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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembelajaran Konstruktivisme 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar 

terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan kom-

ponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hosnan, 2014).  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Menu-

rut Woolfolk (2009), pembelajaran adalah pendekatan umum yang melihat belajar 

sebagai sebuah proses mental aktif dalam memperoleh, mengingat, dan menggu-

nakan pengetahuan.  Berdasarkan beberapa definisi pembelajaran di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, pe-

serta didik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar dalam memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. 

 

Kostruktivis sebagai satu konsep yang banyak membicarakan masalah pembe-

lajaran, diharapkan menjadi landasan intelektual untuk menyusun dan mengana-

lisis problem pembelajaran dalam pergulatan dunia pendidikan.  Pada konteks 

filsafat pendidikan, kostruktivisme merupakan suatu aliran yang berupaya mem-

bangun tata suasana hidup kebudayaan yang bercorak modern (Riyanto, 2012).  
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Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Sardiman, 2008).  

Bettencourt dalam Sardiman (2008) menyimpulkan bahwa konstruktivisme tidak 

bertujuan mengerti hakikat realitas, tetapi lebih hendak melihat bagaimana proses 

kita menjadi tahu tentang sesuatu. 

 

Menurut Dahar (1996), dalam bunga rampai “Membuka Masa depan Anak-anak 

Kita”, dinyatakan bahwa sebagai filsafat belajar, kontruktivisme sudah terungkap 

dalam tulisan ahli filsafat Giambattista Vico tahun 1710, yang mengemukakan 

bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksinya sen-

diri.  Gagasan konstruksivisme yang ditetapkan dalam kelas dan perkembangan 

anak ini pertama kali dikembangkan oleh Piaget (Riyanto, 2012).  Piaget menya-

takan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan 

kegiatan asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi.  Asimilasi ialah pemaduan data 

baru dengan struktur kognitif yang ada.  Akomodasi ialah penyesuaian struktur 

kognitif terhadap situasi baru, dan equilibrasi adalah penyusuaian kembali yang 

terus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi (Bell, 1994).  

 

Berdasarkan hal tersebut pembelajaran secara konstruktivisme adalah pembela-

jaran yang berpusat pada siswa.  Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang 

membantu siswa mengolah pengetahuan baru, untuk menyelesaikan suatu 

masalah. 
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B. Efektivitas  

 

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 seku-

rang-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 pembela-

jaran (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.  

.  

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.  Siswa yang  tidak berminat 

untuk mempelajari sesuatu maka tidak dapat diharapkan siswa akan belajar 

dengan baik dalam mempelajari hal tersebut.   
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C. Pendekatan Saintifik  

 

Proses pembelajaran merupakan proses ilmiah.  Pendekatan yang dapat digunakan 

dalam proses ilmiah adalah pendekatan saintifik.  Proses pembelajaran disebut 

ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini:  

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

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

khayalan, legenda, atau dongeng semata.  

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

dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis.  

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

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran.  

4.  Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pem-

belajaran.  

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 (Tim penyusun, 2013). 

 

Langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik mengamati beberapa ranah pen-

capaian hasil belajar yang tertuang pada kegiatan pembelajaran.  Proses pembela-

jaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai 

berikut; 

1. Ranah sikap mengamati transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu mengapa”. 

2. Ranah keterampilan mengamati transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu bagaimana.”. 

3. Ranah pengetahuan mengamati transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu apa”. 

4. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan 

untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang memiliki kecakapan 

dan pengetahuan untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meli-

puti aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.  
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5. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi (Hosnan, 2014).  

 

Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif 

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi (Hosnan, 2014) 

 

Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui langkah-langkah 

mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan ma-

salah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan ber-

bagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.  Pendekatan saintifik dimaksud-

kan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, mema-

hami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa 

berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari 

guru (Hosnan, 2014).  

 

   Attitude/   

Sikap (Tahu 

Mengapa) 

Knowledge/ 

Pengetahuan 

(Tahu Apa) 

SkillKeteramp

ilan (Tahu 

Bagaimana) 

Siswa 

Produktif 

Inovatif 

Kreatif 

Afektif  
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Pendekatan saintifik mempunyai kriteria proses pembelajaran untuk mendorong 

dan menginspirasi siswa berfikir secara krirtis.  Langkah-langkah umum pembe-

lajaran dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati (observing), menanya 

(questioning), mengumpulkan informasi (experimenting), menalar (associating) 

dan mengkomunikasikan (communicating) (Hosnan, 2014). 

 

1. Mengamati (Observing) 

Kegiatan pertama pada pendekatan saintifik adalah pada langkah pembe-

lajaran mengamati/ observing.  Observasi mengedepankan pengamatan 

langsung pada objek yang akan dipelajari sehingga siswa mendapatkan 

fakta berbentuk data yang objektif yang kemudian dianalisis sesuai ting-

kat perkembangan siswa.  Pada kegiatan pembelajaran, siswa mengamati 

objek yang akan dipelajari.  Kegiatan belajarnya adalah membaca, men-

dengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat).  Kompetensi yang 

dikembangakan adalah melatih kesungguhan, ketelitian dan mencari 

informasi (Hosnan, 2014). 

 

2. Menanya (Questioning) 

Kegiatan pembelajarannya adalah mengajukan pertanyaan tentang infor-

masi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati.  Kompetensi 

yang dikembangkan adalah kreativitas rasa ingin tahu, kemampuan meru-

muskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.  Bertanya merupa-

kan salah satu pintu masuk untuk memperoleh pengetahuan.  Oleh sebab 

itu, bertanya dalam kegaiatan pembelajaran merupakan kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berfikir siswa 

(Hosnan, 2014).  

 

3. Mengumpulkan informasi (Experimenting) 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, 

mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, 

membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara 

sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ 

mengembangkan (Tim Penyusun, 2014).  Kegiatan pembelajarannya 

adalah melakuakn eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, 

mengamati objek atau kejadian aktivitas, dan wawancara dengan nara 

sumber.  Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap 

teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain kemampuan berko-

munikasi, menerapkan kemapuan mengumpulkan informasi melalui 

berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  Eksperimen/ mencoba dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data 
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untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis (Hosnan, 

2014).   

 

4. Menalar (Associating) 

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekat-

an ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 digunakan untuk menggam-

barkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif.  Penalaran 

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

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

Istilah menalar disini merupakan padanan dari associating; bukan meru-

pakan terjemahan dari reasonsing (Hosnan, 2014).  

 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 

Kegiatan yang dilakukan adalah siswa menyajikan laporan dalam bentuk 

bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan 

laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan (Tim Penyu-

sun, 2014).  Kegaiatan belajarnya adalah menyampaikan hasil pengamat-

an, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tulisan atau media 

lainnya.  Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemapuan ber-

bahasa yang baik dan benar.  Pada langkah ini, siswa mempersentasikan 

kemampuan mereka mengenai apa yang telah dipelajari sementara siswa 

lain menanggapi (Hosnan, 2014). 

 

 

 

D.  Keterampilan Berpikir Kritis  

 

Proses belajar diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang 

dipelajari.  Arifin (2003) menyatakan bahwa berpikir merupakan proses mental 

yang dapat menghasilkan pengetahuan.  Berpikir merupakan kegiatan pengga-

bungan antar presepsi dan unsur-unsur yang ada dalam pikiran untuk menghasil-

kan pengetahuan.  Menurut Presseisen (1988) berpikir dianggap suatu proses 

kognitif, suatu aktifitas mental untuk memperoleh pengetahuan.  Berpikir dapat 

terjadi pada seseorang apabila ia mendapatkan rangsangan dari luar dan memalui 

berpikir inilah seseorang mengatasi masalah yang dihadapinya. 
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Salah satu berpikir tingkat kompleks yang digunakan dalam pembentukan konsep-

tual IPA adalah berpikir kritis.  Berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap indi-

vidu untuk menyikapi permasalahan kehidupan yang dihadapi.  Berpikir kritis 

membuat seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah atau memperbaiki 

pikirannya sehingga dia dapat bertindak lebih cepat.  Seseorang dikatakan berpikir 

kritis, apabila ia mencoba untuk membuat berbagai pertimbangan ilmiah untuk 

menentukan pilihan terbaik dengan menggunakan berbagai kriteria.  Menurut 

Presseisen (1988) pengertian ini mengindikasikan bahwa berpikir adalah upaya 

yang kompleks dan reflektif bahkan suatu pengalaman yang kreatif.  Ennis (1985) 

menyatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir secara beralasan 

dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan, sebagai apa yang harus 

dipercaya atau diputuskan. 

 

Terdapat enam komponen atau unsur dari berpikir kritis yang disingkat menjadi 

FRISCO menurut Ennis (1985).  Seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Unsur-unsur keterampilan berpikir kritis 

No Unsur Keterangan 

1 Focus Memfokuskan pemikiran, menggambarkan 

poin-poin utama, isu, pertanyaan, atau per-

masalahan.  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 
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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. 

(Ennis, 1985) 

 

Menurut Ennis (1985) terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis (KBKr) 

yang dikelompokkan dalam lima kelompok keterampilan berpikir.  Kelima 

kelompok keterampilan tersebut adalah: memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic support), 

menyimpulkan (interfence), membuat penjelasan lebih lanjut (advance 

clarification), serta strategi dan taktik (strategy and tactics).  Adapun kedua belas 

keterampilan tersebut adalah: 

1. Memfokuskan pertanyaan. 

2. Menganalisis argumen. 

3. Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang 

menantang. 

4. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. 

5. Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. 

6. Mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. 

7. Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. 

8. Membuat dan mempertimbangkan hasil keputusan. 

9. Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi. 

10. Mengidentifikasi asumsi. 

11. Memutuskan suatu tindakan. 

12. Berinteraksi dengan orang lain. 

 

 

Keterampilan berpikir kritis siswa yang dilatih pada penelitian ini adalah keteram-

pilan menyimpulkan, pada keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi, dan subketerampilan yang dilatihkan adalah mengemukakan kesim-

pulan berdasarkan fakta dan mencari penjelasan yang mungkin (Ennis ,1985).  

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan 

Tabel 1 (Lanjutan) 
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pengertian dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat beranjak mencapai 

pengertian atau pengetuahuan yang baru (Salam dalam Jahro, 2010).  

 

E. Analisis Konsep Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit 

 

Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan 

pada stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita.  Konsep-konsep menyedia-

kan skema-skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di 

antara kategori-kategori.  Analisis konsep dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

konsep-konsep esensial dalam topik-topik yang diajarkan, menyusun konsep 

secara hierarki serta mengenali sifat, atribut, kedudukan konsep, contoh dan non 

contoh.  Konsep-konsep esensial yang sudah teridentifikasi dalam satu pokok 

bahasan, dapat dilihat keterampilannya melalui peta konsep (Suyanti, 2010). 

 

Menurut Herron dalam Suyanti (2010) konsep-konsep dapat dikelompokkan 

berdasarkan atribut-atribut konsep menjadi 6 kelompok, yaitu; 

1. Konsep konkrit, yaitu konsep yang contohnya dapat dilihat misalnya 

spektrum. 

2. Konsep abstrak, yaitu konsep yang contonya tidak dapat dilihat, misalnya 

atom dan molekul. 

3. Konsep dengan atribut kritis yang abstrak tetapi contohnya dapat dilihat, 

misalnya unsur dan senyawa. 

4. Konsep yang berdasarkan prinsip, misalnya mol, campuran, dan larutan. 

5. Konsep yang melibatkan penggambaran simbol, misalnya lambang unsur 

dan rumus kimia. 

6. Konsep yang menyatakan suatu sifat, misalnya elektropositif dan 

elektronegatif. 

7. Konsep yang menunjukan atribut ukuran meliputi kg, g (ukuran massa) 

dan M, m, pH (ukuran konsentrasi)
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Tabel 2.  Analisis konsep materi larutan elektrolit dan non-elektrolit  

 

Label 

Konsep 

Definisi Konsep Jenis 

Konsep 

Atribut  Konsep Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordin

at 

Koordinat Subordinat 

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

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 

penyangg

a 

 Larutan gula 

 Larutan 

garam 

 Larutan HCl 

 Larutan 

NaOH 

 

 Susu 

 Campuran 

air dan 

pasir 

Larutan 

elektrolit 

Larutan yang dapat 

menghantarkan 

Konsep 

Berdasar

 Larutan 

elektrolit 

 Jenis zat 

terlarut 

 Larutan  latrutan  Larutan  Larutan HCl  Larutan 1
7
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listrik, yang dapat 

bersifat elektrolit 

lemah dan elektrolit 

kuat 

kan 

Prinsip 

kuat 

 Larutan 

elektrolit 

lemah 

non-

elektrolit 

 

 

elektrolit 

kuat 

 Larutan 

elektrolit 

lemah 

 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

CH3COOH 

 Larutan 

NH4OH 

gula 

 Larutan 

urea 

 

Larutan 

elektrolit 

kaut 

Larutan yang 

mengalami ionisasi 

sempurna sehingga 

dapat 

menghantarkan arus 

listrik dengan kuat 

Konsep 

Berdasar

kan 

Prinsip 

 Larutan 

elektrolit 

Lemah 

 Konsentr

asi 

larutan 

 Kerapata

n 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 

Berdasar

kan 

Prinsip 

 Larutan 

elektrolit 

Kuat 

 Konsentr

asi 

larutan 

 Kerapata

n 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 

Berdasar

kan 

Prinsip 

 Larutan 

non-

elektrolit 

   Larutan 

elektrolit 

  Larutan gula 

 Larutan urea 

 Larutan 

HCl 

 Larutan 

NH4OH 

 

 

Lanjutan (Tabel 2) 

1
8
 



19 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Kegaiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan langkah-

langkah ilmiah dalam memecahkan suatu masalah.  Pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran mencakup: mengamati, menanya , mengumpulkan informasi, 

menalar, dan mengkomunikasikan. 

 

Langkah awal pembelajaran dengan pendekatan saintifik ialah siswa mengamati 

(observing).  Pada langkah ini siswa membaca suatu wacana tentang fungsi air aki 

yang digunakan pada kendaraan bermotor sebagai larutan elektrolit, sehingga 

siswa akan terpacu berpikir dan mencetuskan banyak gagasan.  Berdasarkan peng-

amatan, siswa akan menemukan hal-hal yang kurang mereka pahami, sehingga 

mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang larutan elektrolit dan 

nonelektrolit.  Langkah selanjutnya menanya (questionning), dimana siswa menu-

liskan hal-hal yang belum dipahami dalam bentuk pertanyaan.  Langkah selanjut-

nya mengumpulkan informasi (experimenting).  Pada langkah ini, siswa mengeks-

plorasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang kurang mereka pahami, terlebih dahulu 

menentukan variabel percobaan, kemudian menentukan alat, bahan dan menentu-

kan langkah percobaan uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan nonelektrolit, 

selanjutnya siswa melakukan percobaan dengan prosedur yang diberikan guru. 

 

Langkah berikutnya menalar (associating), pada langkah ini siswa menganalisis 

informasi /data yang diperoleh dari langkah mengumpulkan informasi maupun 

langkah mengamati untuk dapat mengemukakan banyak gagasannya dalam meng-

analisis informasi/ data maupun dalam menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan, dimana siswa dilatih keterampilan menginduksi dan 
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mempertimbangkan hasil induksi pada subketerampilan mengemukakan kesim-

pulan berdasarkan fakta dan mencari penjelasan yang mungin.  Langkah terakhir 

mengkounikasikan (communicating), dimana siswa mengkomunikasikan hasil 

diskusi kelompok mereka di depan kelas serta ditanggapi oleh kelompok lain.   

 

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas dengan diterapkannya pendekatan 

saintifik pada pembelajaran larutan elektrolit dan nonelektrolit, akan dapat 

meningkatkan keterampilan menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

khususnya pada subketerampilan mencari penjelasan yang mungkin dan 

mengemukakan kesimpulan berdasarkan fakta. 

 

G. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan n-Gain keterampilan mencari penjelasan yang mungkin dan 

mengemukaan kesimpulan berdasarkan fakta siswa semata-mata terjadi 

karena perbedaan perlakuan dalam proses belajar. 

2. Faktor-faktor lain di luar perlakuan yang mempengaruhi peningkatan 

keterampilan menyatakan secara historikal tentang hal-hal yang terjadi dan 

mengemukaan kesimpulan berdasarkan fakta pada kedua kelas diabaikan. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik pada pembelajaran 

larutan elektrolit dan nonelektrolit efektif dalam meningkatkan keterampilan 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. 


