
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Media Pembelajaran 

 

Pembelajaran akan lebih efektif dan efisien apabila pendidik menggunakan media 

pembelajaran.  Menurut Arsyad (2005) media pembelajaran adalah sebuah alat 

yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  Media pembelajaran 

merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses belajar meng-

ajar.  

 

Pengembangan media pembelajaran sangat penting dilakukan, baik secara indi-

vidu, bersama-sama dan atau melibatkan pihak eksternal karena ketersediaan 

media pembelajaran di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan masih 

sangat terbatas.  Untuk menghasilkan suatu media pembelajaran yang baik dalam 

arti efektif meningkatkan mutu pembelajaran, dalam proses pengembangannya di-

perlukan suatu perancangan yang baik.  Media pembelajaran yang baik tidak bisa 

dibuat secara spontanitas dan asal jadi.  Dalam menyususn rancangan, berbagai 

hal harus diperhatikan, baik menyangkut aspek materi, media, pedagogig dan 

sasaran serta tujuan yang hendak dicapai dengan media tersebut.  Perancangan 

media pembelajaran melalui enam tahap kegiatan, yaitu (1) Menganalisis ke-

butuhan dan karakteristik siswa, (2) Merumuskan tujuan pembelajaran, (3) Me-

rumuskan butir-butir materi, (4) Menyusun instrumen evaluasi, (5) Menulis 
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naskah media, dan (6) Melakukan tes/evaluasi.  Di samping enam langkah 

tersebut, tahap validasi ahli sebaiknya dilakukan terhadap naskah media yang 

sudah disusun, yaitu sebelum dilakukan uji coba lapangan.  Salah satu media 

pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) 

(Asyhar, 2012). 

 

B.  Lembar Kerja Siswa 

 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran salah satunya 

adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  Menurut Sunyono (2008) LKS merupakan 

salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan 

dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan keterampilan.  Menu-

rut Sriyono (1992) LKS merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengalihkan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  Berdasarkan pendapat-pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan alat bantu atau media untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pem-

belajaran yang dapat berupa lembaran tugas yang harus dikerjakan siswa dalam 

kajian dan tujuan tertentu untuk mendukung proses pembelajaran.   

 

Pada umumnya, LKS berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di 

rumah, materi untuk diskusi, teka-teki silang, tugas portofolio, dan soal-soal latih-

an, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak siswa beraktivitas 

dalam proses pembelajaran.  Melalui media pembelajaran berupa LKS ini akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengefektifkan 
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waktu, dan akan lebih mengaktifkan peran peserta didik serta menimbulkan inter-

aksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam proses 

pembelajaran.  Selain itu, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk me-

nuntun siswa dalam menemukan konsepnya sendiri.  Hal senada dengan yang di-

ungkapkan Merdekawati dan Himmawati (2011) yaitu 

“Using student worksheet in learning process help students to understand 

the material by themselves.  Student worksheet also gives a large chance for 

the students to show up their ability and develop thinking process through 

looking for, guessing, and logically.  The main of learning is a changing 

behavior because an experience.  Therefore, this student worksheet is to 

enrich student’s experience” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, lembar kerja siswa berguna untuk memperkaya 

pengalaman siswa.  Dengan adanya LKS siswa akan mengeksplorasi keterampilan 

proses saat pembelajaran, serta akan membimbing siswa dalam berpikir secara 

kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masa-

lah, serta mengaplikasikan materi pembelajaran.   

 

LKS merupakan salah satu alat bantu dalam pembelajaran yang memiliki banyak 

fungsi.  Menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan tujuan LKS antara 

lain: 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar; 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep; 

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar-

mengajar; 

4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran; 

5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembel-

ajaran; 

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai 

melalui kegiatan belajar; 

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang di-

pelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 
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Menurut Arsyad (2005), LKS memberi manfaat antara lain yaitu (1) Memperjelas 

penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar semakin lancar dan me-

ningkatkan hasil belajar;  (2) Meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan 

perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri sesuai ke-

mampuan dan minatnya;  (3) Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu; dan (4) Siswa akan mendapatkan pengalaman yang 

sama mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan lingkungan sekitar.   

 

Berdasarkan pernyataan di atas, penggunaan LKS dalam pembelajaran dapat 

membantu mempermudah siswa dalam belajar.  Siswa akan lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja.  Idealnya dalam 

pembelajaran seorang guru harus membuat LKS sesuai dengan kebutuhan siswa 

sehingga tujuan pembelajaran akan lebih terarah dan mudah dicapai.  Tidak hanya 

itu melalui LKS, diharapkan siswa dapat termotivasi dalam mempelajari konsep-

konsep kimia khususnya pada materi titrasi asam basa.  Pada proses pembelajaran, 

LKS yang digunakan berperan sebagai sarana pembelajaran untuk menuntun sis-

wa mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok mata pelajar-

an yang telah atau sedang dipelajari.   

 

LKS yang digunakan guru dalam pembelajaran harus mengandung aspek-aspek 

LKS yang baik atau ideal.  Menurut Widjajanti (2008), secara rinci aspek-aspek 

yang harus dipenuhi oleh suatu LKS agar dapat dikategorikan menjadi LKS yang 

baik adalah (1) Pendekatan penulisan;  (2) Kebenaran konsep;  (3) Kedalaman 

konsep;  (4) Keluasan konsep;  (5) Kejelasan kalimat;  (6) Kebahasaan;  (7) 
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evaluasi belajar;  (8) Kegiatan siswa atau percobaan kimia;  (9) Keterlaksanaan; 

dan (10) Penampilan fisik.  

 

Penggunaan LKS sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran, apabila 

LKS yang digunakan tersebut merupakan LKS yang berkualitas baik.  LKS yang 

berkualitas baik harus disusun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.  Penyu-

sunan LKS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Syarat didaktik 

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses pembelajaran harus 

memenuhi persyaratan didaktik, artinya suatu LKS harus mengikuti asas pembel-

ajaran yang efektif, yaitu menekankan pada tahapan proses siswa untuk menemu-

kan konsep-konsep sehingga LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi siswa 

untuk mencari tahu dan siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk ber-

komunikasi dengan sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri sendiri serta 

siswa akan aktif dalam pembelajaran. 

 

2. Syarat konstruksi 

Syarat yang termasuk dalam konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan de-

ngan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti 

oleh peserta didik.  Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

peserta didik, peserta didik menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi 

keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambar pada LKS, 

menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan 

ilustrasi dari pada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam 
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menangkap apa yang diisyaratkan LKS.  Selain itu, LKS harus dapat digunakan 

oleh seluruh siswa, baik yang tingkat akademiknya tinggi, sedang maupun rendah, 

memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat sebagai sumber motivasi, serta mem-

punyai identitas untuk memudahkan administrasinya, misalnya kelas, mata pel-

ajaran, topik, nama atau nama-nama anggota kelompok, tanggal dan sebagainya. 

 

3. Syarat teknis 

Syarat teknis yang harus termuat dalam LKS yaitu:  

a. Tulisan 

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi, meng-

gunakan huruf tebal agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, meng-

gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai untuk 

membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, mengusahakan agar 

perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. 

b. Gambar  

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan 

atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKS.  Yang lebih 

penting adalah pesan atau isi dari gambar tersebut dapat dilihat secara jelas dan 

tersampaikan secara keseluruhan. 

 

c. Penampilan  

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKS.  Apabila suatu 

LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederatan pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh 
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sehingga membosankan dan tidak menarik.  Jadi, LKS yang baik memiliki 

kombinasi antara gambar dan tulisan (Darmodjo dan Kaligis, 1992).   

 

Suryobroto (1986) menyatakan bahwa pengembangan LKS dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Menetapkan standar kompetensi, judul dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai; 

2. Melakukan analisis kurikulum baik KI-KD, dan materi pokok; 

3. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KI-KD; 

4. Menetapkan prosedur, jenis dan alat penilaian; 

5. Menetapkan alternatif kegiatan (pengalaman belajar) yang dapat 

memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan proses sains di dalam dirinya; 

6. Menetapkan dan mengembangkan bahan/media/sumber yang sesuai 

dengan kemampuan dasar yang akan dicapai, karakteristik siswa, 

fasilitas, dan karakteristik lingkungan siswa; 

7. Menyusun LKS yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah 

dilakukan menjadi sebuah LKS.  

 

LKS dapat digunakan baik dalam kegiatan praktikum maupun pembelajaran biasa 

(tidak praktikum).  Ada dua kategori LKS yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, yaitu LKS eksperimen dan LKS noneksperimen.  LKS eksperimen 

adalah lembar kegiatan siswa yang berisikan petunjuk dan pertanyaan yang harus 

diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep dan disajikan dalam ben-

tuk kegiatan eksperimen di laboratorium.  LKS eksperimen merupakan media 

pembelajaran yang tersusun secara kronologis agar dapat membantu siswa dalam 

memperoleh konsep pengetahuan yang dibangun melalui pengalaman belajar sis-

wa yang berisi tujuan percobaan, alat-alat percobaan, bahan percobaan, langkah 

kerja, pernyataan, hasil pengamatan, dan soal-soal hingga kesimpulan akhir dari 

eksperimen yang dilakukan pada materi pokok yang bersangkutan.  Sedangkan 

LKS non eksperimen adalah lembar kegiatan yang berisikan perintah atau 
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pertanyaan yang harus diselesaikan oleh siswa untuk menemukan suatu konsep 

dan disajikan dalam bentuk kegiatan di kelas.  LKS noneksperimen merupakan 

media pembelajaran yang disusun secara kronologis, hanya digunakan untuk 

membangun konsep pada submateri yang tidak dilakukan eksperimen.  Siswa 

dapat menemukan konsep pembelajaran berdasarkan hasil percobaan dan soal-

soal yang dituliskan dalam LKS noneksperimen tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, LKS yang disusun dapat dirancang dan di-

kembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang 

dihadapi.  Apabila dalam pembelajaran dilakukan praktikum atau demonstrasi 

maka LKS yang digunakan adalah LKS eksperimen dan apabila pembelajaran 

dilakukan hanya dengan diskusi di kelas maka LKS yang digunakan adalah LKS 

noneksperimen.  

 

C.  Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) 

 

Keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah, selain harus didukung dengan media 

pembelajaran, sebagai guru juga  harus tepat dalam menggunakan pendekatan 

pembelajaran kepada peserta didik.  Menurut Abidin (2014) pendekatan dalam 

konsep pembelajaran dapat dipandang sebagai a way of beginning something „cara 

memulai sesuatu‟, maksudnya pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai pandu-

an dasar tentang mengajarkan sesuatu dan bagaimana sesuatu itu dapat dipelajari 

lebih mudah, menjadi pedoman bagi proses pembelajaran, dan sekaligus akan 

memberikan sejumlah tahapan belajar mengajar yang semestinya dilakukan agar 

pembelajaran dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.  Gulo (2000) menjelaskan 
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bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu pandangan yang mengupayakan 

cara siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya.  Pendekatan pembelajaran 

merupakan sebuah pandangan tentang bagaimana siswa berinteraksi selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013 adalah pen-

dekatan ilmiah (scientific approach).  Dalam pendekatan ilmiah pembelajaran 

yang dilakukan berbasis pada fakta yang dapat dijelaskan dengan logika.  

Sehingga siswa mampu menemukan sebuah jawaban yang tidak berdasarkan 

angan-angan atau pendapat tidak masuk akal tetapi melalui proses ilmiah yang 

struktural dan tidak mendapatkan semua informasi hanya dari guru.  

 

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah merupakan pembelajaran yang menuntut 

siswa beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains.  Hal ini berarti proses pembel-

ajaran harus berisi serangkaian aktivitas penelitian yang dilakukan siswa dalam 

upaya membangun pengetahuan.  Menurut Tim Penyusun (2014) pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran kimia dapat diterapkan dengan langkah-langkah 

metode ilmiah, yaitu melakukan pengamatan, menentukan hipotesis, merancang 

eksperimen untuk menguji hipotesis, menerima atau menolak hipotesis dan me-

revisi hipotesis atau membuat kesimpulan.  Guna mampu melaksanakan kegiatan 

ini siswa harus dibina kepekaannya terhadap fenomena, kemampuannya meng-

ajukan pertanyaan, ketelitiannya mengumpulkan data, dan kecermatannya meng-

olah data untuk menjawab pertanyaan dan akhirnya kemampuannya membuat 

simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.  Dengan demikian, 

proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai,            
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prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.  Menurut Tim Penyusun (2014) kriteria dalam 

pendekatan ilmiah, sebagai berikut: 

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

jelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata; 

2. Menjelasan 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 me-

lihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembel-

ajaran; 

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. 

 

 

Model pembelajaran dalam pendekatan ilmiah, sebagaimana penelitian, memiliki 

beberapa karakteristik khusus dalam penerapannya. Menurut Abidin (2014) 

karakteristik khusus pendekatan ilmiah adalah: 

1. Objektif, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek tertentu 

dan siswa dibiasakan memberikan penilaian secara objektif terhadap 

objek tersebut; 

2. Faktual, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan terhadap masalah-

masalah faktual yang terjadi di sekitar siswa sehingga siswa dibiasakan 

untuk menemukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran-

nya; 

3. Sistematis, artinya pembelajaran dilakukan atas tahapan belajar yang sis-

tematis dan tahapan belajar ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan 

pembelajaran; 

4. Bermetode,  artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran 

ilmiah tertentu yang sudah teruji keefektivannya; 

5. Cermat dan tepat, artinya pembelajaran dilakukan untuk membina kecer-

matan dan ketepatan siswa dalam mengkaji sebuah fenomena atau objek 

belajar tertentu; 

6. Logis, artinya pembelajaran senantiasa mengangkat hal yang masuk akal; 
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7. Aktual, yakni bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks 

kehidupan anak sebagai sumber belajar yang bermakna; 

8. Disintered, artinya pembelajaran harus dilakukan dengan tidak memihak 

melainkan benar-benar didasarkan atas capaian belajar siswa yang 

sebenarnya; 

9. Unsupported opinion, artinya pembelajaran tidak dilakukan untuk me-

numbuhkan pendapat atau opini yang tidak masuk akal yang tidak 

disertai bukti-bukti nyata; 

10. Verifikatif, artinya hasil belajar yang diperoleh siswa dapat diverifikasi 

kebenarannya dalam arti dikonfirmasikan, direvisi, dan diulang dengan 

cara yang sama atau berbeda. 

 

Tim Penyusun (2014) menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan pendekat-

an ilmiah mencakup tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap bertujuan 

agar peserta didik tahu tentang „mengapa‟.  Ranah keterampilan bertujuan agar 

peserta didik tahu tentang „bagaimana‟.  Ranah pengetahuan bertujaun agar pe-

serta didik tahu tentang „apa‟.  Hasil akhirnya adalah penguasaan kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang seimbang sehingga menjadi manusia 

yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan 

untuk hidup secara layak (hard skills).  Integrasi dari ketiga ranah tersebut se-

perti terlihat pada Gambar 1. 

                                                   

Gambar 1.  Hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif,  

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan  

yang terintegrasi. 

Keterampilan 

(Tahu Bagaimana) 

Pengetahuan 

(Tahu Apa) 

Sikap 

(Tahu Mengapa) 

 

 
Produktif 

Inovatif 

Kretif 

Afektif 
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Tim Penyusun (2014) memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran didalamnya mencakup komponen: mengamati (observing), 

menanya (questioning), mencoba (experimenting), menalar (associating), dan 

mengomunikasikan (communicating). 

 

Gambar 2.  Tahap-tahap pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

 

1. Mengamati (Observing)  
 

 

Mengamati adalah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa 

dengan menggunakan inderanya.  Mengamati tidak memadai jika hanya dengan 

melihat, tidak sama juga dengan kata menyaksikan, melirik, menatap, atau semua 

kata kerja yang menggunakan mata sebagai alat aktivitasnya.  Tetapi mengamati 

harus melibatkan indera pendengaran untuk menggali sifat sesuatu melalui kegiat-

an mendengar (suaranya), melibatkan indera peraba untuk merasakan teksturnya, 

melibatkan indera penciuman untuk mengetahui baunya, melibatkan indera perasa 

untuk mengetahui rasanya.  Intinya tidak cukup dengan menggunakan “mata” 

saja. 

 

 

Communicating 

(mengomunikasikan) 
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Mengamati adalah tahap awal dari serangkaian tahapan pembelajaran berpusat 

pada siswa dengan pendekatan saintifik.  Metode mengamati mengutamakan ke-

bermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning).  Metode ini memiliki 

keunggulan tertentu, seperti menyajikan objek secara nyata sehingga siswa senang 

dan tertantang.  Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi.  Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan 

antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru.   

 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan 

siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, men-

dengar, dan membaca.  Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang 

penting dari suatu benda atau objek.  Menurut Abidin (2014) 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. 
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Menurut Abidin (2014) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan 

siswa selama observasi pembelajaran meliputi: 

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. 

 

 

 

2. Menanya (Questioning) 

 

Dalam pembelajaran dengan pendekatan ilmiah, setelah siswa mengamati 

fenomena-fenomena atau fakta yang disajikan oleh guru kemudian diharapkan 

akan timbul pertanyaan dari peserta didik.  Dalam kegiatan menanya, guru mem-

buka kesempatan secara luas siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah di-

lihat, disimak, dibaca atau dilihat pada kegiatan mengamati.  Menanya memiliki 

banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran.  Menurut Abidin (2014) fungsi 

bertanya adalah: 

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 subs-

tansi pembelajaran yang diberikan; 

e. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan per-

tanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan mengguna-

kan bahasa yang baik dan benar; 

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

bangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan; 
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g. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima 

pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan 

toleransi 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. 

 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, terlihat bahwa menanya memiliki peranan pen-

ting dalam mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas dan  keaktivan peserta 

didik.  Oleh karena itu guru harus dapat membimbing peserta didik agar antusias 

untuk menanya.  Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan per-

tanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang konkret sampai 

kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain 

yang lebih abstrak.  Dari situasi di mana siswa dilatih mengajukan pertanyaan 

oleh guru, siswa tersebut masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 

pertanyaan sampai ke tingkat di mana siswa mampu mengajukan pertanyaan 

secara mandiri.   

 

 

3. Mencoba (Experimenting) 

 

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah selanjutnya adalah tahap men-

coba.  Dalam hal ini, siswa menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara.  Untuk itu siswa dapat membaca buku yang lebih 

banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan mela-

kukan eksperimen terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.  Dari kegiat-

an tersebut terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan beri-

kutnya yaitu menalar. 
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Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  Akti-

vitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah (1) Menentukan tema atau topik 

sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum, (2) Mempelajari 

cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan, (3) 

Mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya, 

(4) Melakukan dan mengamati percobaan, (5) Mencatat fenomena yang terjadi, 

menganalisis, dan menyajikan data, (6) Menarik simpulan atas hasil percobaan, 

dan (7) Membuat laporan dan mengomunikasikan hasil percobaan secara 

langsung (Abidin, 2014). 

 

 

4. Menalar (Associating) 

 

 

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peser-

ta didik merupakan pelaku aktif.  Titik tekannya dalam banyak hal dan situasi 

peserta didik harus lebih aktif dari pada guru.  Penalaran adalah proses berfikir 

yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  Penalaran yang dimaksud merupakan 

penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.  

Menalar merupakan proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

Menalar (associating) merujuk pada teori belajar asosiasi, yaitu kemampuan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk 

kemudian memasukannya menjadi penggalan memori dalam otak dan 
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pengalaman-pengalaman yang tersimpan di memori otak berinteraksi dengan 

pengalaman sebelumnya (asosiasi) (Tim Penyusun, 2014).  

 

 

5. Mengomunikasikan (communicating) 

 

Deskripsi kegiatan dari mengomunikasikan meliputi kegiatan menyajikan laporan 

dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menya-

jikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.  Bentuk hasil 

belajar dari tahap mengomunikasikan ini adalah menyajikan hasil kajian (dari 

mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi 

media dan lain-lain (Tim Penyusun, 2014).  

 

 

D. Analisis Konsep Titrasi Asam Basa 

 

Herron et al.dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada definisi ten-

tang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disama-

kan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan kon-

sep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun de-

finisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.   

 

Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat men-

definisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang 

berhubungan.  Lebih lanjut lagi, Herron et al. dalam Fadiawati (2011) menge-

mukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan 

untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pen-

capaian konsep.  Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan 
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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 noncontoh.  
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Tabel 1.  Analisis konsep materi titrasi asam basa 

No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Larutan 

elektrolit 

Larutan yang 

dapat terionisasi 

dalam air dan 

dapat 

menghantarkan 

arus listrik 

Abstrak 

bercon-

toh 

konkret 

Larutan 

bersifat asam ; 

larutan bersifat 

basa ; larutan 

garam 

Jenis 

larutan ; 

pembawa 

sifat 

asam: 

pembawa 

sifat basa 

Larutan Larutan 

non-

elektrolit 

Larutan 

bersifat 

asam; 

larutan 

bersifat basa 

; larutan 

garam 

Larutan 

NaCl, 

larutan HF, 

larutan 

HCl, 

larutan 

NaOH, dll 

Larutan gula, 

air 

2. Larutan 

asam 

Larutan asam 

adalah: larutan 

yang memiliki 

pH kurang dari 

7; larutan yang 

dalam air dapat 

menghasilkan 

ion H
+ 

(asam 

Arrhenius); 

Larutan yang 

Konkret Asam kuat; 

asam lemah 

Jenis 

larutan 

asam; 

Tetapan 

ionisasi 

asam  

Stoikiometri 

Larutan 

elektrolit 

Larutan 

netral ; 

larutan 

basa 

Reaksi 

ionisasi 

asam ;  

Larutan 

asam kuat;  

Larutan 

asam lemah 

Larutan 

HCl; 

larutan 

CH3COOH 

 

Larutan 

NaOH; 

larutan 

CH3COOK 



 

2
9
 

No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

mendonorkan 

proton (asam 

Bronsted-

Lowry); Larutan 

yang menerima 

pasangan 

electron(asam 

Lewis) 

3. Larutan 

asam kuat 

Larutan asam 

yang dapat 

terionisasi 

sempurna ;  

Konkret  Ionisasi 

sempurna H
+ 

dalam larutan  

jenis 

larutan 

Larutan 

asam 

Larutan 

asam 

lemah 

pH (konsen-

trasi asam); 

garam 

bersifat asam 

Larutan 

HNO3 , 

larutan 

garam 

NH4Cl 

Larutan 

CH3COONa 

4. Larutan 

asam 

lemah 

Larutan asam 

yang hanya 

terionisasi 

sebagian; 

konsentrasinya 

Konkret Ionisasi H
+
 tak 

sempurna 

dalam larutan 

Jenis 

larutan ; 

tetapan 

ionisasi 

asam 

Larutan 

asam 

Larutan 

asam kuat  

tetapan 

ionisasi 

asam lemah ; 

derajat 

ionisasi 

Larutan 

HF; larutan 

HI 

Larutan 

H2SO4 

Tabel 1 (lanjutan) 

Tabel 1.  (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

dipengaruhi 

tetapan ionisasi 

dan derajat 

ionisasi asam 

 

lemah ; 

derajat 

ionisasi 

asam 

lemah 

asam lemah 

5. Larutan 

Basa 

Larutan basa 

adalah: larutan 

yang memiliki 

pH lebih dari 7; 

larutan yang 

dalam air dapat 

menghasilkan 

ion OH
- 
(basa 

Arrhenius); 

Larutan yang 

menerima donor 

proton (basa 

Bronsted-

Konkret Basa kuat; 

basa lemah 

Jenis 

larutan 

basa; 

Tetapan 

ionisasi 

basa  

Stoikiometri 

Larutan 

elektrolit 

Larutan 

netral ; 

larutan 

asam 

Reaksi 

ionisasi 

larutan basa;  

Larutan basa 

kuat;  

Larutan basa 

lemah 

Larutan 

NH4OH; 

larutan 

CH3COON; 

larutan 

KOH 

 

 larutan 

H3PO4 

Tabel 1  (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Lowry); Larutan 

yang memberi 

pasangan 

electron (basa 

Lewis) 

6. Larutan 

basa kuat 

Larutan basa 

yang dapat 

terionisasi 

sempurna ;  

Konkret Ionisasi 

sempurna OH
- 

dalam larutan  

jenis 

larutan 

Larutan basa Larutan 

basa 

lemah 

pH (konsen-

trasi basa); 

garam 

bersifat basa 

Larutan 

NaOH, 

larutan 

garam 

CH3COONa 

 

Larutan 

CH3COOH 

7. Larutan 

basa 

lemah 

Larutan basa 

yang hanya 

terionisasi 

sebagian; 

konsentrasinya 

dipengaruhi 

tetapan ionisasi 

Konkret  Ionisasi OH
-
 

tak sempurna 

dalam larutan 

Jenis 

larutan ; 

tetapan 

ionisasi 

basa 

lemah ; 

derajat 

Larutan basa Larutan 

basa kuat  

tetapan 

ionisasi basa 

lemah; 

derajat 

ionisasi basa 

lemah 

Larutan 

NH3 

Larutan 

H2SO4 

Tabel 1 (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

dan derajat 

ionisasi basa 

 

ionisasi 

basa 

lemah 

8. Reaksi 

penetralan 

Reaksi antara 

sebuah ion asam 

(H
+
) dan sebuah 

ion basa (OH
-
) 

membentuk 

sebuah molekul 

H2O 

Abstrak pH ;Reaksi 

molekuler ; 

reaksi ion 

Konsen-

trasi ; 

volume; 

Jenis 

larutan 

(asam/ 

basa) 

Reaksi 

asam-basa 

Titrasi 

asam-basa 

pH; Reaksi 

molekuler; 

reaksi ion 

HCl(aq)  + 

NaOH(aq) 

→ NaCl(aq) 

+ H2O(l) 

HCl(aq)  + 

HNO3(aq) .  

 

 

 

9. Titrasi 

asam-basa  

Penetapan titer 

atau kadar ; 

Penambahan 

sedikit demi 

sedikit larutan 

penitrasi ke 

larutan yang 

dititrasi hingga 

Proses  Titrasi larutan 

asam kuat 

dengan  larutan 

basa kuat; 

Titrasi larutan 

asam kuat 

dengan  larutan 

basa lemah; 

Jenis 

larutan, 

volume 

larutan, 

Tetapan 

ionisasi 

asam, 

Tetapan 

Stoikiometri 

reaksi 

Titrasi 

reduksi-

oksidasi 

Titrasi 

asidimetri, 

titrasi 

alkalimetris, 

Titik 

ekivalen ; 

titik akhir 

titrasi ; 

Titrasi 

larutan 

NaOH-

HCl, titrasi 

larutan 

NaOH-

CH3COOH, 

titrasi 

Penambahan 

gula dalam 

air kopi 

Tabel 1 (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

mencapai titik 

ekivalen 

Titrasi larutan 

asam lemah 

dengan  larutan 

basa kuat; 

Titik ekivalen ; 

titik akhir 

titrasi ; 

indikator asam 

basa 

ionisasi 

basa, 

derajat 

ionisasi 

asam, 

derajat 

ionisasi 

basa 

indikator 

asam basa 

 

larutan 

NH3-HCl 

10 Titrasi 

asam 

kuat-basa 

kuat 

Reaksi antara 

asam kuat 

dengan basa 

kuat menghasil-

kan molekul air 

(H2O) dan 

garam (netral); 

Titrasi berakhir 

dengan 

Abstrak 

bercon-

toh 

konkret 

Asam kuat-

basa kuat; 

Indikator 

asam-basa 

(yang sesuai); 

Titrasi asam 

kuat-basa 

lemah; titrasi 

asam lemah-

Volume, 

konsen-

trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titrasi 

asam 

kuat-basa 

lemah; 

titrasi 

asam 

lemah-

basa kuat 

Titik 

ekivalen 

titrasi asam 

kuat-basa 

kuat; titik 

akhir titrasi 

asam kuat-

basa kuat ; 

indikator 

Tirasi 

larutan 

HCl- 

larutan 

NaOH 

titrasi larutan 

NaOH-

CH3COOH 

Tabel 1 (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

tercapainya titik 

ekivalen pada 

pH 7(netral) 

dicirikan dengan 

perubahan 

warna indikator 

basa kuat  asam basa 

11 Titrasi 

asam 

kuat-basa 

lemah 

Reaksi antara 

asam kuat 

dengan basa 

lemah 

menghasilkan 

molekul air 

(H2O) dan 

garam (bersifat 

asam); 

Titrasi berakhir 

dengan 

tercapainya titik 

Abstrak 

bercon-

toh 

konkret 

Asam kuat-

basa lemah; 

Indikator 

asam-basa 

(yang sesuai); 

larutan 

penyangga 

basa; Titik 

ekivalen titrasi 

asam kuat-basa 

lemah; titik 

akhir titrasi 

Volume, 

konsen-

trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titrasi 

asam 

kuat-basa 

kuat; 

titrasi 

asam 

lemah-

basa kuat 

Titik 

ekivalen 

titrasi asam 

kuat-basa 

lemah; titik 

akhir titrasi 

asam kuat-

basa lemah ; 

indikator 

asam basa; 

larutan 

penyangga 

Tirasi 

larutan 

HCl- 

larutan NH3 

titrasi larutan 

NaOH-

CH3COOH 

Tabel 1 (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ekivalen pada 

pH kurang dari 

7(bersifat asam) 

dicirikan dengan 

perubahan 

warna indikator 

asam kuat-basa 

lemah 

basa 

12 Titrasi 

asam 

lemah-

basa kuat 

Reaksi antara 

asam lemah 

dengan basa 

kuat menghasil-

kan molekul air 

(H2O) dan 

garam (yang 

bersifat basa); 

Titrasi berakhir 

dengan 

tercapainya titik 

ekivalen pada 

Abstrak 

bercon-

toh 

konkret 

Asam lemah-

basa kuat; 

Indikator 

asam-basa 

(yang sesuai); 

larutan 

penyangga 

asam; Titik 

ekivalen titrasi 

asam lemah-

basa kuat; titik 

akhir titrasi 

Volume, 

konsen-

trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titrasi 

asam 

kuat-basa 

lemah; 

titrasi 

asam 

kuat-basa 

kuat 

Titik 

ekivalen 

titrasi asam 

lemah-basa 

kuat; titik 

akhir titrasi 

asam lemah-

basa kuat ; 

indikator 

asam basa; 

larutan 

penyangga 

Tirasi 

larutan 

CH3COOH

- larutan 

NaOH 

titrasi larutan 

NaOH-

CH3COOH 

Tabel 1 (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

pH  lebih dari 

7(basa) dicirikan 

dengan 

perubahan 

warna indikator 

asam lemah-

basa kuat  

asam 

13 Titik 

ekivalen 

titrasi  

Titik pada saat 

jumlah mol 

penitrasi sama 

dengan jumlah 

mol yang 

dititrasi; titik 

terjadinya 

perubahan 

warna indikator 

titrasi 

Abstrak pH titrasi; 

indikator titrasi 

asam basa 

Jenis 

larutan 

titrasi; 

Volume 

penitrasi/

zat yang 

dititrasi; 

jenis 

larutan; 

konsen-

trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titik akhir 

titrasi 

Perubahan 

warna 

indikator 

titrasi asam 

basa 

  

14 Titik akhir 

titrasi 

Titik pada saat 

titrasi harus 

Abstrak pH titrasi; 

indikator titrasi 

Volume 

penitrasi/ 

Titrasi asam 

basa 

Titik 

ekivalen 

Perubahan 

warna 

- - 

Tabel 1 (lanjutan) 
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No Nama  Definisi Konsep 
Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

dihentikan; 

daerah pada saat 

warna indikator 

berubah 

asam basa zat yang 

dititrasi; 

jenis 

larutan; 

konsen-

trasi 

indikator 

titrasi asam 

basa 

15 Indikator 

asam basa 

Suatu larutan 

atau alat yang 

digunakan untuk 

mengetahui 

harga pH suatu 

larutan 

 

Konkrit Rentang 

pH/warna 

indikator asam 

basa 

Jenis 

larutan 

asam 

basa; 

jenis 

indikator 

asam 

basa 

indikator Indikator 

titrasi 

asam basa 

Jenis-jenis 

indikator 

Kertas 

lakmus ; 

larutan pp, 

dll 

Kertas karton 

 

Tabel 1 (lanjutan) 
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