
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau

akibat.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa ha-

sil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesan-

nya).  Menurut E. Mulyasa (2003), efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan

tujuan operasional.  Efektivitas seringkali berkaitan erat dengan perbandingan

antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelum-

nya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Menurut Abdurahmat (2008), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi ter-

capai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mende-

kati keberhasilan berarti semakin tinggi efektivitasnya. Menurut Nieveen (1999)

dalam Sunyono (2013), keefektifan model pembelajaran sangat terkait dengan

pencapaian tujuan pembelajaran.  Model pembelajaran dikatakan efektif bila pem-

belajar dilibatkan secara aktif dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan

dan informasi-informasi yang diberikan, dan tidak hanya secara pasif menerima

pengetahuan dari guru atau dosen.
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Indikator keefektifan meliputi:

1. Pencapaian tujuan pembelajaran dan ketuntasan belajar pembelajar
2. Pencapaian aktivitas pembelajar dan guru/dosen
3. Pencapaian kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran
4. Pembelajar memberi respon positif dan minat yang tinggi terhadap

pembelajaran yang dilaksanakan.

Sedangkan menurut Wicaksono (2008) dalam Andriani (2013) kriteria keefektifan

mengacu pada:

1. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-
kurangnya 75 dari 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
pembelajaran (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.

Menurut Djamarah (1995) tingkat keberhasilan proses mengajar ditandai dengan

ciri-ciri  sebagai berikut:

1. Istimewa/maksimal : apabila seluruh bahan pengajaran yang diajarkan
itu dapat dikuasai oleh siswa.

2. Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan
pembelajaran yang dikuasai oleh siswa.

3. Baik/maksimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60%
s.d. 75% saja dikuasi oleh siswa.

4. Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari
60% dikuasai oleh siswa.

B. Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran merupakan asumsi atau aksioma ilmiah

yang melandasi proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan berbasis pen-

dekatan saintifik harus dipandu dengan kaidah-kaidah ilmiah.  Pendekatan ini
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penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan

penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus

dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah

(Abidin, 2014).  Proses pembelajaran tersebut disebut saintifik jika memenuhi

kriteria-kriteria berikut ini:

1. Substansi atau materi pembelajaran benar-benar berdasarkan fakta atau

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu;

bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta

didik harus terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif,

atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis,

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik

(membuat dugaan) dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu

dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerap-

kan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam

merespon substansi atau materi pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung-

jawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik

sistem penyajiannya (Tim Penyusun, 2013b)
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Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan de-

ngan menggunakan pendekatan saintifik dan mencakup tiga ranah, yaitu sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan

saintifik, ranah sikap bertujuan agar peserta didik tahu tentang ‘mengapa’. Ranah

keterampilan bertujuan agar peserta didik tahu tentang ‘bagaimana’. Ranah

pengetahuan bertujuan agar peserta didik tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya ada-

lah 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).

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis)

yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas“ menerima, menjalankan, meng-

hargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas“

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Ke-

terampilan diperoleh melalui aktivitas“ mengamati, menanya, mencoba, menalar,

menyaji, dan mencipta” (Tim Penyusun, 2013c). Ketiga ranah tersebut dapat

dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Ranah Pendekatan Saintifik
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Adapun bentuk kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dapat dilihat

pada tabel berikut (Hosnan,2014).

Tabel 1. Kegiatan Pembelajaran dalam Pendekatan Saintifik

Kegiatan Aktivitas Belajar

Mengamati

(observing)

Melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak

(tanpa dan dengan alat).

Menanya

(questioning)

Mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai ke yang

bersifat hipotesis; diawali dengan bimbingan guru sampai

dengan mandiri (menjadi suatu kebiasaan).

Pengumpulan data

(experimenting)

Menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang

diajukan, menentukan sumber data (benda, dokumen, buku,

ekperimen), mengumpulkan data.

Mengasoasiasi

(associating)

Menganalisis data dalam bentuk kategori, menentukan

hubungan data/kategori, menyimpulkan dari hasil analisis

data; dimulai dari unstructured-uni structure-multistructure-

complicated structure.

Mengkomunikasikan
Menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan,

tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya.

Secara komprehensif dan terperinci tahap-tahap dalam pendekatan saintifik dalam

kediatan pembelajaran adalah sebagai berikut (Tim Penyusun, 2013b).

1. Mengamati (Observing)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran

(meaningfull learning).  Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti

menyajikan objek secara nyata sehingga siswa senang dan tertantang.  Dengan

metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang

dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru (Tim Penyusun,

2013b).
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Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah seperti berikut:

1. Menentukan objek yang akan diobservasi.

2. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan

diobservasi.

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

sekunder.

4. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi.

5. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.

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

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

alat tulis lainnya.

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan bagi siswa untuk melaku-

kan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca.

Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu ben-

da atau objek (Tim Penyusun, 2013b).

Kegiatan observasi dalam kegiatan harus memahami bentuk keterlibatan peserta

didik dalam observasi tersebut.  Ada beberapa tipe pengamatan yang dikemuka-

kan Gold seperti yang dikutip Denzin dan Lincoln (2009).  Tipe-tipe pengamatan

tersebut diklasifikasikannya berdasarkan perannya dalam penelitian kualitatif.
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Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengamat sebagai partisipan sempurna (penuh), yaitu ketika seorang peng-

amat berperan sebagai partisipan secara sempurna (penuh) dalam observa-

sinya.  Identitasnya tidak diketahui oleh individu-individu yang diteliti.

Pengamat berinteraksi dengan anggota kelompok selama mungkin.

2. Partisipan sebagai pengamat, pada peran ini pengamat berpartisipasi penuh

pada aktivitas kelompok yang sedang diteliti.  Namun, pengamat menje-

laskan bahwa dia sedang meneliti kelompok tersebut.

3. Pengamat sebagai partisipan, ketika pengamat sebgai partisipan, dia

mengidentifikasi dirinya sebagai pengamat tetapi tidak berperan serta dalam

aktivitas kelompok yang sedang diteliti.

4. Pengamat sempurna, pengamat mengobservasi aktivitas suatu kelompok

tanpa menjadi suatu bagian dari aktivitas kelompok yang sedang diteliti.

Kelompok yang sedang diteliti pun tidak menyadari bahwa mereka sedang

diteliti.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan siswa selama observasi

pembelajaran disajikan berikut:

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

kepentingan pembelajaran.

2. 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.
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Sebelum obsevasi dilaksanakan, guru dan siswa sebaiknya menentukan dan

menyepakati cara dan prosedur pengamatan.

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

sejenisnya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi (Tim

Penyusun, 2013b).

2. Menanya (Questioning)

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas siswa untuk

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat pada

kegiatan mengamati.  Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang

konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur,

atau pun hal lain yang lebih abstrak.  Pertanyaan tersebut dapat bersifat faktual

sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.  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.

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Siswa yang

semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahunya semakin dapat dikem-

bangkan.  Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih

lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan

siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. Menanya me-

miliki banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran.
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Fungsi bertanya adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  siswa tentang suatu

tema atau topik pembelajaran.

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

bangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.

3. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancangan

untuk mencari solusinya.

4. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas subs-tansi

pembelajaran yang diberikan.

5. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan per-

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

bahasa yang baik dan benar.

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

bangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.

7. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima

pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan

toleransi sosial dalam hidup berkelompok.

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

pon persoalan yang tiba-tiba muncul.

9. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan

berempati satu sama lain (Tim Penyusun, 2013b).
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Dalam membina siswa agar terampil bertanya, perlu diketahui pula kriteria perta-

nyaan yang baik (Abidin, 2014). Kriteria pertanyaan yang baik tersebut adalah

sebagai berikut.

1. Singkat dan jelas.

2. Menginspirasi jawaban.

3. Memiliki fokus.

4. Bersifat Probing atau Divergen.

5. Bersifat validatif atau penguatan.

6. Memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang.

7. Merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif.

8. Merangsang proses interaksi

3. Mencoba (Experimenting)

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang

sesuai.  Pada mata pelajaran IPA, peserta didik memahami konsep-konsep IPA

dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki

keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar,

serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecah-

kan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.

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
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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,

meng-analisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil percobaan;

dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan.

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar (1) Guru hendaknya merumus-

kan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid, (2) Guru bersama murid

mempersiapkan perlengkapan yang hendak digunakan, (3) Perlu memperhitung-

kan tempat dan waktu, (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengerahan

kegiatan murid, (5) Guru membicakan masalah yang akan dijadikan eksperimen,

(6) Membagi kertas kerja kepada murid, (7) Murid melaksanakan eksperimen

dengan bimbingan guru, dan (8) Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan

mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal (Abidin, 2014).

4. Menalar (Associating)

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah

yang dianut dalam kurikulum 2013 digunakan untuk menggambarkan bahwa guru

dan siswa merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis

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

simpulan berupa pengetahuan.

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah

tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan pandanan dari

assosiating; bukan merupakan terjemahan dari reasioning, meski istilah ini juga

bermakna menalar atau penalaran (Abidin, 2014). Istilah aktivitas menalar dalam
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konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak

merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.  Pengalaman-

pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi de-

ngan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.  Proses itu dikenal sebagai

asosiasi atau menalar (Tim Penyusun, 2013b).  Dalam kegiatan ini, siswa melaku-

kan pemrosesan informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan

informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan

mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan (Tim Penyusun

2013c).

5. Mengkomunikasikan (Communicating)

Mengkomunikasikan dalam pembelajaran dapat berupa sebuah pembelajaran

kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik pembel-

ajaran di kelas-kelas sekolah.  Kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi

dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai

struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja sedemikian rupa untuk

memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.  Jika pem-

belajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh

tentang identitas siswa terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi

dengan yang lain atau guru.

Dalam situasi kolaboratif itu, siswa berinteraksi dengan empati, saling menghor-

mati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing.  Dengan cara se-

macam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin siswa menghadapi ber-

bagai perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.  Dalam kegiatan ini,
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siswa menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari

informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola. Hasil tersebut dapat berupa lapor-

an dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan

menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan (Tim

Penyusun, 2013a).

C. Taksonomi Bloom

Menurut Imam Gunawan dan Anggarini Retno Palupi (2012), taksonomi ialah

klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi

dalam bidang pendidikan, digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional; ada

yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran

belajar, yang digolongkan dalam tiga klasifikasi umum atau ranah (domain),

yaitu: (1) ranah kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada

kemampuan berpikir; (2) ranah afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sis-

tem nilai, dan sikap hati); dan (3) ranah psikomotor (berorientasi pada keteram-

pilan motorik atau penggunaan otot kerangka).

Taksonomi Bloom mengklasifikasikan perilaku menjadi enam kategori, dari yang

sederhana (mengetahui) sampai dengan yang lebih kompleks (mengevaluasi).

Ranah kognitif terdiri atas (berturut-turut dari yang paling sederhana sampai yang

paling kompleks), ialah:

1. Pengetahuan (Knowledge ) / C – 1

2. Pemahaman (Comprehension) / C – 2

3. Penerapan (Application) / C – 3

4. Analisis (Analysis) / C – 4
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5. Sintesis (Synthesis) / C – 5

6. Evaluasi (Evaluation) / C – 6

Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl

(2001:66-88) yakni: mengingat (remember), memahami/mengerti (understand),

menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan

menciptakan (create). Ada empat macam pengetahuan, yaitu: pengetahuan

faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan

metakognitif. Jenis-jenis pengetahuan ini sesungguhnya menunjukkan penjen-

jangan dari yang sifatnya konkret (faktual) hingga yang abstrak (metakognitif).

Dalam taksonomi yang lama, pengetahuan metakognitif belum dicantumkan

sebagai jenis pengetahuan yang juga harus dipelajari siswa (Widodo, 2006).

Berikut ini adalah bagan perbandingan antara taksonomi bloom yang lama dan

revisi :

Gambar 2. Perbandingan Taksonomi Bloom Lama dengan Taksonomi Bloom
Revisi

Taksonomi Bloom revisi memiliki dua dimensi yaitu dimensi pengetahuan dan

dimensi kognitif proses. Terdapat sembilan belas proses kognitif di dalam enam
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kategori taksonomi Bloom revisi. Keenam kategori tersebut yaitu: mengingat,

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta

(Anderson dan Krathwohl, 2001).

Kategori mencipta (create) merupakan kategori C6 dalam Taksonomi Bloom

revisi. Mencipta mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara

bersama untuk membentuk satu kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa

untuk menghasilkan suatu produk dengan mengorganisasikan beberapa unsur

menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat

berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya.

Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara

total berpengaruh pada kemampuan siswa untuk menciptakan. Menciptakan di

sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang

dapat dibuat oleh semua siswa. Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi berpi-

kir kognitif lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan,

dan menganalisis siswa bekerja dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya,

sedangkan pada menciptakan siswa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru

(Gunawan, 2012).

Menciptakan meliputi generating dan memproduksi (producing). Generating

adalah kegiatan merepresentasikan permasalahan, menyusun hipotesis dan me-

nyimpulkan alternatif jawaban dari suatu fenomena. Generating ini berkaitan de-

ngan berpikir divergen yang merupakan inti dari berpikir kreatif. Memproduksi

mengarah pada perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan.

Memproduksi berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan yang lain yaitu penge-
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tahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahu-

an metakognisi.

Arifin (2003) menyatakan bahwa berpikir merupakan proses mental yang dapat

menghasilkan pengetahuan.  Berpikir juga merupakan kemampuan jiwa taraf

tinggi yang dicapai dan dimiliki oleh manusia. Sugiarto dalam Amri (2010)

mengkategorikan proses berpikir kompleks atau berpikir tingkat tinggi ke dalam

empat kelompok yang meliputi pemecahan masalah (problem solving),

pengambilan keputusan (decision making), berpikir kritis (critical thinking), dan

berpikir kreatif (creative thinking).

Secara teknis, kemampuan berpikir dalam bahasa taksonomi Bloom diartikan

sebagai kemampuan intelektual atau ranah kognitif, yaitu kemampuan meng-

analisis, mensintesis, dan mengevaluasi (Bloom). Dalam bahasa lain kemam-

puan-kemampuan ini dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir kritis

(Khowiyah, 2012). Hal ini berarti terdapat kaitan antara berpikir kritis dengan

taksonomi Bloom.

D. Analisis Konsep Hidrolisis Garam

Markle dan Tieman (Fadiawati, 2011) mendefinisikan konsep sebagai sesuatu

yang sungguh-sungguh ada. Mungkin tidak ada satupun definisi yang dapat meng-

ungkapkan arti dari konsep. Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang me-

mungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan

konsep-konsep lain yang berhubungan.
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Lebih lanjut lagi, Herron et al. (Fadiawati, 2011) mengemukakan bahwa analisis

konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru da-

lam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Prosedur ini

telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk. Ana-

lisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label

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

contoh, dan non contoh.
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Tabel 2. Analisis konsep garam menghidrolisis
Ti Nama/

Label
Definisi Jenis

Konsep
Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non

Contoh
Kritis variabel Super

Ordinat
Ordinat Sub

Ordinat

1 Garam garam adalah
senyawa ionik
yang terdiri dari
ion positif
(kation) dan ion
negatif (anion),
sehingga
membentuk
senyawa netral
(tanpa
bermuatan).
Komponen
kation dan anion
garam dapat
berupa senyawa
anorganik
seperti
klorida(Cl−), dan
bisa juga berupa
senyawa organik
seperti asetat
(CH3COO−) dan
ion monoatomik
seperti fluorida
(F−), serta ion
poliatomik
seperti sulfat

Konsep
konkret

Senyawa
ionik
ion positif
(kation),
ion negative
(anion)
hasil reaksi
asam dan
basa
senyawa
anorganik
senyawa
organik
ion mono-
atomik
ion
poliatomik

Jenis anion
dan kation

Teori asam-
basa
Brownsted
Lowry

Reaksi
asam-basa

Garam
netral
garam
asam
garam
basa

NaCl,
CH3COONa,
CH3COOK,
NH4Cl,
NH4Br,
NaF
Na2SO4

NaOH,
HCl,
NH4OH
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Ti Nama/
Label

Definisi Jenis
Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non
Contoh

Kritis variabel Super
Ordinat

Ordinat Sub
Ordinat

(SO42−). Garam
terbentuk dari
hasil reaksi
asam dan basa.

2 Garam
netral

Garam netral
adalah garam
yang terbentuk
dari asam kuat
dan basa kuat
dan tidak
mengubah
warna kertas
lakmus

Konsep
konkret

Berasal dari
asam kuat
dan basa
kuat

Jenis
kation dan
anion

Teori asam-
basa

Reaksi
asam-basa

NaCl, NaBr,
NaI, LiNO3

CH3COO
Na,
NH4Cl

3 Garam
asam

Garam asam
adalah garam
yang terbentuk
dari asam kuat
dan basa lemah
dan dapat
mengubah
kertas lakmus
menjadi
berwarna merah

Konsep
konkret

terbentuk
dari asam
kuat dan
basa lemah

Jenis
kation dan
anion

Teori asam-
basa

Reaksi
asam-basa

NH4Cl,
Al2(SO4)3

(NH4)2SO4

CH3COO
Na, NaBr,
NaI

4 Garam
basa

Garam basa
yaitu garam
yang terbentuk
dari basa kuat
dan asam lemah

Konsep
konkret

terbentuk
dari basa
kuat dan
asam lemah

Jenis
kation dan
anion

Teori asam-
basa

Reaksi
asam-basa

CH3COONa,
Na2CO3

CH3COOK

CH3COO
NH4,
NaBr,
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Ti Nama/
Label

Definisi Jenis
Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non
Contoh

Kritis variabel Super
Ordinat

Ordinat Sub
Ordinat

5 Garam
menghi
drolisis

Garam
menghidrolisis
adalah reaksi
anion atau
kation suatu
garam, atau
keduanya,
dengan air
sehingga
menggeser
kesetimbangan
air. Reaksi ini
biasanya
mempengaruhi
ph larutan

Konsep
abstrak

reaksi anion
atau kation
suatu garam,
atau
keduanya,
dengan air

Jenis
kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi asam
basa
Reaksi
kesetimbang
an

Penyangga Hidrolisis
parsial(seb
agian)
Hidrolisis
total

CH3COONa,
(NH4)2SO4,

NaClO4,
Li3PO4,

NH4Cl,
NH4Br,
CH3COONH
4

NaCl,
NaBrNaI,
LiNO3

6 Hidrolis
is
parsial

Hidrolisis
parsial adalah
reaksi antara
kation atau
anion yang
berasal dari
asam lemah atau
basa lemah
dengan air yang
terjadi ketika
garam dari asam
lemah dan basa
kuat(garam

Konsep
abstrak

Reaksi
kation dari
asam lemah
bereaksi
dengan air
Reaksi
anion dari
basa lemah
bereaksi
dengan air
Garage
asam dan
garage basa

Jenis
kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi asam
basa
Reaksi
kesetimbang
an

Penyangga Hidrolisis
garam
yang
berasal
dari asam
kuat dan
basa
lemah
Hidrolisis
garam
yang
berasal
dari asam

CH3COONa,
(NH4)2SO4,

NaClO4,
Li3PO4,

NH4Cl,
NH4Br

NaCl,
NaBr,
NaI,
LiNO3
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Ti Nama/
Label

Definisi Jenis
Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non
Contoh

Kritis variabel Super
Ordinat

Ordinat Sub
Ordinat

basa) atau
garam yang
berasal dari basa
lemah dan asam
kuat(garam
asam) dilarutkan
dalam air

dilarutkan
dalam air

lemah dan
basa kuat

7 Hidrolis
is total

Hidrolisis total
adalah reaksi
antara kation
dan anion yang
berasal dari
asam lemah dan
basa lemah
dengan air yang
terjadi ketika
garam dari asam
lemah dan basa
lemah dilarutkan
dalam air, dan
sifat netral atau
asam atau basa
dari larutannya
bergantung pada
nilai Ka dan Kb
untuk ion-ion
yang
terhidrolisis.

Reaksi
kation
dengan air
Reaksi
anion
dengan air
terjadi
ketika
garam dari
asam lemah
dan basa
lemah
dilarutkan
dalam air
harga Ka
harga Kb

Jenis
kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi asam
basa
Reaksi
kesetimbang
an

Penyangga Hidrolisis
garam
yang
berasal
dari asam
lemah dan
basa
lemah

CH3COONH
4

Al2(CO3)3

NaCl,
NaBr,
NaI,
LiNO3
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Ti Nama/
Label

Definisi Jenis
Konsep

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non
Contoh

Kritis variabel Super
Ordinat

Ordinat Sub
Ordinat

8 Tetapan
Hidrolis
is (Kh)

Tetapan
Kesetmbangan
dari reaksi
Hidrolisis

Berdasa
rkan
prinsip

Tetapan
kesetimbang
an

Jenis
kation dan
anion

Teori asam
dan basa
Reaksi asam
basa
Reaksi
kesetimbang
an

Penyangga Tetapan
hidrolisis
larutan garam
NH4Cl  0,001
M jika harga
Kb= 10–5

adalah 10-9 M
.

Tetapan
hidrolisis
larutan
garam
NH4Cl
0,001 M
jika harga
Kb= 10–5

adalah 10
M

9 pH
garam
menghi
drolisis

PH garam
terhidrolisis
adalah bilangan
yang
menyatakan
tingkat
keasaman
larutan garam
yang
menghidrolisis
air

Berdasa
rkan
prinsip

Bilangan
Tingkat
keasaman
larutan
garam yang
menghidroli
sis air

[H+], [OH-
] zatGaram
terhidrolisi
s

PH larutan
asam dan
basa

Penyangga PH larutan
penyangga

pH dari
larutan
(CH3COO)2C
a 0,2 M.
(Diketahui
harga Ka
CH3COOH =
1,8 × 10–5)
adalah 9,18

pH dari
larutan
(CH3COO
)2Ca 0,2
M.
(Diketahui
harga Ka
CH3COO
H =  1,8 ×
10–5)
adalah 1
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E. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran kimia dilakukan untuk mencapai pemahaman kimia serta untuk

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan siswa, salah satunya meningkat-

kan kemampuan generating. Salah satu pendekatan pembelajaran yang efisien

dalam meningkatkan keterampilan siswa khususnya pada mata pelajaran kimia

adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagai-

mana dimaksud meliputi mengamati (observing), menanya (questioning), men-

coba (experimenting), menalar (associating), dan mengkomunikasikan. Hidrolisis

garam adalah salah satu materi yang dipakai untuk mengaplikasikan pendekatan

ini. Kompetensi dasar pengetahuan yang harus dikuasai siswa yaitu menganalisis

hidrolisis garam-garam.

Pada pendekatan saintifik , kegiatan pada tahap pertama yaitu kegiatan mengamati

mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). Kegi-

atan ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara

nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Pada ke-

giatan ini siswa mengamati fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari

seperti siswa mengamati tabel pH beberapa senyawa garam dan juga mengamati

beberapa gambar submikroskopis hidrolisis garam. Kegiatan mengamati sangat

bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi

Langkah kedua dalam pembelajaran saintifik adalah bertanya. Bertanya disini

dapat pertanyaan dari guru atau dari siswa. Pertanyaan siswa yang mungkin akan

muncul setelah kegiatan mengamati yaitu apakah senyawa garam memiliki sifat
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yang berbeda-beda seperti asam, basa dan nertal, bagaimanakah senyawa garam

memiliki sifat asam, basa dan netral, apakah hidrolisis garam, apakah semua

senyawa garam mengalami hidrolisis, atau bagaimana cara menentukan pH secara

teoritis. Di dalam pembelajaran kegiatan bertanya berfungsi: 1) Membangkitkan

rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik

pembelajaran. 2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar,

serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 3) Mendiag-

nosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancangan untuk

mencari solusinya. 4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya

atas substansi pembelajaran yang diberikan. 5) Membangkitkan keterampilan

peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban

secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 6)

Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembang-

kan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan. 7) Membangun sikap keterbu-

kaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya

kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok. 8)

Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam meres-

pon persoalan yang tiba-tiba muncul. 9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan

membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. Dengan memberi

kesempatan siswa bertanya atau menjawab pertanyaan guru menumbuhkan

suasana pembelajaran yang akrab dan menyenangkan.
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Pada tahap ini, kemampuan generating siswa dilatihkan, dimana siswa

menuliskan rumusan masalah dari kegiatan mengamati yang telah mereka

lakukan.

Pada tahap ketiga, yaitu tahap mencoba. Hasil belajar yang nyata akan diperoleh

peserta didik dengan mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi

atau substansi yang sesuai. Pada kegiatan ini siswa akan mencoba menemukan

jawaban dari pertanyaan mereka. Dalam pembelajaran ini siswa diajak untuk me-

rencanakan percobaan, melakukan percobaan dan mengerjakan lembar kerja

siswa.

Tahap keempat adalah menalar yaitu mengolah informasi (asosiasi). Menurut te-

ori asosiasi, proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi

langsung antara pendidik dengan peserta didik. Ada dua cara melakukan asosiasi,

yaitu dengan logika induktif dan deduktif. Logika induktif merupakan cara mena-

rik kesimpulan dari fenomena atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang ber-

sifat umum. Sedangkan logika deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari

pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang

bersifat khusus. Dengan pola ini siswa dapat mengolah informasi dengan logika

induktif dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan dengan menggu-

nakan logika deduktif dengan membandingkan teori-teori yang telah ada dengan

hasil percobaannya. Pada tahap ini siswa mengolah data hasil percobaan maupun

hasil pengumpulan data mereka agar diperoleh suatu kesimpulan. Pada tahap ini

kemampuan generating siswa dilatihkan.
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Tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan yaitu dengan memberi kesempat-

an kepada siswa untuk mengkomunikasikan hasil percobaan dan asosiasinya kepa-

da siswa lain dan guru untuk mendapatkan tanggapan. Langkah ini memberikan

keuntungan kepada siswa dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kesungguhan

dalam belajar. Dengan mengkomunikasikan hasil percobaan dan asosiasi yang

telah dilakukan peserta didik dalam pembelajaran akan memperkuat penguasaan

siswa terhadap materi pelajaran yang telah disajikan dalam pembelajaran

(Nasution, 2013).

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

jaran menggunakan pendekatan saintifik, maka akan dapat meningkatkan kemam-

puan generating siswa pada materi hidrolisis garam.

F. Anggapan Dasar

Angggapan dasar penelitian ini adalah :

1. Perbedaan nilai N-gain kemampuan generating siswa semata-mata terjadi

karena perubahan perlakuan dalam proses belajar.

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

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan saintifik efektif dalam meningkatkan kemampuan generating pada

materi hidrolisis garam.


