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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendekatan Ilmiah 

 

 

Pada pendekatan ilmiah mencakup beberapa ranah pencapaian hasil belajar pada 

kegiatan pembelajaran seperti yang terlihat pada bagan proses perolehan peserta 

didik (Gambar 1), proses pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  Hasil belajar melahirkan peserta didik yang 

produktif, kreatif, dan inovatif.  Keterampilan diperoleh melalui aktivitas meng-

amati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta (Hosnan, 2014). 

 

Gambar 1. Bagan proses perolehan peserta didik (Tim Penyusun, 2013a) 

 

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah memiliki beberapa karak-

teristik yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses 

Produktif 
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sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, melibatkan proses-

proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khusus-

nya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, serta pembelajaran dapat mengem-

bangkan karakter siswa (Hosnan, 2014). 

 

Tim Penyusun (2013a) memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran didalamnya mencakup komponen:  

1. Mengamati (observing) 

2. Menanya (questioning) 

3. Mencoba (experimenting) 

4. Menalar/mengasosiasi (associating) 

5. Membentuk jejaring/mengomunikasikan (networking) 

 

 

Gambar 2.  Tahap-tahap pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah  

(Tim Penyusun. 2013 a) 

 

 

 

1. Mengamati (observing) 

Menurut Abidin (2013), tahap ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menya-

jikan objek secara nyata sehingga siswa senang dan tertantang.  Metode observasi 

dapat membantu siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang 

dianalisis dengan materi pembelajaran yang dibelajarkan.  Pada kegiatan meng-

amati, guru memberi kesempatan secara luas kepada siswa untuk melakukan 
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pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca.  

Hosnan (2014) juga mengemukakan bahwa kegiatan mengamati mengedepankan 

pengamatan langsung pada objek yang akan dipelajari sehingga siswa mendapat-

kan fakta berbentuk data yang objektif.  Guru memfasilitasi siswa untuk melaku-

kan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, dan 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.  Kegiatan mengamati 

dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti 

berikut: 

a. Menentukan objek yang akan diobservasi. 

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi. 

c. Menentukan data-data yang perlu diobservasi, baik primer maupun 

sekunder. 

d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 

e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. 

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan 

alat-alat tulis lainnya. 

 

Menurut Hosnan (2014), prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan 

siswa selama observasi pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi 

untuk kepentingan pembelajaran. 

b. Banyak atau sedikit serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek, 

atau situasi yang diobservasi.  Makin banyak dan heterogen subjek, 

objek, atau situasi yang diobservasi, makin sulit kegiatan obervasi itu  

dilakukan.  Sebelum obsevasi dilaksanakan, guru dan siswa sebaiknya 

menentukan dan menyepakati cara dan prosedur pengamatan. 

c. Guru dan siswa perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan 

sejenisnya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi. 
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2. Menanya (questioning) 

Menurut Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 

2013 menyatakan  bahwa dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan 

secara luas siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca atau dilihat pada tahap kegiatan mengamati.  Guru perlu membimbing 

siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan 

dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain.   

Sikap ilmiah/afektif sangat dibutuhkan oleh siswa ketika mengikuti proses pem-

belajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah.  Menurut Lestari (2010) sikap 

ilmiah adalah sikap yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

ilmiah seperti:  

1. jujur terhadap data, 

2. rasa ingin tahu yang tinggi,  

3. terbuka atau menerima pendapat orang lain serta mau mengubah 

pandangannya jika terbukti bahwa pandangannya tidak benar, 

4. ulet dan tidak cepat putus asa,  

5. kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa 

adanya dukungan hasil observasi empiris, dan 

6. dapat bekerja sama dengan orang lain. Sikap ilmiah merupakan faktor 

psikologis yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan 

siswa. 

 

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa.  Siswa yang se-

makin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahunya semakin dapat dikembang-

kan.  Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut 

dan beragam dari sumber yang ditentukan guru, baik berasal dari sumber yang 

tunggal sampai sumber yang beragam.  Menanya memiliki banyak fungsi dalam 
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kegiatan pembelajaran.  Fungsi bertanya menurut Hosnan (2014) adalah sebagai 

berikut: 

a. Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  siswa tentang 

suatu tema atau topik pembelajaran. 

b. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar, serta mengem-

bangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

c. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancangan 

untuk mencari solusinya. 

d. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas sub-

stansi pembelajaran yang diberikan. 

e. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan perta-

nyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. 

f. Mendorong partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengem-

bangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan. 

g. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pen-

dapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan tole-

ransi sosial dalam hidup berkelompok. 

h. Membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam meres-

pon persoalan yang tiba-tiba muncul. 

i. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 

berempati satu sama lain. 

 

 

 

3. Mencoba (experimenting) 

Tindak lanjut dari menanya adalah mencoba.  Dalam hal ini, siswa menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara.  Siswa 

dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek 

yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.  Dari kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu 

menalar (Hosnan, 2014). 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus mencoba 

atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.  

Pada mata pelajaran IPA, peserta siswa memahami konsep-konsep IPA dan 
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kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.  Siswa juga harus memiliki keterampilan 

proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya sehari-hari (Tim Penyusun, 2013a). 

4. Menalar (associating) 

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris 

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

(Hosnan, 2014).  Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating.  

Istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 

dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif.  Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada ke-

mampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa 

untuk kemudian menjadi penggalan memori.  Selama mentransfer peristiwa-

peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan di memori.  Pengalaman-

pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.  Proses itu dikenal sebagai 

asosiasi atau menalar.  Dalam kegiatan ini, siswa melakukan pemrosesan infor-

masi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan (Tim Penyusun, 2013a). 

 

5. Membentuk jejaring (networking) 

Dalam kegiatan ini, siswa menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan da-

lam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola.  Hasil 
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tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa 

atau kelompok siswa tersebut (Abidin, 2013).  Sedangkan menurut Semiawan 

(1992), keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan untuk menyampai-

kan hasil penemuannya kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dapat 

berupa penyusunan laporan, pembuatan gambar, tabel, diagram, dan grafik. 

Proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-

kaidah pendekatan ilmiah.  Pendekatan ini bercirikan penonjolan  pada dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu ke-

benaran.  Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan di-

pandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.  Berikut beberapa kriteria 

dalam pendekatan ilmiah (Hosnan, 2014): 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dije-

laskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas 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 dipertanggung-

jawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya. 
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Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dalam Hosnan (2014) memiliki karak-

teristik sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa 

2. Dapat mengembangkan karakter siswa 

3. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, 

hukum, atau prinsip 

4. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam mrangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa 

 

 

Adapun tujuan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut.  Beberapa tujuan pembelajaran dengan pende-

katan ilmiah adalah sebagai berikut (Hosnan, 2014): 

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. 

 

Hosnan (2014) juga mengemukakan bahwa implementasi kurikulum 2013 dalam 

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/merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan.  
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B. Teori-Teori Belajar Konstruktivis 

 

Menurut Nur dalam Trianto (2010), teori pembelajaran berkembang dari kerja 

Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif 

yang lain, seperti teori Bruner.  Pendekatan pembelajaran yang berfilosofi 

konstruktivisme merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada keaktifan 

siswa dan mengharuskan siswa membangun pengetahuannya sendiri.  Pendekatan 

ilmiah sangat relevan dengan tiga teori belajar, yaitu teori Bruner, teori Piaget, 

dan teori Vygotsky.   

 

Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan.  Menurut Carin dan 

Sund dalam Hosnan (2014), 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 ber-

sesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran mengguna-

kan pendekatan ilmiah.  

 

Bruner (Dahar, 1989) menganggap bahwa belajar bermakna hanya dapat terjadi 

melalui belajar penemuan.  Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan 

bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik.  Belajar penemuan 

meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih 
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keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah.  

Gabel dalam Husamah dan Yanur (2013) menyatakan bahwa melalui kegiatan 

laboratorium terutama praktikum memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir siswa. 

 

Piaget menjelaskan teori belajar pada dasarnya siswa diharapkan membangun 

sendiri perolehan yang ia dapatkan melalui pengalaman. Teori ini dikenal sebagai 

teori belajar konstruktivis.  Menurut Von Glaserfeld (1989) dalam Pannen, 

Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001) menyatakan bahwa konstruktivisme merupa-

kan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan 

kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri.   

 

Slavin dalam Nurhadi dan Senduk (2002) mengemukakan teori-teori baru dalam 

psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pembelajaran konstruktivis 

(constructivist theories of learning).  Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa 

siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.  Bagi siswa agar benar-benar memahami dan 

dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide.  Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan 

informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Bruner. 

 

Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat ditransfer dari orang yang mem-

punyai pengetahuan kepada orang yang belum mempunyai pengetahuan.  Bahkan, 

bila seorang guru bermaksud mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya kepada 
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siswa, pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa itu 

lewat pengalamannya (Trianto, 2007). 

 

Menurut Nur dan Wikandari dalam Trianto (2007), proses belajar mengajar IPA 

lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori, dan sikap ilmiah 

siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh postif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun produk pendidikan.  

 

Menurut Von Glaserfeld (1989) dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu 

(2001), agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan: 

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali peng-

alaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi 

individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut. 

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan 

mengenai persamaan dan perbedaan suatu hal.  Kemampuan membanding-

kan sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih umum dari 

pengalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan perbedaannya 

untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruksi pengetahuan-

nya. 

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang 

lain (selective conscience).  Melalui “suka dan tidak suka” inilah muncul 

penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan bagi pemben-

tukan pengetahuannya. 

 

 

 

C. Generating Skill 

 

Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl 

(2001) yakni: mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), menerap-

kan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan mencipta 

(create).  Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau “Higher Order Thinking Skill” 

(HOTS) jika ditinjau dari ranah kognitif pada taksonomi Bloom, berada pada level 
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menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (Duron dkk; 2006).  Menciptakan 

mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk 

membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan 

suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau 

pola yang berbeda dari sebelumnya.   

 

Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada perte-

muan sebelumnya.  Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir kreatif, 

namun tidak secara total berpengaruh pada kemampuan siswa untuk menciptakan.  

Menciptakan disini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasil-

kan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa (Gunawan dan Anggarini, 2011).  

Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif lainnya adalah pada 

dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan, dan menganalisis siswa bekerja 

dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya, sedangkan pada mencipta siswa 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru.  Mencipta meliputi membangkitkan 

(generating) dan memproduksi (producing).  

 

Dalam buku A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing A Revision of 

Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, Anderson dan Krathwohl (2001) 

berpendapat bahwa: 

Generating involves representing the problem and arriving at alternatives 

or hypotheses that mean certain criteria.  Often the way a problem is 

initially represented suggests possible solutions; however, redefining or 

coming up with a new representation of the problem may suggest different 

solutions. When generating transcends the boundaries or constraints of 

prior knowledge and existing theories, it involves divergent thinking and 

forms the core of what can be called creative thinking.  Generating is used 

in a restricted sense here. The goal of generating within create is divergent.  

An alternative term for generating is hypothesizing. 
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Artinya,  generating merupakan kegiatan merepresentasikan permasalahan dan 

menemukan alternatif hipotesis yang memiliki kriteria tertentu.  Alur suatu 

penyelesaian masalah dimulai dengan merepresentasikan solusi-solusi yang 

mungkin.  Generating dapat juga dianggap sebagai bentuk mendefinisikan ulang 

atau memberikan pemecahan masalah dengan representasi yang berbeda. Ketika 

generating melampaui batas-batas atau kendala-kendala dari pengetahuan atau 

teori yang telah ada sebelumnya, generating ini termasuk ke dalam berpikir 

divergen yang merupakan inti dari berpikir kreatif.  Tujuan dari generating adalah 

berpikir divergen.  Istilah lain yang dapat digunakan untuk menyatakan keteram-

pilan ini adalah mengajukan hipotesis.  Menurut KBBI, hipotesis adalah sesuatu 

yang benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagai-

nya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. 

 

Menurut Dewey dalam Sumiati dan Asra (2008), beberapa langkah yang dialami 

siswa setelah merasakan adanya kesulitan atau masalah yang menuntut pemecahan 

masalah, siswa dirangsang untuk mengungkapkan pendapatnya, diberi kesempatan 

mengemukakan fakta-fakta, tanggapan, dan penafsiran suatu masalah hasil peng-

amatannya dalam kehidupan sehari-hari.  Kemudian setelah siswa menyadari ada-

nya suatu masalah, langkah selanjutnya adalah siswa diharapkan dapat mengidenti-

fikasi dan merumuskan dengan singkat dan tepat apa sebenarnya masalahnya. 

Barulah siswa mengajukan suatu rumusan kesimpulan sementara terhadap peme-

cahan masalah (hipotesis) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan fakta atau 

argumentasi (alasan-alasan) yang nalar.   
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Menurut Dewey dan Wertheimer dalam Slameto (2003), berpikir divergen berarti 

berpikir dalam arah yang berbeda-beda, akan diperoleh jawaban-jawaban unik 

yang berbeda-beda tapi benar.  Memproduksi mengarah pada perencanaan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  

 

Keterampilan adalah kecakapan untuk melaksanakan tugas, di mana keterampilan 

tidak hanya meliputi gerakan motorik, tetapi juga melibatkan fungsi mental yang 

bersifat kognitif, yaitu suatu tindakan mental dalam usaha memperoleh pengeta-

huan.  Proses berpikir berhubungan dengan pola perilaku yang lain dan membu-

tuhkan keterlibatan aktif pemikir.  Beberapa keterampilan berpikir yang dapat 

meningkatkan kecerdasan memproses adalah keterampilan berpikir kritis, kete-

rampilan berpikir kreatif, keterampilan mengorganisir otak, dan keterampilan 

analisis (Presseisen dan Costa, 1985).  Costa dalam Liliasari (2007) membagi 

keterampilan berpikir menjadi dua, yaitu keterampilan berpikir dasar dan keteram-

pilan berpikir kompleks atau tingkat tinggi.  Berpikir kompleks atau tingkat tinggi 

dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu pemecahan masalah, pem-

buatan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif.  Generating skill dikatego-

rikan kedalam keterampilan berpikir kompleks atau tingkat tinggi. 

 

Anderson dan Krathwohl (2001) merevisi level taksonomi Bloom menjadi 

remembering, understanding, applying, analysing, evaluating, creating.  Hasil 

revisi ranah kognitif  Bloom oleh Anderson and Krathwohl ini sangat mudah 

diterima oleh banyak saintisi dan praktisi sehingga keberadaannnya selalu men-

jadi rujukan dari perkembangan teori pembelajaran. 
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Creating dikategorikan dalam creative thinking, walaupun tidak sepenuhnya ter-

masuk ke dalam creative thinking (Anderson dan Krathwohl, 2001).  Diantara 

proses berpikir tingkat tinggi, salah satu yang digunakan dalam pembentukan 

sistem konseptual IPA adalah berpikir kreatif.  Keterampilan berpikir dapat di-

definisikan sebagai proses kognitif yang dipecah-pecah ke dalam langkah-langkah 

nyata yang kemudian digunakan sebagai pedoman berpikir (Gunawan dan 

Anggarini, 2011).  

 

Pembelajaran IPA secara khusus sebagaimana tujuan pendidikan secara umum 

sebagaimana termaktub dalam taksonomi Bloom bahwa pembelajaran IPA 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan, yang merupakan tujuan utama dari 

pembelajaran.  Jenis pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan dasar dari 

prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pengetahuan 

secara garis besar tentang fakta yang ada di alam untuk dapat memahami dan 

memperdalam lebih lanjut, dan melihat adanya keterangan serta keteraturannya.  

Disamping hal itu, pembelajaran sains diharapkan pula memberikan keterampilan 

(psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan dan 

apresiasi (Trianto, 2010). 

 

Menurut Sund dalam Slameto (2003) menyatakan bahwa individu dengan potensi 

kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Hasrat keingintahuan yang besar 

b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru 

c. Panjang akal 

d. Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

e. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit 

f. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan 

g. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas 

h. Berpikir fleksibel 
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i. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban 

lebih banyak 

j. Kemampuan membuat analisis dan sintesis 

k. Memiliki semangat bertanya serta meneliti 

l. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik 

m. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas 

 

 

Salah satu ciri-ciri individu yang memiliki potensi kreatif adalah memiliki hasrat 

keingintahuan yang besar, maka salah satu teknik yang digunakan untuk mengem-

bangkan kreativitas adalah dengan belajar melalui pencaritahuan, dengan ciri-ciri 

(Slameto, 2003): 

1. Bertanya, tidak semata-mata mendengarkan dan menghafal 

2. Bertindak, tidak semata-mata melihat dan mendengarkan 

3. Mencari pemecahan, tidak semata-mata mendapatkan 

4. Menemukan masalah, tidak semata-mata mempelajari fakta 

5. Menganalisis, tidak semata-mata mengamati 

6. Membuat sintesis, tidak semata-mata membuktikan 

7. Berpikir, tidak semata-mata membayangkan 

8. Menghasilkan atau memproduksi, tidak semata-mata menggunakan 

9. Menyusun, tidak semata-mata mengumpulkan 

10. Menciptakan, tidak semata-mata memproduksi kembali 

11. Menerapkan, tidak semata-mata mengingat 

12. Mengujikan, tidak semata-mata membenarkan 

13. Memberikan kritik yang bersifat konstruktif, tidak semata-mata menerima 

14. Merancang, tidak semata-mata melaksanakan 

15. Melakukan penilaian serta menghubungkan, tidak semata-mata 

mengulangi 

 

 

 

D. Analisis Konsep Asam Basa 

 

 

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas 

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan ber-

hubungan satu sama lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal 
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konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara satu konsep 

dengan konsep yang lainnya. 

Herron et al. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa analisis konsep me-

rupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam meren-

canakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini telah 

digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  Analisis 

konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label 

konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, 

contoh, dan non contoh.  Analisis konsep asam basa dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Analisis konsep asam basa 

 

Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Larutan  Larutan adalah  

campuran 

homogen dua 

zat atau lebih  

dan masing-

masing zat 

tidak dapat 

dibedakan lagi 

secara fisik. 

Berdasarkan 

sifatnya larutan 

dapat dibagi 

menjadi larutan 

asam, larutan 

basa, dan 

netral.  

 

Konsep 

konkrit 
 Asam 

 Basa 

 Netral 

 Jenis zat   Campuran  Koloid 

 Suspensi 

 

 Asam 

 Basa 

 Netral 

 

 Larutan 

HCl 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NaCl 

 Air susu 

Asam Asam adalah  

suatu zat yang 

bila dilarutkan 

dalam air dapat 

Konsep 

Abstrak 

dengan 

contoh 

 Kekuatan 

asam 

 Derajat 

keasaman 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 

 

 Larutan  Larutan 

basa 

 Larutan 

netral 

 Kekuatan 

asam 

 Derajat 

keasaman 

 Larutan 

HCl 

 Larutan 

CH3COOH 

 Larutan 

NaCl 
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Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

melepaskan ion 

H
+ 

 (menurut 

teori 

Arrhenius),  di-

mana   konsen-

trasi ion H
+ 

menunjukan  

kekuatan asam 

suatu larutan 

yang dinyata-

kan dengan 

derajat ke-

asaman (pH), 

asam 

merupakan 

spesi yang 

mendonorkan 

proton menurut 

teori Bronsted-

Lowry, dan  

menerima  

pasangan  el-

ektron menurut 

teori Lewis. 

konkret (pH) 

 

 Larutan 

elektrolit 

(pH) 
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Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Basa 

 

Basa adalah zat 

yang 

melepaskan  ion 
-
OH  di dalam 

pelarut air 

menurut teori 

Arrhenius,   

konsentrasi ion 

OH
- 

menunjukkan 

kekuatan basa 

yang dinyatakan 

dengan derajat 

pOH yang 

berkaitan 

dengan  pKw 

atau spesi spesi 

yang menerima 

proton menurut 

Bronsted-

Lowry, dan 

melepaskan 

pasangan el-

ektron menurut 

Lewis. 

 

Konsep 

Abstrak 

dengan 

contoh 

konkret 

 pOH 

 pKw 

 Indikator 

asam –basa 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Larutan 

 

 

 

 Larutan 

asam 

 Larutan 

netral   

 Larutan 

elektrolit 

 

 Basa 

kuat  

 Basa 

lemah 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NH4OH 

 Larutan 

C6H12O6 
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Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Kekuatan 

asam basa 

 

 

Kemampuan 

spesi asam atau 

basa untuk 

menghasilkan 

ion H
+
 atau ion 

-

OH
 
dalam air 

yang bergantung 

pada derajat 

keasaman (pH),  

derajat ionisasi, 

besarnya tetapan 

ionisasi asam 

maupun tetapan 

ionisasi basa, 

dapat dibagi 

menjadi asam 

kuat, asam 

lemah, basa kuat 

dan basa lemah 

Konsep 

abstrak 
 Asam kuat 

 Asam lemah 

 Basa kuat 

 Basa lemah 

 Derajat 

keasaman 

 Derajat ion-

isasi 

 Ka 

 Kb 

 

 

 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Larutan 

Asam 

  Larutan 

basa 

 Konsep 

pH,pOH 

dan pKw 

 Tetapan 

kesetim-

bangan air 

(Kw) 

 Derajat 

ionisasi 

 Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

 Asam 

kuat = 

H2SO4 

 Basa 

kuat = 

NaOH 

 Asam 

kuat=CH3

COOH 

 Basa kuat 

= 

NH4OH 

 

 

 

pH 

 

 

Derajat ke-

asaman  suatu 

larutan yang 

bergantung 

pada kon-

sentrasi ion H
+ 

 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

 Derajat 

keasaman 

(pH) 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Nilai pH 

 Asam ba-

sa Arrhe-

nius 

 pOH  

 pKw 

-  pH  

CH3CO

OH0,1 

M = 3 

 pH  

CH3COO

H0,1 M = 

1 
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Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

pOH Parameter 

untuk 

menyatakan 

konsentrasi  
-
OH. pOH 

berkaitan 

dengan pH dan 

tetapan 

kesetimbangan 

air (Kw) 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

 pH 

 Kw 

 Konsentrasi 

ion 
–
OH 

 Nilai pOH 

 Asam ba-

sa Arrhe-

nius 

 pH 

 pKw 

-  pOH 

NaOH 

1M 0,01 

= 2 

 pH 

CH3COO

H 0,1 M 

=3 

Tetapan 

Kesetimb

angan air 

Tetapan 

kesetimbangan 

untuk 

kesetimbangan 

air 

Konsep 

abstrak 
 Kesetim-

bangan air 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

 Konsentrasi 

ion 
-
OH 

 Kesetim-

bangan 

larutan 

 Ka 

 Kb 

pKw  Kw pa-

da suhu 

25
0
C = 

1x10
-14

 

 Ka asam 

asetat 

1x10
-5

 

pKw Besaran yang 

menyatakan 

hubungan pH 

dan pOH 

larutan 

 

 

 

 

 

Konsep 

abstrak 
 pKw  pH 

 pOH 

 Tetapan 

Kesetim-

bangan 

air (Kw) 

 pH 

 pOH 

-  pKw = 

14 

 pH 

CH3COO

H 0,1 M 

=3 



29 

 

 
 

Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Asam 

kuat  

Asam yang 

dapat terion-

isasi sempurna 

dalam laru-

tannya 

Konsep 

abstrak 
 ionisasi 

sempurna 

 Jenis laru-

tan asam  

 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Basa kuat 

 Basa lemah 

 

-  HCl  CH3CO

OH 

Asam 

lemah 

Asam yang 

dalam  

larutannya teri-

onisasi sebagi-

an, konsentrasi 

ion H
+ 

hanya 

dapat diten-

tukan jika teta-

pan ionisasi 

asam (Ka)  ju-

ga diketahui. 

Konsep 

abstrak 
 Ka  Jenis laru-

tan asam  

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

kuat 

 Basa kuat 

 Basa lemah 

 

-  CH3 

COOH 

 HCl 

Basa kuat  Basa yang 

dapat terion-

isasi sempurna 

dalam laru-

tannya 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

sempurna 

 Jenis laru-

tan asam  

 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam 

lemah 

 Asam kuat 

 Basa lemah 

 

-  NaOH  NH4O

H 

Basa 

lemah 

Basa yang da-

lam larutannya 

terionisasi se-

bagian, konsen-

Konsep 

abstrak 
 Kb  Jenis laru-

tan asam  

 

 Kekuatan 

asam basa 

 Asam kuat 

 Asam 

lemah 

 Basa kuat 

-  NH4O

H  

 NaOH 



30 

 

 
 

Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

trasi ion OH
- 

hanya dapat 

ditentukan jika 

tetapan ionisasi 

basa (Kb)  juga 

diketahui 

 

Derajat 

Ionisasi 

Istilah yang 

digunakan untuk 

menyatakan 

perbandingan  

antara jumlah 

zat yang 

mengion dengan 

jumlah zat 

mula-mula 

 

 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

larutan 

 Jumlah zat 

yang men-

gion 

 Jumlah zat 

mula-mula 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

-  Derajat 

ionisasi 

larutan 

HCl 

men-

dekati 1 

 Derajat  

ionisasi 

CH3COO

H men-

dekati 1 

Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

Tetapan 

kesetimbangan 

untuk ionisasi 

asam lemah 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

asam lemah 

 Nilai teta-

pan 

kesetim-

bangan 

asam 

lemah 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

 Derajat 

ionisasi  

-  Ka 

asam 

asetat 

1,8 x 

10
-5

 

 Kb laru-

tan 

amonia 

1,8 x 10
-5
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Label 

Konsep 

Definisi Kon-

sep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh 

Non Con-

toh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

Tetapan 

kesetimbangan 

untuk ionisasi 

basa lemah 

Konsep 

abstrak 
 Ionisasi 

basa lemah 

 Nilai teta-

pan 

kesetim-

bangan ba-

sa lemah 

 Larutan 

elektrolit 

 Kekuatan 

asam 

 Tetapan 

ionisasi 

asam 

(Ka) 

 Derajat 

ionisasi 

-  Kb 

amonia 

1,8 x 

10
-5

  

 Ka asam 

asetat 1,8 

x 10
-5
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan pembelajaran yang menghendaki siswa 

untuk dapat bepikir tingkat tinggi dan mampu mengkonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahap mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masa-

lah, tahap menanya untuk merumuskan masalah dan mengajukan hipotesis dalam 

bentuk pertanyaan, tahap mengumpulkan data secara eksperimen atau non ekspe-

rimen, tahap menalar untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan, serta 

tahap mengkomunikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. 

 

Salah satu kompetensi yang menuntut siswa untuk melatih keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada pembelajaran kimia adalah materi asam basa.  Materi ini 

diberikan di kelas XI pada K.D 3.10 yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan 

konsep asam dan basa dan atau pH larutan dan K.D 4.10 yaitu mengajukan ide 

atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasam-

an asam/basa atau titrasi asam/basa.  Berdasarkan K.D tersebut, kognitif siswa 

yang dapat diperoleh adalah kemampuan menganalisis dan mencipta.  Kemam-

puan menganalisis dan mencipta termasuk ke dalam kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.  Salah satu keterampilan dalam ranah mencipta adalah generating skill.   

 

Generating skill dapat dilatihkan melalui tahap menanya dan menalar dalam 

pendekatan ilmiah.  Pada tahap menanya, setiap pertemuannya siswa dilatih untuk 

merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan setelah mengidentifikasi 

masalah dari fenomena asam basa pada saat kegiatan mengamati seperti fenomena 

mengenai adanya larutan asam basa yang tidak dapat ditentukan sifatnya dengan 

cara mencicipi atau merasakannya karena berbahaya jika terkena kulit.  
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Pada tahap menalar, generating skill juga dilatihkan.  Pada proses mengkonstruksi 

pengetahuan mengenai penentuan rumus pOH, siswa dapat menemukan solusi 

penentuan pOH larutan basa setelah menyimpulkan rumus penentuan pH larutan 

asam.  Begitu pula pada penentuan tetapan kesetimbangan basa, setelah menemu-

kan persamaan tetapan kesetimbangan asam lemah, siswa dapat merepresentasi-

kan solusi dari permasalahan dalam bentuk kesimpulan dengan bahasa mereka 

sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menentukan persamaan 

tetapan kesetimbangan pada basa lemah.  

 

Jika dilihat dari serangkaian proses pembelajarannya, dapat kita ketahui bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dapat melatih generating skill karena 

siswa dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuan yang ia dapatkan setelah ia 

mengemukakan sendiri permasalahan yang muncul dan merepresentasikan solusi 

dari permasalahan.  Apabila pembelajaran seperti ini diterapkan pada pembelajar-

an asam basa diharapkan generating skill siswa akan meningkat. 

 

F. Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi generating skill siswa kelas XI IPA  

semester genap SMA Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2014/2015 

diabaikan. 

2. Perbedaan tingkat generating skill siswa semata-mata karena perbedaan 

perlakuan dalam proses pembelajaran. 
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G. Hipotesis 

 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmiah pada materi asam 

basa efektif  dalam meningkatkan generating skill. 

 

 


