose to be in as well as the behavior we exhibit. Our 

behavior, in turn, may change the environment as well as the way we think. 

All three variables influence each other in a reciprocal manner."
11

 

 

 

Tabel hubungan perilaku seseorang dengan lingkungannya 

 

 
 

Dalam teorinya, Bandura menekankan dua hal penting yang sangat 

mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasional (modeling) yang 

                                                             
10 Jeronimus, B.F.; Riese, H.; Sanderman, R.; Ormel, J. (2014). "Mutual Reinforcement Between Neuroticism 

and Life Experiences: A Five-Wave, 16-Year Study to Test Reciprocal Causation". Journal of Personality and 

Social Psychology 107 (4): 751–64. 
11 Pastorino & Doyle-Portillo, What Is Psychology?: Essentials, 2013 

http://psychology.about.com/bio/Kendra-Cherry-17268.htm
http://psychology.about.com/
http://psychology.about.com/od/socialpsychology/a/attribution.htm
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembelajaran_observasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modeling&action=edit&redlink=1
https://www.researchgate.net/publication/264627671_Mutual_Reinforcement_Between_Neuroticism_and_Life_Experiences_A_Five-Wave_16-Year_Study_to_Test_Reciprocal_Causation
https://www.researchgate.net/publication/264627671_Mutual_Reinforcement_Between_Neuroticism_and_Life_Experiences_A_Five-Wave_16-Year_Study_to_Test_Reciprocal_Causation
https://www.researchgate.net/publication/264627671_Mutual_Reinforcement_Between_Neuroticism_and_Life_Experiences_A_Five-Wave_16-Year_Study_to_Test_Reciprocal_Causation


lebih dikenal dengan “teori pembelajaran sosial” dan “regulasi diri”.
12

 Beberapa 

tahapan yang terjadi dalam proses modeling:  

1. Atensi (perhatian) 

2. Retensi (ingatan) 

3. Reproduksi 

4. Motivasi 

Regulasi diri (kemampuan mengontrol perilaku sendiri) merupakan  salah satu 

dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Proses regulasi diri ini melalui tiga 

tahapan, yaitu: Pertama, pengamatan diri. Maksudnya, melihat diri sendiri dan 

perilakunya, serta terus mengawasi. Kedua, penilaian. Maksudnya, membandingkan 

yang dilihat pada diri sendiri dengan standar tertentu. Ketiga, respon diri. Maksudnya, 

proses memberikan imbalan pada diri sendiri setelah berhasil melakukan penilaian, 

sebagai respon terhadap diri sendiri 

 

 

 

3. Analisis dan Sintesis atas Ketiga Teori di Atas 

Menurut Bruner, ada empat point penting yang berkaitan dengan teori belajar 

(Carin & Sund, 1975). Pertama, seseorang akan belajar mengembangkan pikirannya jika 

pikirannya itu digunakan. Kedua,  melakukan proses-proses kognitif selama proses 

discovery, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual. Ketiga, satu-satunya 

cara untuk belajar teknik melakukan discovery adalah pemberian 

kesempatan. Keempat, discovery akan memperkuat retensi ingatan. Keempat point di 

atas seiring berkelindan dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran 

saintifik. 

Sementara itu, Piaget menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan 

dan perkembangan skema (jamak skemata). Skema adalah suatu struktur mental atau 

struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan 

mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Baldwin, 1967). Skemata tidak pernah berhenti 

berubah. Skemata seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses 

yang menyebabkan perubahan skemata ini disebut adaptasi. Adaptasi ini dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu: asimilasi dan akomodasi. Sebagai proses kognitif, melalui 

asimilasi seseorang dapat mengintegrasikan stimulus (bisa berupa persepsi, konsep, 

                                                             
12 C. George Boeree. 2008. Personality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia. 

Yogyakarta: Prismasophie. Hlm. 240 
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hukum, prinsip atau pengalaman baru) ke dalam skema yang sudah ada dalam 

pikirannya. Adapun akomodasi merupakan pembentukan skema baru yang cocok dengan 

ciri-ciri rangsangan yang ada, atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok 

dengan ciri-ciri stimulus yang ada. Pembelajaran membutuhkan keseimbangan atau 

ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi. 

Berbeda dengan Albert Bandura. Menurutnya, ada dua prinsip utama proses 

pembelajaran berlangsung pada individu. Pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur 

tingkah lakunya sendiri. Mereka bukan bidak yang menjadi obyek pengaruh lingkungan. 

Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Kedua, banyak aspek fungsi kepribadian 

melibatkan interaksi seseorang dengan orang lain. Oleh karena itu, konteks sosial di 

mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara harus diperhatikan. Akan tetapi, proses 

pengamatan seseorang terhadap lingkungannya tidak serta merta mengakibatkan 

pembelajaran.  Menurut Bandura, ada empat proses penting agar pengamatan menjadi 

pembelajaran, yaitu:  

1) Perhatian (attention process).  Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi 

pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkahlaku yang 

diamati bagi si pengamat.  

2) Representasi (representation process). Tingkahlaku yang akan ditiru, harus 

disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun gambaran/imajinasi. 

Representasi verbal memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkahlaku yang 

diamati, kemudian menentukan yang harus dibuang atau akan dicoba dilakukan. 

Representasi imajinasi memungkinkan dapat dilakukannya latihan simbolik 

dalam pikiran, tanpa benar-benar melakukannya secara fisik.  

3) Peniruan tingkahlaku model (behavior production process). Sesudah 

mengamati dan memasukkanya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkahlaku. Perubahan 

dari konsep pikiran menjadi tingkahlaku membutuhkan evaluasi; “Bagaimana 

melakukannya?” “Apa yang harus dikerjakan?” “Apakah sudah benar?” Dalam hal ini, 

benar-tidaknya hasil belajar melalui pengamatan tidak dinilai berdasarkan kemiripan 

respon dengan tingkahlaku yang ditiru, melainkan lebih pada tujuan belajar dan efikasi 

pembelajar.  

4) Motivasi dan penguatan (motivation and reinforcement process).  

Pengamatan akan menjadi pembelajaran yang efektif jika si pembelajar memiliki 

motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkahlaku modelnya.  

 



4. Hasil Penelitian Terdahulu tentang Pembelajaran Saintifik 

“Teori Perkembangan Kognitif” Piaget memberikan pengaruh yang luar biasa 

bagi teori pembelajaran kognitif. Hal ini terbukti dengan banyaknya peneliti yang tertarik 

melakukan analisis serta memperluas teori tersebut. Biggs dan Collis adalah peneliti 

yang turut melakukan penelitian dan analisis terhadap teori belajar Piaget. Salah satu isu 

utama yang dikaji oleh kedua peneliti ini berkaitan dengan struktur kognitif. Selanjutnya, 

mereka kemudian membuahkan teori yang dikenal dengan Structure of Observed 

Learning Outcomes (SOLO). Biggs dan Collis (1982: 22) membedakan antara 

“generalized cognitive structure” atau struktur kognitif umum anak dengan “actual 

respon” atau respon langsung anak ketika diberikan perintah-perintah. Mereka menerima 

kebedaan konsep struktur kognitif umum, namun menyakini bahwa hal tersebut tidak 

dapat diukur langsung sehingga perlu mengacu pada sebuah “hypothesized cognitive 

structure” (HCS) atau struktur kognitif hipotesis. Menurut mereka, HCS ini relatif lebih 

stabil dari waktu ke waktu. Selain itu, bebas dari pengaruh pembelajaran di saat anak 

diukur menggunakan taxonomi SOLO dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu.  

Badan pengembangan sumber daya manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin 

Mutu Pendidikan dalam buku  Materi Pelatihan Guru, Implementasi Kurukulum 2013 tahun 

2013 menuliskan; 

 

bahwa Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya 

dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru sebesar 10 

persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25 persen. 

Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru 

sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan pemahaman 

kontekstual sebesar 50-70 persen. 

 

Selain itu, Nurul Hidayati, mahasiswi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Surabaya pernah melakukan penelitian bertajuk “Pengaruh Penggunaan Pendekatan Ilmiah 

(Scientific Approach) dalam pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XII TITL1 di SMK 

Negeri 7 Surabaya pada Standar Kompetensi Mengoperasikan Sistem Kendali Elektromagnetik”.  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapat nilai thitung  sebesar -

12,656. Hal ini menunjukkan bahwa thitung   pada wilayah penerimaan Ho dapat diartikan 

bahwa dengan pendekatan ilmiah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada standar 

kompetensi mengoperasikan sistem kendali elektromagnetik. Pendekatan ilmiah mampu 

meningkatkan kemampuan afektif siswa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

kemampuan afektif siswa dapat ditingkatkan melalui pendekatan ilmiah. Sementara itu, 



hasil belajar di ranah psikomotor menunjukkan bahwa pendekatan ilmiah mampu 

meningkatkan psikomotor siswa selama menjalani pembelajaran di kelas. Pada analisis 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah diperoleh 

rata-rata rating tiap indikator sebesar 82,56%. Hasil ini dapat diartikan bahwa respon 

siswa pada pendekatan ilmiah ini terbilang tinggi (baik) pada standar kompetensi 

mengoperasikan sistem kendali elektromagnetik. 

 

 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Saintifik 

 

a. Kelebihan 

 Student centered. Dalam arti kata, proses pembelajaran lebih mendorong siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. 

 Langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Hal ini memudahkan guru untuk 

mengatur pelaksanaan pembelajaran. 

 Sumber belajar yang luas. Hal ini memberikan peluang bagi guru untuk lebih 

kreatif, dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Siswa 

tidak hanya mengandalkan informasi yang searah dari guru. 

 Proses pembelajaran meliputi tiga ranah; apa, mengapa, dan bagaimana. 

 Proses pembelajarannya melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa.  

 Dapat mengembangkan karakter siswa.  

 

b. Kekurangan  

Dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan 

menggunakan pendekatan scientific sehingga apabila guru tidak mau kreatif, maka 

pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kesimpulan dan Implikasi Pembelajaran Saintifik 

Pembelajaran saintifik ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa supaya siswa berpartisipasi aktif di dalam mengonstruk konsep, hukum, 

ataupun prinsip melalui beberapa tahapan tertentu, antara lain: mengamati, merumuskan 

masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik 

kesimpulan, dan mengomunikasikan hasil temuan. Pendekatan saintifik ini dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada siswa di dalam mengenal dan memahami 

berbagai materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa 

diperoleh dari mana saja dan kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah yang di 

sampaikan guru saja. 

 

Kriteria pembelajaran saintifik 

Dalam pembelajaran saintifik, proses pembelajaran harus berasaskan kaidah-kaidah 

ilmiah. Ciri yang menonjol pada pendekatan ini adalah melalui proses pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Nah, 

kaidah-kaidah ilmiah yang harus mewarnai proses pembelajaran saintifik ini memiliki 

kriteria tertentu. Suatu proses pembelajaran disebut ilmiah, jika memenuhi kriteria 

berikut: 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan 

logika atau penalaran tertentu, bukan kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 

semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang 

dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran.  

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran 

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi 

pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 



7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem 

penyajiannya.
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Langkah-langkah pembelajaran saintifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama, mengamati. Pengamatan dimaksudkan untuk merangsang panca indra siswa. 

Pengamatan di sini bisa diartikan; melihat, mendengarkan, membaca, mengecap, meraba, 

dan membau. Guru wajib melibatkan siswa dalam proses pengamatan. Tentu, objek yang 

diamati adalah yang menjadi materi pembelajaran. Pengamatan ini dilakukan sebelum 

guru memulai langkah pembelajaran selanjutnya. 

Kedua, menanya. Konteks menanya di sini adalah siswa. Jadi, siswa yang distimulus 

untuk aktif menanya, bukan gurunya. Jika stimulus ini berhasil, otomatis guru harus 

mampu mengkondisikan siswa supaya penasaran terhadap materi yang akan dipelajari.  

Ketiga, mengumpulkan informasi. Dalam proses pembelajaran, siswa diminta 

mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan tentu berkaitan erat dengan yang 

diamati dan ditanyakan sebelumnya.  

Keempat, mengasosiasikan informasi. Asosiasi adalah kegiatan mengolah sesuatu. 

Mengasosikan informasi berarti mengolah informasi. Informasi atau fakta yang telah 

dikumpulkan siswa, sselanjutnya diolah untuk menghasilkan kesimpulan. Cara yang bisa 

ditempuh dalam pembelajaran bisa dengan mendiskusikan kesimpulan dari informasi 

yang didapat, mengaitkan informasi dengan konsep yang sedang dipelajari, dan 

sebagainya. 

                                                             
13https://docs.google.com/presentation/d/1N0uM52sfvg5SbPncQ5N67HlgXUI7hcfyeXJtNPPVPyQ/edit?pli=1#

slide=id.p24 



Kelima, mengomunikasi. Maksudnya, menyampaikan hasil dari mengolah informasi 

kepada siswa yang lain. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun 

perbedaan dari hasil yang didapat antar-siswa maupun antar-kelompok. Cara yang bisa 

ditempuh dalam pembelajaran bisa melalui presentasi maupun portofolio. 

Berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

scientific. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


