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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan ting-

kat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria keefektifan menurut

Wicaksono (2008) mengacu pada:

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila
sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60
dalam peningkatan hasil belajar.

2. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa
apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang
signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelaja-
ran (gain yang signifikan).

3. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan
motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi
untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik.
Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan.

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau men-

capai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah

bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat

dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah

tingkat kepuasaan pengguna/client.

Eggen dan Kauchak dalam Warsita (2008), menyatakan bahwa suatu pembelaja-

ran akan efektif bila siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan

penemuan informasi (pengetahuan). Hasil pembelajaran tidak saja meningkatkan
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pengetahuan, melainkan meningkatkan keterampilan berpikir.  Dengan demikian

dalam pembelajaran perlu diperhatikan aktivitas siswa selama mengikuti proses

pembelajaran.  Semakin siswa aktif, pembelajaran akan semakin efektif. Minat

juga akan mempengaruhi proses belajar mengajar.  Jika tidak berminat untuk

mempelajari sesuatu maka tidak dapat diharapkan siswa akan belajar dengan baik

dalam mempelajari hal tersebut.  Jika siswa belajar sesuatu dengan minatnya ma-

ka dapat diharapkan hasilnya akan lebih baik.  Ada beberapa ciri pembelajaran

efektif yang dirumuskan oleh Eggen & Kauchak dalam Warsita(2008) adalah:

1. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian.
2. Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan

tujuan dan gaya pembelajaran guru.
3. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam

pelajaran.
4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada

peserta didik dalam menganalisis informasi.
5. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan

keterampilan berpikir.
6. Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan
perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasar-
kan kesamaan-kesamaan yang ditemukan.

B. Pembelajaran Konstruktivisme

Belajar merupakan hal pokok dalam proses pendidikan. Pengertian belajar sudah

banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi, termasuk ahli psikologi pendidikan.

Secara sederhana Anthony Robbins (Trianto, 2007) mendefinisikan belajar seba-

gai proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah dipa-

hami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dalam makna belajar, di sini bukan

berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui (nol), tetapi merupakan

keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru.
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Konsep belajar menurut teori belajar konstruktivisme yaitu siswa mengkonstruksi

pengetahuan baru secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh se-

belumnya.  Konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari pada kenyataan

bahwa siswa memiliki kemampuan untuk mengonstruksi kembali pengalaman

atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.  Oleh sebab itu dapat dikatakan

bahwa pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu teknik pembelajaran yang

melibatkan siswa untuk membangun sendiri secara aktif pengetahuannya dengan

menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri masing-masing. Dalam te-

ori belajar konstruktivisme, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memoti-

vasi siswa untuk memperoleh pengetahuan sendiri agar siswa dapat terlatih belajar

secara aktif.  Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan dikonstruksi sendiri

oleh siswa menjadi suatu pengalaman baru baginya (Husamah dan Setyaningrum,

2013).

Menurut Piaget dalam Dahar (1989), dasar dari belajar adalah aktivitas yang ter-

jadi apabila anak berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya.

Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial.  Anak tidak berinteraksi de-

ngan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari

kelompok sosial. Akibatnya lingkungan sosialnya berada diantara anak dengan

lingkungan fisiknya. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peranan pen-

ting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam.  Melalui pertukaran

ide-ide dengan orang lain, seorang anak yang tadinya memiliki pandangan sub-

yektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi

obyektif.  Aktivitas mental anak terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan

mental yang disebut skema atau pola tingkah laku. Dalam perkembangan
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intelektual ada tiga hal penting yang menjadi perhatian Piaget yaitu struktur, isi

dan fungsi.

a. Struktur, memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik,
tindakan mental dan perkembangan logis anak-anak.  Tindakan menuju
pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkembangan
struktur-struktur.

b. Isi, merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon
yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang
dihadapinya.

c. Fungsi, adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan
intelektual.

Menurut Piaget perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi yaitu orga-

nisasi dan adaptasi.  Organisasi memberikan pada organisme kemampuan untuk

mengestimasikan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis menjadi

sistem-sistem yang teratur dan berhubungan, sedangkan adaptasi, terhadap lingku-

ngan dilakukan melalui dua proses yaitu asimilasi dan akomodasi. Lebih lanjut,

Piaget mengemukakan bahwa dalam proses asimilasi seseorang menggunakan

struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menanggapi masalah yang diha-

dapinya dalam lingkungannya sedangkan dalam proses akomodasi seseorang me-

merlukan modifikasi struktur mental yang ada dalam mengadakan respons terha-

dap tantangan lingkungannya. Bruner menyatakan bahwa seseorang harus berusa-

ha sendiri dalam mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertai-

nya, agar pengetahuan yang dihasilkan menjadi benar-benar bermakna bagi

dirinya (Dahar,1996).

Teori Vigotsky lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran.

Vigostsky dalam Suparno (1997) mengungkapkan bahwa penemuan atau

discovery dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya

seseorang. Vigotsky memperhatikan adanya akibat dari interaksi sosial terlebih
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bahasa dan budaya dalam proses belajar anak.  Vigotsky mengungkapkan bahwa

belajar adalah proses sosial kontruksi yang dihubungkan oleh bahasa dan interaksi

sosial.

Dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran konstruktivisme, Tytler meng-

ajukan beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran, yaitu seba-

gai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya
dengan bahasa sendiri,

2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalaman-
nya sehingga menjadi lebih keratif dan imajinatif,

3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru,
4. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah

dimiliki siswa,
5. Mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka, dan
6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Melalui pembelajaran konstruktivisme, siswa diharapkan dapat menjadi individu

yang penuh kepercayaan diri yang memiliki sifat-sifat antara lain:

1. Bersikap terbuka dalam menerima semua pengalaman dan mengem-
bangkannya menjadi persepsi atau pengetahuan baru dan selalu dipeba-
harui,

2. Percaya diri sehingga dapat berperilaku secara tepat dan dalam mengha-
dapi segala sesuatu,

3. Berperasaan bebas tanpa merasa terpaksa dalam melakukan segala se-
suatu tanpa mengharapkan atau tergantung pada bantuan orang lain, dan

4. Kreatif dalam mencari pemecahan masalah atau dalam melakukan tugas
yang dihadapinya.

Secara keseluruhan pengertian atau maksud pembelajaran secara konstruktivisme

adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa.  Guru hanya berperan sebagai

penghubung yang membantu siswa mengolah pengetahuan baru, menyelesaikan

suatu masalah dan guru berperan sebagai pembimbing pada proses pembelajaran.
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C. Model Pembelajaran Discovery Learning

Menurut Tim Penyusun (2013) model discovery learning adalah teori belajar yang

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi yang terjadi apabila pelajar

tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa

mengorganisasi sendiri. Sebagai strategi belajar, discovery learning mempunyai

prinsip yang sama dengan inquiri dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang

prinsipil pada ketia istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada di-

temukannya konsep atau prisip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaan de-

ngan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada

siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru.

Margot Kaplan dan Sanoff (Mutaharoh, 2011) mendefinisikan discovery learning

merupakan dasar dari inkuiri dengan konstruktivis sebagai landasan dalam meme-

cahkan masalah, dimana siswa menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebe-

lumnya untuk menarik fakta dan menghubungkannya dengan informasi baru.  Di

dalam ilmu sains siswa belajar menemukan sesuatu atau siswa tidak mengetahui

ilmu tersebut.

Menurut Munandar (1999) bahwa mengajar dengan discovery selain berkaitan

dengan penemuan juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.  Model

pembelajaran discovery merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan se-

cara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan sesuatu

(benda, manusia, atau peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
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Leonard dan Irving (Mutaharoh, 2011) memberikan pendapatnya bahwa dalam

mengajar dengan discovery learning guru sebagai petunjuk atau fasilisator bukan

diktator.  Sebagai fasilisator guru harus mencoba mengangkat masalah yang akan

membuat siswa tertarik untuk memecahkannya, serta membantu mereka menjelas-

kan masalah, mencari fakta, dan memberikan kesimpulan. Dalam mengaplikasi-

kan discovery learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan

tujuan.

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning

sikap ilmiah sangat diperlukan. 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, dandapat bekerja sama dengan orang
lain. Sikap ilmiah merupakan faktor psikologis yang mempunyai pengaruh
besar terhadap keberhasilan siswa.

Adapun menurut Priyatni (2014) dalam mengaplikasikan model discovery lear-

ning di kelas, tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan

belajar mengajar secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pemberian rangsangan

Pada tahap ini siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dengan me-

lakukan kegiatan mengamati data tentang fakta atau fenomena yang dapat
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dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Dengan  adanya kegiatan ini,

peserta didik dapat melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak,

mendengar, dan membaca hal yang penting dari suatu benda atau objek.  Hal ini

sejalan dengan salah satu langkah pembelajaran dalam pendekatan scientific yaitu

kegiatan mengamati. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan

kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik

dalam mengeksplorasi bahan.

2. Identifikasi masalah dan merumuskan hipotesis

Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-perta-

nyaan atau permasalahan tentang apa yang telah mereka amati pada kegiatan sti-

mulasi. Selanjutya siswa membuat hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan

masalah). Dalam pendekatan scientific, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan me-

nanya. Melalui kegiatan bertanya ini dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik

dan keterbiasaan siswa untuk menemukan suatu masalah akan semakin terlatih.

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan

beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik,

dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam.

3. Pengumpulan data

Ketika eksplorasi berlangsung, pendidik memberi kesempatan kepada peserta di-

dik untuk mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya yang relevan untuk

membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan demikian anak didik diberi kesem-

patan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur,

mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan
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sebagainya. Melalui kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi yang menja-

di dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu pengolahan data.  Dalam pendekatan

scientific, kegiatan ini termasuk kegiatan mencoba.

4. Pengolahan Data

Tahap ini merupakan kelanjutan dari kegiatan data collecting (pengumpulan

data). Guru membimbing siswa menganalis data yang telah diperoleh pada tahap

sebelumnya. Dalam kegiatan ini, peserta didik melakukan pemrosesan data atau

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya,

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai ke-

simpulan dari pola yang ditemukan.  Kegiatan pengolahan data ini sejalan dengan

kegiatan menalar dalam pendekatan scientific.

5. Pembuktian

Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mem-

buktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alter-

natif, dihubungkan dengan hasil data. Selain itu, bertujuan agar proses belajar

mengajar dengan baik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pema-

haman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

6. Generalisasi

Tahap akhir dari model discovery learning ini adalah generalisasi.  Dalam tahap

ini siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari pengetahuan yang diperolehnya

dan dapat dipertanggung jawabkan.
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Ada beberapa keuntungan model discovery learning yang dirumuskan oleh Sani

(2013) adalah:

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-
keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan
kunci dalam proses ini, seseorang bergantung dari bagaimana cara
belajarnya.

2. Pengetahuan yang diperoleh dari metode ini sangat pribadi dan ampuh
karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.

3. Manimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki
dan berhasil

4. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai
dengn kecepatannya sendiri.

5. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan
melibatkan akalnay dan motivasinya sendiri.

6. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena
memperoleh kepercayaan bekerjasama dengan yang lainnya.

7. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan
gagasan-gagasan. Bahkan gurupuna dapat bertindak sebbagai siswa, dan
sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.

8. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (karagu-raguan) karena
mengarah pada kebenaran yang fibnal dan tertentu atau pasti.

9. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide baik;
10. Membantu dan mengubah ingatan dan transfer kapada situaasi proses

balajar yang baru.
11. Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri
12. Memberikan keputusan yang bersifat instrinsik; situasi proses belajar

menjadi lenih terangsang
13. Proses belajar meliputi sesame aspeknya siswa menuju pada pembentukan

manusia seutuhnya
14. Meningkatkan tingkat penghargaan kepada siswa
15. Kemungkinan siswa belajar dengan memenfaatkan berbagai jenis sumber

belajar
16. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu

Ada beberapa kelemahan model discovery learning yang dirumuskan oleh Sani

(2013) adalah:

1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa kesipan pikiiran untuk belajar.
Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau
berfikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang
tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.

2. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena
membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan
toeri atau pemecahan masalah lainnya.
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3. Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar jika
berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara
belajar yang lama.

4. Pengejaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman,
sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara
keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5. Pada beberapa disiplin ilmu,misalnya IPA kurang fasilitas untuk
mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa.

6. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berfikir yang akan
ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru

Adapun langkah-langkah operasional pada pembelajaran discovery learning yaitu:

1. Menentukan tujuan pembelajaran
2. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal,

minat, gaya belajar dan sebagainya)
3. Memilih materi pelajaran
4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif

(dari contoh-contoh generalisasi)
5. Mengembnagkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik.
6. Mengatur topik-topik belajar dari yang sederhana ke kompleks, dari yang

konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai simbolik
7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

D. Taksonomi Bloom

Benyamin S. Bloom (Djaali, 2008) telah mengembangkan “taksonomi” untuk

domain kognitif.Taksonomi adalah metode untuk membuat urutan pemikiran dari

tahap dasar kearah yang lebih tinggi dari kegiatan mental. Benyamin S. Bloom

berpendapat bahwa taksonomi (pengelompokkan) tujuan pendidikan itu harus

mengcu pada tiga jenis domain (daerah binaan atau ranah) yang melekat pada diri

peserta didik, yaitu: (1) ranah  proses berfikir (cognitive domain), ranah nilai atau

sikap (affective domain), dan ranah keterampilan (psychomotor domain).
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Selama  ini  dikenal  taksonomi  Bloom  untuk  menunjukkan  tingkatan berfikir

pada ranah kognitif. Menurut taksonomi Bloom terdapat enam tingkatan ranah

kognitif yaitu pengenalan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisa  (C4),

sintesa  (C5),  dan  evaluasi  (C6). Anderson  dan teman-temannya dalam Widodo

Ari (2001) melakukan  revisi  terhadap  tingkatan  berfikir  Bloom  dan diterbitkan

pada buku yang berjudul  “A Taxonomy for Learning and Teaching and

Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of  Educational Objectives”.

Pada taksonomi Bloom yang direvisi jumlah dan jenis proses kognitif tetap sama

seperti dalam taksonomi yang lama, hanya kategori analisis dan evaluasi ditukar

urutannya dan kategori sintesis kini dinamai mencipta (create). Seperti halnya

taksonomi yang lama, taksonomi yang baru secara umum juga menunjukkan pen-

jenjangan, dari proses kognitif yang sederhana ke proses kognitif yang lebih kom-

pleks.  Namun demikian penjenjangan pada taksonomi yang baru lebih fleksibel

sifatnya. Artinya, untuk dapat melakukan proses kognitif yang lebih tinggi tidak

mutlak disyaratkan penguasaan proses kognitif yang lebih rendah.

Menganalisis (Analyze, C4): menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke

unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur

tersebut dan struktur  besarnya.  Ada  tiga macam proses kognitif yang tercakup

dalam  menganalisis, membedakan (differentiating), mengorganisir (organizing),

dan menemukan pesan tersirat (attributting).

Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dan

mengenali  bagaimana  unsur-unsur  tersebut  terkait  satu  sama  lain untuk

membentuk  suatu  struktur  yang  padu.  Contoh:  menganalisis keseimbangan

dinamis suatu ekosistem.
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Organizing involves identifying the elements of a communication or
situation and recognizing how they fit together into a coherent structure. In
Organizing, a student builds systematic and coherent connections among
pieces of presented information. Organizing usually accurs in conjunction
with differentiating. The student first identifies the relevant or important
elements and the determines the overall structure within which the elements
fit. Organizing can also accur in conjunction with attributing, in which the
focus is on determining the author’s intention or point of view. Alternative
terms for organizing are structuring, integrating, finding coherence,
outlining, and parsing.”(Anderson, 2001).

Pengorganisasian melibatkan identifikasi unsur-unsur komunikasi atau situasi dan

mengenali bagaimana mereka cocok bersama-sama ke sebuah struktur yang kohe-

ren. Dalam Pengorganisasian , mahasiswa membangun koneksi sistematis dan

koheren antara potongan-potongan informasi yang disajikan. Pengorganisasian

biasanya muncul dalam hubungannya dengan membedakan. Siswa pertama

mengidentifikasi elemen yang relevan atau penting dan menentukan struktur se-

cara keseluruhan yang bagian-bagiannya sesuai. Pengorganisasian juga dapat

muncul dalam hubungannya dengan perlengkapan, di mana fokusnya adalah pada

penentuan niat penulis atau sudut pandang. Istilah alternatif untuk pengorganisa-

sian yaitu penyusunan, menggabungkan, menemukan hubungan, menguraikan dan

menguraikan. Hasil akhir dalam pembelajaran disekolah untuk kemampuan orga-

nizing adalah siswa mampu untuk membuat suatu bagan atau peta konsep.

Ausubel dalam Dahar (1989) sangat menekankan agar para guru mengetahui kon-

sep-konsep yang telah dimiliki para siswa supaya belajar bermakna dapat berlang-

sung.  Tetapi Ausubel belum menyediakan suatu alat atau cara bagi para guru

yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang telah diketahui para siswa.

Novak dalam bukunya Learning how to learn mengemukakan bahwa hal itu dapat
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dilakukan dengan pertolongan peta konsep atau pemetaan konsep.  Gagasan

Novak ini didasarkan atas teori belajar Ausubel.

E. Analisis Konsep Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit

Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa menguasai materi pelajaran yang

diberikan. Analisis konsep materi larutan elektrolit dan non elektrolit dapat

dilihat pada Tabel 1.

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eks-

perimen dan juga mempelajari berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan

komposisi, struktur, dan sifat serta perubahan yang melibatkan keterampilan dan

penalaran. Ilmu kimia menghasilkan produk pengetahuan yang berupa fakta,

teori, prinsip, hukum, temuan saintis; dan proses atau kerja ilmiah. Oleh karena

itu, dalam proses pembelajaran harus dilatih tentang keterampilan berpikir siswa,

terutama keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Melalui model pembelajaran discovery learning, siswa diajak aktif berpikir da-

lam kegiatan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan

untuk memperoleh informasi, mengumpulkan dan menganalisis data serta mem-

buat simpulan untuk menemukan konsep yang dipelajari sehingga dapat melatih

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam mengaplikasikan model discovery

learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan

kepada siswa untuk belajar secara aktif, guru harus dapat membimbing dan

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan.
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Tabel 1. Analisis Konsep Larutan Elektrolit Dan Non-elektrolit

Label
Konsep

(1)

Definisi Konsep

(2)

Jenis
Konsep

(3)

Atribut Posisi Konsep
Contoh

(9)

Non
Contoh

(10)
Kritis

(4)
Variabel

(5)
Superordin

at (6)
Koordinat

(7)
Subordinat

(8)
Larutan Campuran homogen

dari dua zat atau lebih,
dimana salah satunya
bertindak sebagai zat
terlarut sedangkan yang
lainnya sebagai zat
pelarut dan mempunyai
sifat dapat
menghantarkan listrik
(elektrolit) atau tidak
dapat menghantarkan
listrik (non elektrolit).

Konsep
Konkrit

 Larutan
elektro-
lit

 Larutan
non
elektro-
lit

 Jenis zat
pelarut

 Jenis zat
terlarut

 Campuran  Suspensi
 Koloid

 Larutan
elektrolit

 Larutan
non
elektrolit

 Larutan
asam basa

 Larutan
garam

 Larutan
penyangga

 Larutan
garam

 Susu
 Cam-

puran
air
dan
pasir

Larutan
elektrolit

Larutan yang dapat
menghantarkan listrik,
yang dapat bersifat
elektrolit kuat atau
elektrolit lemah.

Konsep
berdasar
kan
prinsip

 Larutan
elektro-
lit kuat

 Larutan
elektro-
lit
lemah

 Jenis zat
terlarut

 Larutan  Larutan
non
elektrolit

 Larutan
elektrolit
kuat

 Larutan
elektrolit
lemah

 Larutan
HCl

 Larutan
NaOH

 Larutan
H2SO4

 Larut
an
urea

 Laru-
tan
Gula

22
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Tabel 1 (lanjutan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Larutan
elektrolit
kuat

Larutan yang
dapat
terionisasi
seluruhnya
menjadi ion
positif dan  ion
negatif
sehingga dapat
menghantarkan
listrik dengan
kuat

Konsep
berdasar
kan
prinsip

 Larutan
elektrolit
kuat

Konsentrasi
larutan

Kerapatan ion

 Larutan
elektrolit

 Larutan
elektrolit
lemah

 Larutan NaCl
 Larutan HCl

 Alkohol
 Larutan

gula
 Al(OH)3

 HCN

Larutan
elektrolit
lemah

Larutan
non elek-
trolit

Larutan yang
terionisasi
sebagian
menjadi ion
positif dan  ion
negatif
sehinggadaya
hantar
listriknya
lemah.
Larutan yang
tidak dapat
menghantarkan
listrik.

Konsep
berdasar
kan
prinsip

Konsep
berdasar
kan
prinsip

 Larutan
elektrolit
lemah

 Larutan
non
elektrolit

Konsentrasi
larutan

Kerapatan ion

 Larutan
elektrolit

 Larutan

 Larutan
elektrolit
kuat

 Larutan
elektrolit

 Larutan
CH3COOH

 Larutan
NH4OH

 Urea
 Larutan gula
 Alkohol

 Alkohol
 KOH
 H2SO4

(air aki)

 Larutan
HNO3

Larutan
garam

23
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Kondisi seperti ini ingin mengubah kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada

guru (teacher oriented) menjadi berpusat pada siswa (student oriented). Guru

harus memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver,

seorang scientis, historin, atau ahli matematika.  Bahan ajar tidak disajikan dalam

bentuk akhir, tetap siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghim-

pun informasi, mengkategorikan, menganalisis, mengintergrasikan, mereorganisa-

sikan bahan serta membuat kesimpulan.

Materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah salah satu materi yang

dipakai untuk mengaplikasikan model ini.  Kompetensi dasar pengetahuan yang

harus dikuasai siswa yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-

elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Sedangkan kompetensi keterampilan

yang harus dikuasai untuk menguasai kompetensi dasar  pengetahuan adalah me-

rancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk

mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.

Tahap awal model discovery learning adalah pemberian rangsangan (stimulasi).

Pemberian rangsangan dengan cara siswa mengamati suatu data berupa tabel,

visualisasi gambar mikroskopis, animasi atau video yang relevan dengan meng-

gunakan inderanya. Melalui pemberian stimulasi ini, siswa akan terlatih untuk

mengidentifikasi wacana, permasalahan atau fenomena-fenomena larutan elek-

trolit dan non-elektrolit seperti wacana dari contoh larutan yang dapat menghan-

tarkan arus listrik, visualisasi gambar submikroskopis ion-ion NaCl dan molekul

gula sebelum dan setelah dicelupkan elektroda, visualisasi nyala lampu pada NaCl

(larutan, lelehan, dan padatan), visualisasi gambar submikroskopis senyawa ion
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dari larutan NaCl dan senyawa kovalen dari larutan HCl. Kemudian siswa dimin-

ta menuliskan hasil identifikasi tersebut dalam LKS dalam kolom yang telah dise-

diakan.

Tahap kedua adalah identifikasi masalah dan merumuskan hipotesis.  Setelah

diberikan permasalahan kemudian siswa diminta untuk membuat pertanyaan

tentang masa-lah apa saja yang mereka temukan melalui pengamatan yang telah

dilakukan pada tahap ini siswa akan terpacu untuk berpikir dan mencetuskan

banyak pertanyaan yang dapat meningkatkan salah satu keterampilan berpikir

tingkat tinggi siswa. Setelah itu, siswa diminta untuk memilih salah satunya

menjadi hipotesis yang akan diuji kebenarannya.

Tahap ketiga adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan

data-data atau informasi tentang permasalahan atau fenomena yang relevan guna

menguji benar tidaknya hipotesis. Proses pengumpulan informasi yang dilakukan

dalam pembelajaran ini yaitu dengan mengidentifikasi gambar submikroskopis,

mengidentifikasi jenis ikatan yang terdapat pada larutan elektrolit, serta meran-

cang percobaan daya hantar listrik larutan.  Melalui kegiatan tersebut, siswa akan

mampu mennggabungkan gagasan dan mampu menyusun suatu gagasan. Dengan

demikian, kemampuan organizing siswa, yaitu mampu menggabungkan dan me-

nyusun suatu gagasan dari suatu permasalahan atau fenomena dapat berkembang

pada tahap pengumpulan data tersebut.

Tahap keempat adalah pengolahan data.  Pada tahap ini, data yang telah dikum-

pulkan kemudian diolah untuk menemukan informasi yang akan dijadikan penge-

tahuan baru untuk mendapatkan pembuktian secara logis. Pada tahap ini guru
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membimbing siswa dalam mengolah data hasil pengumpulan yang telah dila-

kukan, siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat pada LKS. Melalui diskusi ini, kemampuan mengana-

lisis terutama pada kemampuan organizing terlatih dengan disusunnya suatu

gagasan oleh siswa.

Tahap selanjutnya adalah pembuktian (verification).  Pada tahap ini siswa dapat

menentukan suatu kebenaran hipotesis yang dihubungkan dengan hasil pengolah-

an data. Dengan kebebasan dalam mengolah semua informasi yang mereka dapat-

kan dan mengaitkannya dengan pengetahuan awal yang dimiliki siswa, sehingga

proses ini membawa siswa mengembangkan keterampilan berpikirnya terutama

keterampilan berfikir tingkat tinggi.

Tahap terakhir  adalah generalisasi (generalization). Pada tahap ini siswa diminta

untuk merumuskan kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil pengamatan, ber-

dasarkan hasil menalar secara lisan, tertulis, atau media lainya. Pada tahap ini sis-

wa dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai

suatu keputusan.

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya pembe-

lajaran menggunakan pembelajaran penemuan (discovery learning) pada materi

larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, maka akan dapat meningkatkan ke-

mampuan menganalisis terutama pada kemampuan organizing siswa pada materi

larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.
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G. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Perbedaan n-Gain kemampuan organizing siswa semata-mata terjadi karena

perbedaan perlakuan dalam proses belajar.

2. Faktor-faktor lain diluar perilaku pada kedua kelas diabaikan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Model discovery learning efektif dalam meningkatkan kemampuan organizing

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada siswa kelas X SMAN 7

Bandar Lampung.


