
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Wicaksono dalam Andriani (2013), mengatakan bahwa Efektivitas pembelajaran

merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari

suatu proses pembelajaran. Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki

tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga

berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diper-

oleh, 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 pembelajar-

an akan efektif bila siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan

penemuan informasi (pengetahuan).  Hasil pembelajaran tidak saja meningkatkan

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. Piaget dalam Dahar (1989) menya-
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takan bahwa siswa diharapkan mempunyai pendapat sendiri walaupun pendapat-

nya itu mungkin salah, mengemukakannya, mempertahankannya, dan merasa ber-

tanggung jawab atas jawabannya.  Hal tersebut akan membuat siswa lebih cerdas

dan lebih termotivasi untuk terus belajar. Ada beberapa ciri pembelajaran efektif

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

1. Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya mela-
lui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan
dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi ber-
dasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan.

2. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam
pelajaran.

3. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian.
4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada

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

terampilan berpikir.
6. Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan

tujuan dan gaya pembelajaran guru.

B. Teori Belajar Konstruktivisme

Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan

mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dike-

hendaki, informasi itu menjadi milik sendiri (Trianto, 2007). Dengan dasar itu,

pembelajaran harus dikemas menjadi proses ’mengkonstruksi’ bukan ’menerima’

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan

mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Siswa men-

jadi pusat kegiatan, bukan guru. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat

ditransfer dari orang yang mempunyai pengetahuan kepada orang yang belum

mempunyai pengetahuan. Bahkan, bila seorang guru bermaksud mentransfer kon-
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sep, ide, dan pengertiannya kepada siswa, pemindahan itu harus diinterpretasikan

dan dikonstruksikan oleh siswa itu lewat pengalamannya (Trianto, 2007).

Menurut Von Glaserfeld dalam Andriani (2013) menyatakan bahwa konstruktivis-

me merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pe-

ngetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri. Pengetahuan

adalah ciptaan manusia yang dikontruksikan dari pengalaman yang dialaminya.

Dalam proses kontruksi itu, diperlukan beberapa kemampuan sebagai berikut :

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali penga-
laman. Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali
pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan
interaksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut.

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan me-
ngenai persamaan dan perbedaan suatu hal. Kemampuan membandingkan
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
pengetahuannya.

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang
lain (selective conscience).

Suparno (Trianto, 2010) mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pandangan kons-

truktivis adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, baik secara personal maupun
secara sosial;

2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali hanya
dengan keaktifan siswa menalar, siswa aktif mengkonstrukdi terus-
menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah; dan

3. Guru berperan sebagai fasilitator menyediakan sarana dan situasi agar
proses konstruksi pengetahuan siswa berjalan mulus.

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
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suatu masalah dan guru berperan sebagai pembimbing pada proses pembelajaran

(Saputra, 2014).

C. Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik (scientific approach) merupakan pendekatan yang pada dasar

gaya berpikirnya mengadopsi dari metode ilmiah. Banyak para ahli yang meya-

kini bahwa melalui pendekatan ilmiah, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif

dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong

siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fe-

nomena atau kejadian, artinya dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan

dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan diajak untuk beropini da-

lam melihat suatu fenomena (Sudrajat, 2013).

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajar-

an, yang dapat disebut juga dengan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran di-

sebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini:

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat
dijelaskan 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.
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6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun
menarik sistem penyajiannya. (Tim Penyusun 2013)

Adapun pengalaman belajar pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) dapat dilihat

seperti tabel berikut:

Tabel 1. Pengalaman belajar pendekatan saintifik

Langkah
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan Bentuk hasil belajar

Mengamati
(observing)

mengamati dengan indra
(membaca, mendengar,
menyimak, melihat,
menonton, dan
sebagainya) dengan atau
tanpa alat

perhatian pada waktu mengamati
suatu objek/membaca suatu
tulisan/mendengar suatu
penjelasan, catatan yang dibuat
tentang yang diamati, kesabaran,
waktu (on task) yang digunakan
untuk mengamati

Menanya
(questioning)

Membuat dan
mengajukan pertanyaan,
tanya jawab, berdiskusi
tentang informasi yang
belum dipahami,
informasi tambahan yang
ingin diketahui, atau
sebagai klarifikasi.

jenis, kualitas, dan jumlah
pertanyaan yang diajukan
peserta didik (pertanyaan
faktual, konseptual, prosedural,
dan hipotetik)

Mengumpulkan
informasi
(experimenting)

Mengeksplorasi,
mencoba, berdiskusi,
mendemonstrasi-kan,
meniru bentuk/gerak,
melakukan eksperimen,
membaca sumber lain
selain buku teks,
mengumpulkan data dari
nara sumber melalui
angket, wawancara, dan
memodifikasi/
menambahi/
mengembangkan

jumlah dan kualitas sumber yang
dikaji/digunakan, kelengkapan
informasi, validitas informasi
yang dikumpulkan, dan
instrumen/alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data.

Menalar/
Mengasosiasi
(associating)

mengolah informasi
yang sudah
dikumpulkan,
menganalisis data dalam
bentuk membuat

mengembangkan interpretasi,
argumentasi dan kesimpulan
mengenai keterkaitan informasi
dari dua fakta/konsep,
interpretasi argumentasi dan
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Tabel 1. (lanjutan)

Langkah
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan Bentuk hasil belajar

kategori, mengasosiasi
atau  menghubungkan
fenomena/informasi
yang terkait dalam
rangka menemukan
suatu pola, dan
menyimpulkan.

kesimpulan mengenai keterkait-
an lebih dari dua fakta/konsep/
teori, mensintesis dan argumen-
tasi serta  kesimpulan keterkait-
an antar berbagai jenis fakta-
fakta/konsep/teori/pendapat;
mengembangkan interpretasi,
struktur baru,argumentasi, dan
kesimpulan  yang menunjukkan
hubungan fakta/konsep/teori dari
dua sumber atau lebih yang tidak
bertentangan; mengembangkan
interpretasi, struktur baru, argu-
mentasi dan kesimpulan dari
konsep/teori/pendapat yang
berbeda dari berbagai jenis
sumber.

Mengomunikasi-
kan
(communicating)

menyajikan laporan
dalam bentuk bagan,
diagram, atau grafik;
menyusun laporan
tertulis; dan menyajikan
laporan meliputi proses,
hasil, dan kesimpulan
secara lisan

menyajikan hasil kajian (dari
mengamati sampai menalar)
dalambentuk tulisan, grafis,
media elektronik, multi media
dan lain-lain

(Tim Penyusun, 2014).

D. Keterampilan Berpikir Kritis

Presseissen dalam Arifin (2000) berpendapat berpikir pada umumnya didefinisi-

kan sebagai suatu proses kognitif dan proses mental untuk memperoleh pengeta-

huan. Terjadi penggabungan antara persepsi dan unsur-unsur yang ada dalam pi-

kiran, kegiatan memanipulasi mental karena adanya rangsangan dari luar mem-

bentuk suatu pemikiran, penalaran dan keputusan, serta kegiatan memperluas

aturan yang diketahui untuk memecahkan masalah pada proses berpikir.
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Syafruddin dalam Patmawati (2011) mengatakan bahwa unsur-unsur keterampil-

an berpikir kritis yang perlu dikuasai siswa yaitu mengamati, melaporkan, meng-

klarifikasi, memberi label, menyusun dan mengurutkan, menginterpretasi, mem-

buat generalisasi, membuat inferensi, dan memecahkan problema.

Berpikir kritis dapat diartikan kemampuan yang sangat essensial untuk kehidup-

an, pekerjaan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Ber-

pikir kritis sebagai salah satu komponen dalam proses berpikir tingkat tinggi,

menggunakan dasar menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap

tiap-tiap makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang

kohesif dan logis (Liliasari, 2007). Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang

terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan ma-

salah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan

penelitian ilmiah (Johnson, 2009).

Winkel (2007) mendefinisikan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemam-

puan untuk mengidentifikasi dan merumuskan suatu problem yang mencakup

menentukan intinya, menemukan kesamaan dan perbedaan, menggali informasi

serta data yang relevan, kemampuan untuk mempertimbangkan dan menilai, yang

meliputi membedakan antara fakta dan pendapat, menemukan asumsi atau peng-

andaian, memisahkan prasangka dan pengaruh sosial, menimbang konsistensi da-

lam berpikir, dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan berda-

sarkan data yang relevan, serta memperkirakan akibat yang dapat timbul.
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Terdapat enam komponen atau unsur dari berpikir kritis menurut Ennis (1985)

yang disingkat menjadi FRISCO, seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Unsur-unsur keterampilan berpikir kritis

No Unsur Keterangan
1 Focus Memfokuskan pemikiran, menggambarkan poin-poin

utama, isu, pertanyaan, atau permasalahan. Hal-hal
pokok dituangkan di dalam argumen dan pada akhirnya
didapat kesimpulan dari suatu isu, pertanyaan, atau
permasalahan tersebut.

2 Reasoning Ketika suatu argumen dibentuk, maka harus disertai
dengan alasan (reasoning). Alasan dari argumen yang
diajukan harus dapat mendukung kesimpulan dan pada
akhirnya alasan tersebut dapat diterima sebelum membuat
keputusan akhir.

3 Inference Ketika alasan yang telah dikemukakan benar, apakah hal
tersebut dapat diterima dan dapat mendukung kesimpulan

4 Situation Ketika proses berpikir terjadi, hal tersebut dipengaruhi
oleh situasi atau keadaan baik (keadaan lingkungan, fisik,
maupun sosial).

5 Clarity Ketika mengungkapkan suatu pikiran atau pendapat,
diperlukan kejelasan untuk membuat orang lain
memahami apa yang diungkapkan

6 Overview Suatu proses untuk meninjau kembali apa yang telah kita
temukan, putuskan, pertimbangkan, pelajari, dan
simpulkan.

Berpikir kritis menekankan aspek pemahaman, analisis, evaluasi (Saputra, 2011).

Menurut Ennis (1985), mengidentifikasi berpikir kritis menjadi 12 indikator yang

dikelompokkan dalam 5 keterampilan, yaitu:

1. Memberikan penjelasan sederhana
Berisi memfokuskan pertanyaan, menganalisis asumsi, bertanya dan
menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menantang

2. Membangun kemampuan dasar
Terdiri dari mempertimbangkan apakah narasumber dapat dipercaya atau
tidak, dan mengobservasi serta mempertimbangkan hasil observasi

3. Menyimpulkan
Terdiri atas kegiatan mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi,
menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat dan
mengkaji hasil pertimbangan
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4. Membuat penjelasan lanjut
Terdiri dari mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu
definisi, serta mengidentifikasi asumsi

5. Strategi dan teknik.
Terdiri dari memutuskan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang
lain.

Pada penelitian ini, keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan adalah ke-

terampilan berpikir kritis menurut Ennis (1985), yaitu keterampilan memberikan

penjelasan sederhana. Sub-keterampilan yang diambil yaitu menjawab pertanyaan

klarifikasi. Penelitian ini berfokus pada indikator (1) apa yang menjadi contoh

dan (2) apa faktanya.

E. Analisis Konsep

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

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

makan dengan ide. Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkin-

kan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep

lain yang berhubungan. Herron et al. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan

bahwa analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk

menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian

konsep. Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan na-

ma atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel,

posisi konsep, contoh, dan non contoh.



Tabel 3. Analisis konsep materi kesetimbangan kimia.

Label
Konsep Definisi Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep
Contoh Non Contoh

Kritis Variabel
Super

Ordinat Koordinat Sub Ordinat

Larutan Suatu campuran
homogen dua
macam zat
tunggal atau lebih
dengan
bermacam-macam
perbandingan
komposisi dan
memiliki sifat-
sifat yang sama
diseluruh
bagiannya, dan
mempunyai sifat
dapat
mengahntarkan
arus listrik
(elektrolit) dan
tidak dapat
menghantarkan
arus listrik (non-
elektrolit)

Konsep
Konkrit

Larutan
elektrolit
Larutan

non-
elektrolit

 Jenis zat
pelarut
 Jenis zat

terlarut

Campuran  Suspensi
 Koloid

 Larutan
elektrolit

 Larutan
non-
elektrolit

 Larutan
asam basa

 Larutan
garam

 Larutan
penyangga

 Larutan gula
 Larutan

garam
 Larutan HCl
 Larutan

NaOH

 Susu
 Campuran

air dan pasir
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Label
Konsep Definisi Konsep

Jenis
Konsep

Atribut Konsep
Contoh Non Contoh

Kritis Variabel
Super

Ordinat Koordinat Sub Ordinat

Larutan
elektrolit

Larutan yang
dapat
menghantarkan
listrik, yang dapat
bersifat elektrolit
lemah dan
elektrolit kuat

Konsep
Berdasark
an Prinsip

Larutan
elektrolit
kuat
Larutan

elektrolit
lemah

 Jenis zat
terlarut

 larutan  latrutan
non-
elektrolit

 Larutan
elektrolit
kuat

 Larutan
elektrolit
lemah

 Larutan HCl
 Larutan

NaOH
 Larutan

CH3COOH
 Larutan

NH4OH

 Larutan gula
 Larutan urea

Larutan
elektrolit
kaut

Larutan yang
mengalami
ionisasi sempurna
sehingga dapat
menghantarkan
arus listrik dengan
kuat

Konsep
Berdasark
an Prinsip

Larutan
elektrolit
lemah

Konsentra
si larutan
Kerapatan

ion

Larutan
elktrolit

 Larutan
elektrolit
lemah

  Larutan
H2SO4

 Larutan NaCl
 Larutan

NaOH

 Larutan
asam cuka

 Larutan
amonia
hidroksida

Larutan
elektrolit
lemah

Larutan yang
mengalami
ionisasi sebagian
sehingga dapat
menghantarkan
arus listrik dengan
lemah

Konsep
Berdasark
an Prinsip

Larutan
elektrolit
Kuat

Konsentra
si larutan
Kerapatan

ion

Larutan
elektrolit

 Larutan
elektrolit
kuat

  Larutan asam
cuka

 Larutan asam
oksalat

 Larutan
amonia
hidroksida

 Larutan
H2SO4

 Larutan
NaCl

 Larutan
NaOH

Larutan
non-
elektrolit

Larutan yang
tidak dapat
mengantarkan
arus listrik

Konsep
Berdasark
an Prinsip

Larutan
non-
elektrolit

 Larutan
elektrolit

 Larutan gula
 Larutan urea

 Larutan HCl
 Larutan

NH4OH

17
Tabel 3. (Lanjutan)
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F. Kerangka Pemikiran

Pendekatan ilmiah membelajarkan siswa untuk dapat menemukan kebenaran se-

cara ilmiah. Pada pendekatan ilmiah, siswa akan mempelajari ilmu kimia ber-

dasarkan fakta yang terdapat didalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijelaskan

dengan penalaran tertentu. Pendekatan ilmiah menggunakan langkah pembelajar-

an mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomuni-

kasikan.

Pada tahap awal pembelajaran, siswa diajak untuk membaca wacana mengenai

kegunaan air aki pada kehidupan sehari-hari, dari wacana tersebut siswa akan me-

nemukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena. Selanjutnya,

siswa akan mencoba memecahkan masalah yang ada berdasarkan fenomena yang

terjadi dengan melakukan praktikum mengenai uji daya hantar listik larutan

elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian siswa diminta untuk menalar. Pada ke-

giatan ini, siswa berdiskusi dengan teman kelompok untuk mencari jawaban atas

fakta yang telah ditemukan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan.

Pada tahap ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah

dilakukan di depan kelas.

Pembelajaran kimia yang demikian memberikan pemahaman kepada siswa untuk

berpikir secara kritis. Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan di-

terapkannya pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik pada materi larutan

elektrolit dan non-elektrolit akan dapat meningkatkan keterampilan menjawab

pertanyaan klarifikasi.
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G. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan keterampilan siswa kelas

X  semester genap SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2014/2015 diabaikan.

2. Perbedaan n-Gain keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi di kelas

kontrol dan di kelas eksperimen pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit semata-mata karena perbedaan perlakuan dalam proses

pembelajaran.

H. Hipotesis Umum

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik efektif dalam mening-

katkan keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi pada pembelajaran larutan

elektrolit dan non elektrolit.


