
 
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Efektivitas Pembelajaran 

 

Efektivitas menurut Abdurahmat (2008) efektivitas menunjukkan keberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.  Jika hasil kegiatan se-

makin mendekati keberhasilan berarti semakin tinggi efektivitsanya.  Adapun 

pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (Khasanah, 2012)  adalah  

seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharap-

kan dari sejumlah input.  Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas di atas da-

pat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa 

besar keberhasilan yang dicapai dari tujuan atau target yang telah ditentukan.  

 

Secara harfiah pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan mempelajari, dan per-

buatan  menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.  Pembelajaran merupakan 

suatu proses atau upaya menciptakan kondisi belajar dalam mengembangkan ke-

mampuan minat dan bakat siswa secara optimal, sehingga kompetensi dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  Kompetensi dan tujuan pembelajaran akan tercapai 

secara optimal apabila pemilihan pendekatan, metode, strategi, dan model-model 

pembelajaran tepat dan disesuaikan dengan materi, tingkat kemampuan siswa, ka-

rakteristik siswa, kemampuan sarana dan prasarana dan kemampuan guru dalam 
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menerapkan secara tepat guna pendekatan, metode, strategi dan model-model pe-

mbelajaran.  Pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi belajar 

dan mengajar dalam suatu kondisi tertentu yang melibatkan beberapa unsur, baik 

unsur ekstrinsik maupun intrinsik yang melekat pada diri siswa dan guru termasuk 

lingkungan.  Penjelasan ini sejalan dengan undang-undang No 20 tahun 2003 ten-

tang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada satu lingku-

ngan belajar (Iru dan Ode, 2012).  Adapun pengertian proses pembelajaran menu-

rut Hamzah B.  Uno (2006) menyatakan bahwa Proses pengajaran atau pembela-

jaran merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menen-

tukan keberhasilan belajar anak didik.  

 

Efektivitas dalam pembelajaran dapat dilihat dari kesesuaiannya masing-masing kom-

ponen sistem yang terdiri dari input, proses, dan output terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan yang dicita-citakan.  Pembelajaran dikatakan efektif apabila antara kom-

ponen input, proses, dan output saling mendukung dan menunjang ke arah pencapaian 

tujuan.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 1.  Skema komponen sistem pada pembelajaran yang efektif 

 

Komponen input dapat diketahui dengan melihat dan mengungkapkan kesiapan 

guru, siswa dan sarana belajar dalam pembelajaran.  Selanjutnya komponen pro-

ses dapat diketahui dengan melihat dan mengungkapkan proses belajar mengajar 

Input proses output 
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berlangsung serta hambatan-hambatan yang dialami dan solusinya.  Sedangkan 

komponen output dapat diketahui dengan melihat dan mengungkapkan hasil yang 

dicapai dari pembelajaran tersebut. 

Adapun, Muijs dan Rinol (2005) menyebutkan enam elemen utama agar pem-

belajaran berlangsung efektif yaitu: 

1. Mempunyai struktur yang jelas; 

2. Materinya dipersentasikan secara terstruktur dan jelas; 

3. Pembelajaran dirancang untuk memberikan keterampilan dasar dengan 

kecepatan langkah yang ditentukan; 

4. Mendemonstrasikan model pembelajaran secara jelas dan terstruktur; 

5. Menggunakan pemetaan konseptual; 

6. Interaksi tanya jawab.  

 

Dalam proses pembelajaran yang efektif terjadi kesinergisan antara guru dalam 

mengajar dan siswa dalam belajar.  Menurut Roestiyah (1982:44) mengajar yang 

efektif ialah mengajar yang dapat membawa belajar anak yang efektif pula.  Untuk 

melaksanakan mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:  

1. Belajar secara aktif baik mental atau fisik; 

2. Harus dapat mempergunakan banyak metode waktu mengajar.  Variasi metode 

mengakibatkan penyajian bahan pelajaran lebih menarik perhatian anak, mudah 

diterima anak, dan kelas menjadi hidup; 

3. Motivasi sangat berperanan pada kemajuan perkembangan anak selanjutnya me-

lalui proses belajar.  Bila motivasi guru tepat mengenai sasaran akan meningkat-

kan kegiatan anak belajar.  Dengan tujuan yang jelas anak akan belajar lebih te-

kun, lebih giat dan bersemangat; 

4. Kurikulum yang baik dan seimbang.  Kurikulum sekolah yang memenuhi 

ketentuan masyarakat dikatan bahwa kurikulum itu baik dan seimbang; 

5. Mempertimbangkan pada perbedaaan individual; 
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6. Selalu membuat perencanaan sebelum mengajar; 

7. Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada anak.  Sugesti yang kuat 

akan merangsang anak untuk lebih giat belajar; 

8. Harus memiliki keberanian, menghadapi murid-muridnya juga masalah-masalah 

yang timbul waktu proses belajar mengajar berlangsung; 

9. Mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah; 

 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  Untuk meningkatkan 

cara belajar yang efektif  harus memperhatikan beberapa hal yakni:  

1. Kondisi internal  

 

Yang dimaksud kondisi internal yaitu kondisi yang ada dalam diri siswa itu sendiri 

misal kesehatannya, keamanannya, ketentramannya.  Menurut Maslow 

sebagaimana yang dikutip Roestiyah (1982) ada 5 jenjang kebutuhan primer 

manusia yang harus dipenuhi yaitu:  

a.  Kebutuhan fisiologis (kebutuhan jasmani manusia)  

Untuk dapat belajar yang efektif, siswa harus sehat jangan sampai sakit yang 

dapat mengganggu kerja otak yang mengakibatkan terganggunya kondisi dan 

konsentrasai belajar.   

b. Kebutuhan akan keamanan.   

Perasaan kecewa, dendam, takut akan kegagalan tidak seimbang mental dan 

kegoncangan-kegoncangan emosi yang lain dapat menganggu kelancaran     

belajar seseorang.  Oleh karena itu agar cara belajar siswa dapat ditingkatkan ke 

arah yang efektif, maka siswa harus dapat menjaga keseimbangan emosi, se-
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hingga perasaan aman dapat tercapai dan konsentrasi pikiran dapat dipusatkan 

pada materi pelajaran yang ingin dipelajari.   

c. Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta  

Keinginan untuk diakui sama dengan orang lain merupakan kebutuhan primer 

yang harus dipenuhi.  Oleh karena itu belajar bersama dengan kawan-kawan 

lain dapat meningkatkan pengetahuan dan ketajaman berfikir siswa.   

d. Kebutuhan akan status.  Misalnya keinginan akan keberhasilan (optimis), 

 

2. Kondisi eksternal  

Yang dimaksud dengan kondisi eksternal adalah kondisi yang ada diluar diri pri-

badi manusia, umpamanya kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan ling-

kungan fisik yang lain.  Untuk dapat belajar yang efektif diperlukan lingkungan 

fisik yang baik atau teratur misalnya:  

a. Ruang cukup terang, tidak gelap yang tidak menganggu mata.     

b. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran, buku-buku 

dan sebagainya  

3.  Strategi belajar  

Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan strategi belajar 

yang tepat.  Strategi belajar dapat diperlukan untuk dapat mengatur waktu yang se-

efisien-efisiennya dan mencapai hasil yang semaximal-maximalnya.  Di bawah ini 

diberikan beberapa pedoman pelaksanaan cara belajar yang efektif untuk dapat di-

pelajari agar dapat membantu siswa dalam belajar.   

a.  Cara mengatur waktu belajar  

b.  Cara mempelajari bahan pelajaran  

c.  Cara menpelajari buku bacaan  
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Dalam Penelitian Tindak Kelas (PTK), ukuran efektiviras pembelajaran diuji 

dengan uji statistik perbedaan dua rata-rata di mana hasil belajar siswa menunjuk-

kan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman sete-

lah pembelajaran yang ditunjukkan dengan n-Gain yang signifikan antara kelas 

kontrol dan eksperimen (Nuraeni dkk., 2010).  

 

B. Pendekatan Saintifik 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional me-

nyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengen-

ai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pe-

nyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama ada-

lah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan 

yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.  Kurikulum 

2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi 

tersebut (Tim Penyusun, 2014).  

 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:  

a. Tantangan internal  

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan de-

ngan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulu-

san, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.   
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b. Tantangan eksternal  

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai 

isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan 

informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pen-

didikan di tingkat internasional.   

c. Penyempurnaan pola pikir  

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai 

berikut:  

1. pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran ber-

pusat pada peserta didik.  Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;  

2. pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pem-

belajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan 

alam, sumber/media lainnya);  

3. pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (pe-

serta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang 

dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);  

4. pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembel-

ajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembel-

ajaran pendekatan sains);  

5. pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);  

6. pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia;  
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7. pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) 

dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap 

peserta didik;  

8. pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines);  

9. pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.   

 

d. Penguatan tata kelola kurikulum  

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daf-

tar matapelajaran.  Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah   

Atas/Madrasah Aliyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan.    

Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola 

sebagai berikut:  

1. tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang 

bersifat kolaboratif;  

2. penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan mana-

jemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (educational 

leader); dan  

3. penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan 

proses pembelajaran.   

e. Penguatan materi  

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi 

yang relevan bagi peserta didik.  
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Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memi-

liki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasya-

rakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Tim Penyusun, 2014).  

 

Pada setiap aplikasi kurikulum mempunyai aplikasi pendekatan pembelajaran ber-

beda-beda, demikian pada kurikulum sekarang ini.   Pendektan saintifik (ilmiah) 

adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran kuri-

kulum 2013.  Pendekatan ini berbeda dari pendekatan pembelajaran kurikulum se-

belumnya, pada setiap langkah inti proses pembelajaran, guru akan melakukan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik.  Pembelajaran 

proses saintifik ini merupakan pembelajaran yang menuntut siswa beraktifitas se-

bagaimana seorang ahli sains.  Dalam praktiknya siswa diharuskan melakukan se-

rangkaian aktivitas selayaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah.  Se-

rangkaian aktivitas dimaksud meliputi, merumuskan masalah, mengajukan hipo-

tesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, dan membuat kesim-

pulan.   Pembelajaran santifik merupakan pembelajaran yang menuntut siswa ber-

pikir secara sistematis dan kritis dalam upaya memecahkan masalah yang penye-

lesaiannya tidak mudah dilihat (Abidin, 2014).  

 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik akan menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psiko-

motor).  Dengan proses pembelajaran tersebut maka diharapkan hasil belajar akan  

melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui     
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penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi (Tim Penyusun, 

2014).   

 

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.  

Keterampilan diperoleh melalui aktivitas“ mengamati, menanya, mencoba, mena-

lar, menyaji, dan mencipta” (Tim Penyusun, 2014).   

 

 

Gambar 2.   Pendekatan Ilmiah menyentuh tiga ranah yaitu sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan yang melahirkan peserta didik yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

 

 

Berdasarkan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Budaya No 59 tahun 2014 me-

ngemukakan  bahwa proses pembelajaran dengam pendekatan saintifik terdiri atas 

lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan infor-

masi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  
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Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 1: Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan 

Maknanya.  

 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Bentuk Hasil Belajar 

Mengamati  Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat (tanpa atau 

dengan 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  Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa 

yang diamati  

(dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik)  

 

jenis, kualitas, dan jumlah 

pertanyaan yang diajukan 

peserta didik (pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan hipotetik)  

 

Mengumpulkan 

informasi/ eksperimen  

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.   

 

Mengasosiasikan/  

Menalar informasi  

mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan, menganalisis data 

dalam bentuk membuat 

kategori,  

mengasosiasi atau 

menghubungkan 

fenomena/informasi yang terkait 

mengembangkan 

interpretasi, argumentasi 

dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan informasi dari 

dua fakta/konsep, 

interpretasi  

argumentasi dan 
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Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Bentuk Hasil Belajar 

dalam rangka menemukan suatu 

pola, dan menyimpulkan.   

 

kesimpulan mengenai 

keterkaitan lebih dari dua 

fakta/konsep/teori, 

mensintesis dan 

argumentasi serta 

kesimpulan keterkaitan 

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, 

argumentasi dan 

kesimpulan dari 

konsep/teori/pendapat yang 

berbeda dari berbagai jenis 

sumber.   

.   

 

Mengkomunikasikan  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  
 

Secara umum langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.   Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik 

Meng-
amati 

Menanya Mencoba 
Meng-

asosiasi 
Mengkomuni-

kasikan 
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C. Taksonomi Bloom 

 

Berpikir kritis menurut Ennis (1996).  “Berpikir kritis adalah sebuah proses yang 

dalam mengungkapakan tujuan yang dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu 

kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan. ” Wade (1995) mengidentifikasi 

delapan karakteristik berpikir kritis, yaitu, kegiatan merumuskan pertanyaan, 

membatasi masalah, menguji data-data, menganalisis berbagai pendapat, meng-

hindari, pertimbangan yang sangat emosional, menghindari penyederhanaan ber-

lebihan, mempertimbangkan berbagai interpretasi , dan mentoleransi ambiguitas.  

Seorang yang berpikir kritis mempunyai sikap terbuka dan mudah untuk mene-

rima adanya perbedaan.  Ia juga sangat teliti dalam segala hal, dan mempunyai 

standar baku dalam menilai sesuatu.  Argumen yang disampaikan selalu didasari 

oleh data-data yang akurat.  Dan dia mampu membuat kesimpulan dengan tepat 

dari beberapa pernyataan yang ada.  Satu lagi, seorang yang berpikir kritis selalu 

memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Secara teknis, ke-

mampuan berpikir dalam bahasa Taksonomi Bloom diartikan sebagai kemampuan 

intelektual atau ranah kognitif, yaitu kemampuan menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi (Bloom). Dalam bahasa lain kemampuan-kemampuan ini dapat di-

katakan sebagai kemampuan berpikir kritis (Khowiyah, 2012).  Dalam hal ini ber-

arti terdapat kaitan antara berpikir kritis dengan Taksonomi Bloom.  

Taksonomi bloom yang baru melakukan pemisahan yang tegas antara dimensi pe-

ngetahuan dengan dimensi proses kognitif.  Kalau pada taksonomi yang lama di-

mensi pengetahuan dimasukkan pada jenjang paling bawah (Pengetahuan), pada 

taksonomi yang baru pengetahuan benar-benar dipisah dari dimensi proses       



21 

 

kognitif.  Pemisahan ini dilakukan sebab dimensi pengetahuan berbeda dari di-

mensi proses kognitif.  Pengetahuan merupakan kata benda sedangkan proses 

kognitif merupakan kata kerja.  Setidaknya ada dua nilai positif dari taksonomi 

yang baru ini dalam kaitannya dengan asesmen.  Pertama, karena pengetahuan di-

pisah dengan proses kognitif, guru dapat segera mengetahui jenis pengetahuan 

mana yang belum diukur.  Pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif 

merupakan dua macam pengetahuan yang dalam taksonomi yang lama kurang 

mendapat perhatian.  Dengan dimunculkannya pengetahuan prosedural, guru sains 

akan lebih terdorong mengembangkan soal untuk mengukur keterampilan proses 

siswa yang selama ini masih sering terabaikan.  Kedua, taksonomi yang baru me-

mungkinkan pembuatan soal yang bervariasi untuk setiap jenis proses kognitif.  

Apabila dalam taksonomi yang lama, hanya dikenal jenjang C1, C2, C3, dst., 

dalam taksonomi yang baru tiap jenjang menjadi 4 kali lipat sebab ada 4 macam 

pengetahuan.  Seorang guru yang membuat soal jenjang C1, kini bisa memvariasi-

kan soalnya, menjadi C1-faktual, C1-konseptual, C1-prosedural, C1- metakogni-

tif, dsb (Widodo, 2006).  

 

Ada empat macam pengetahuan, yaitu: pengetahuan faktual, pengetahuan konsep-

tual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif.  Jenis-jenis pengeta-

huan ini sesungguhnya menunjukkan penjenjangan 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).  
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Jumlah dan jenis proses kognitif tetap sama seperti dalam taksonomi yang lama, 

hanya kategori analisis dan evaluasi ditukar urutannya dan kategori sintesis kini 

dinamai membuat (create).  Seperti halnya taksonomi yang lama, taksonomi yang 

baru secara umum juga menunjukkan penjenjangan, dari proses kognitif yang se-

derhana ke proses kognitif yang lebih kompleks.  Namun demikian penjenjangan 

pada taksonomi yang baru lebih fleksibel sifatnya.  Artinya, untuk dapat melaku-

kan proses kognitif yang lebih tinggi tidak mutlak disyaratkan penguasaan proses 

kognitif yang lebih rendah.  

 

Berikut ini adalah bagan perbandingan antara taksonomi bloom yang lama dan 

revisi: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Perbandingan Taksonomi Bloom Lama dengan Taksonomi Bloom 

Revisi 

 

Ranah kognitif Taksonomi Bloom Revisi jenjang ke-6 yaitu membuat (create) 

menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan.  Ada tiga macam 

proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu: membuat (generating), me-

rencanakan (planning), dan memproduksi (producing) (Widodo, 2006).  

 

Proses kognitif merencanakan (planning) merupakan merancang suatu metode 

atau strategi untuk memecahkan masalah.  Contoh: merancang serangkaian       
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percobaan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Widodo, 2006).  Me-

nurut  Kusmiadi (1995), merencanakan adalah  proses dasar yang kita gunakan 

untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya.   

 

 

Proses kognitif merencanakan ini tentu berperan penting dalam perkembangan 

siswa untuk berpikir kritis di setiap bidang mata pelajaran.  Pada mata pelajaran 

matematika, kurang tepat bila dilakukan dengan cara menghafal namun, matema-

tika dapat dipelajari dengan baik dengan cara mengerjakan latihan-latihan.  Dalam 

proses mengerjakan latihan-latihan tersebutlah mulai berpikir bagaimana meru-

muskan masalah, merencanakan penyelesaian, mengkaji langkah-langkah penye-

lesaian,membuat dugaan bila data yang disajikan kurang lengkap diperlukan sebu-

ah kegiatan berpikir yang disebut berpikir kritis (Kowiyah, 2012).  Pembelajaran 

kimia tentu tidak jauh berbeda dengan matematika di mana pembelajaran kurang 

tepat melalui kegiatan menghapal secara umum.    

 

D. Analisis Konsep 

 

 

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

yang sungguh-sungguh ada.  Lebih lanjut lagi, Herron et al.  (Fadiawati, 2011) 

mengemukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikem-

bangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran 

bagi pencapaian konsep.   Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle 

dan Tieman serta Klausemer dkk.   Analisis konsep dilakukan melalui tujuh lang-

kah, yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, 

atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh.  
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Label konsep adalah nama konsep atau sub konsep yang dianalisis.   Label konsep 

didefinisikan sesuai dengan tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dari sis-

wa.   Untuk suatu label konsep yang sama, konsep dapat didefinisikan berbeda se-

suai dengan tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dikuasai siswa dan ting-

kat perkembangan kognitif siswa.   Atribut kritis merupakan ciri-ciri utama kon-

sep yang merupakan penjabaran definisi konsep.  Atribut variabel menunjukan ci-

ri-ciri konsep yang nilainya dapat berubah, namun besaran dan satuannya tetap.   

Posisi konsep menyatakan hubungan suatu konsep dengan konsep lain berdasar-

kan tingkatannya, yaitu konsep superordinat (konsep yang tingkatannya lebih 

tinggi); konsep ordinat  (konsep yang setara); dan  konsep subordinat (konsep    

yang tingkatannya lebih rendah) dan secara umum jenis konsep dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu konsep konkrit dan konsep abstrak.  
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Berikut ini adalah analisis konsep pada materi garam menghidrolisis: 

KI 3 : Memahami menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KD 3.12 : Menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis 

 

Tabel 2. Analisis konsep garam menghidrolisis 

No 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 

Konsep 

konkret 

Senyawa 

ionik 

ion positif 

(kation), 

ion 

negative 

(anion) 

hasil 

reaksi 

asam dan 

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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No Nama/ 

Label 

Definisi Jenis  

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non  

Contoh Kritis variabel Super 

Ordinat 

Ordinat Sub 

Ordinat 

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 (SO4
2−

). 

Garam terbentuk 

dari hasil reaksi 

asam dan basa. 

basa  

senyawa 

anorganik 

senyawa 

organik 

ion 

monoatom

ik 

ion 

poliatomik 

2 Garam 

netral 

Garam netral 

adalah garam 

yang terbentuk 

dari asam kuat 

dan basa kuat dan 

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 
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No Nama/ 

Label 

Definisi Jenis  

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non  

Contoh Kritis variabel Super 

Ordinat 

Ordinat Sub 

Ordinat 

tidak mengubah 

warna kertas 

lakmus 

 

 

 

 

 

 

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 

 

CH3COONa

, 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 

CH3COONH4

, NaBr,  

5 Garam 

menghi-

drolisis 

Garam 

menghidrolisis 

adalah reaksi 

anion atau kation 

Konsep 

abstrak 

reaksi 

anion atau 

kation 

suatu 

Jenis 

kation dan 

anion 

Teori 

asam dan 

basa 

Reaksi 

Penyangga Hidrolisis 

parsial(seb

agian) 

Hidrolisis 

CH3COONa, 

(NH4)2SO4,  

NaClO4,  

Li3PO4, 

NaCl,  

NaBr,  

LiNO3 
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No Nama/ 

Label 

Definisi Jenis  

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non  

Contoh Kritis variabel Super 

Ordinat 

Ordinat Sub 

Ordinat 

suatu garam, atau 

keduanya, dengan 

air sehingga 

menggeser 

kesetimbangan 

air. Reaksi ini 

biasanya 

mempengaruhi ph 

larutan 

garam, 

atau 

keduanya, 

dengan air 

asam basa 

Reaksi 

kesetimba

ngan 

total NH4Cl,  

NH4Br, 
CH3COONH4 

6 Hidrolisis 

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 

basa) atau garam 

yang berasal dari 

basa lemah dan 

asam kuat(garam 

Konsep 

abstrak 

Reaksi 

kation dari 

asam 

lemah 

bereaksi 

dengan air 

Reaksi 

anion dari 

basa 

lemah 

bereaksi 

dengan air 

Garage 

asam dan 

garage 

Jenis 

kation dan 

anion 

Teori 

asam dan 

basa 

Reaksi 

asam basa 

Reaksi 

kesetimba

ngan 

Penyangga  Hidrolisis 

garam 

yang 

berasal 

dari asam 

kuat dan 

basa 

lemah 

Hidrolisis 

garam 

yang 

berasal 

dari asam 

lemah dan 

basa kuat 

CH3COONa, 

(NH4)2SO4,  

NaClO4,  

Li3PO4, 

NH4Cl,  

NH4Br 

NaCl,  

NaBr,  

NaI,  

LiNO3 
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No Nama/ 

Label 

Definisi Jenis  

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non  

Contoh Kritis variabel Super 

Ordinat 

Ordinat Sub 

Ordinat 

asam) dilarutkan 

dalam air 

basa 

dilarutkan 

dalam air 

7 Hidrolisis 

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 

kesetimba

ngan 

Penyangga  Hidrolisis 

garam 

yang 

berasal 

dari asam 

lemah dan 

basa 

lemah 

CH3COONH4 

Al2(CO3)3 

NH4F, 

NH4CN 

 

NaCl,  

NaBr,  

NaI,  

LiNO3 

8 Tetapan Tetapan Berdasa Tetapan Jenis Teori Penyangga  Tetapan Tetapan 
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No Nama/ 

Label 

Definisi Jenis  

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non  

Contoh Kritis variabel Super 

Ordinat 

Ordinat Sub 

Ordinat 

Hidrolisis 

(Kh) 

Kesetmbangan  d

ari reaksi 

Hidrolisis 

rkan 

prinsip 

kesetimba

ngan 

kation dan 

anion 

asam dan 

basa 

Reaksi 

asam basa 

Reaksi 

kesetimba

ngan 

hidrolisis 

larutan 

garam  

NH4Cl  

0,001 M 

jika harga 

Kb= 10
–5

 

adalah 10
-9

 

M
    

 

. 

 

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 

menghidro

lisis air  

[H+], 

[OH-] 

zatGaram 

terhidrolisi

s 

 

PH larutan 

asam dan 

basa 

Penyangga PH larutan 

penyangga 

pH dari 

larutan 

(CH3COO)

2Ca 0,2 M. 

(Diketahui 

harga Ka 

CH3COOH 

=  1,8 × 

10–5) 

adalah 9,18 

 

pH dari 

larutan 

(CH3COO

)2Ca 0,2 

M. 

(Diketahu

i harga Ka 

CH3COO

H =  1,8 × 

10–5) 

adalah 10 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik seperti yang telah dipaparkan 

dalam tinjauan pustaka merupakan pembelajaran dengan  langkah-langkah ilmiah 

dalam memecahkan suatu masalah.   Langkah-langkah tersebut meliputi menga-

mati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Pembelajaran 

kimia materi pokok hidrolisis garam kelas XI MIA semester 2 dengan kompotensi 

dasar dari dimensi pengetahuan yaitu menganalisis garam-garam yang mengalami 

hidrolisis, sedangkan kompetensi dasar dari dimensi ketrampilannya yaitu meran-

cang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk me-

nentukan jenis garam yang menghidrolisis.  Untuk menguasai indikator tersebut 

sangat tepat menggunakan pendekatan saintifik.  

 

Langkah awal pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yaitu mengamati.   

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas kesempatan bagi siswa 

untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar 

dan membaca.   Pada langkah ini, siswa diminta untuk mengamati data hasil per-

cobaan tentang tiga senyawa garam dengan sifat netral, asam dan basa yang di-

ukur melalui indikator universal.  Berdasarkan pengamatan tersebut, siswa akan 

menemukan hal-hal yang kurang mereka pahami, sehingga dalam diri siswa 

muncul berbagai pertanyaan.   

  

Langkah selanjutnya ialah menanya.   Pada langkah ini, siswa mengemukakan 

pertanyaan mengenai sesuatu yang belum dipahami dari hasil pengamatan yang 

telah dilakukan pada langkah sebelumnya.  
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Langkah selanjutnya adalah  mencoba.   Pada langkah ini siswa mengekplorasi 

lebih lanjut mengenai hal-hal yang kurang mereka pahami dengan menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan kegiatan meren-

canakan percobaan mengidentifikasi sifat senyawa garam.  Kegiatan merencana-

kan percobaan ini dilakukan dengan menentukan variabel bebas, kontrol dan teri-

katnya, kemudian menentukan alat dan bahan, lalu menyusun prosedur percobaan.  

Dan terakhir membuat tabel pengamatan yang akan digunakan dalam percobaan 

untuk mengidentifikasi sifat senyawa garam.   

 

Langkah berikutnya adalah mengasosiasi.  Pada langkah ini, siswa dilatih untuk 

mengemukakan banyak gagasannya selama menganalisis informasi/data maupun 

dalam menarik kesimpulan dari rancangan percobaan mengidentifikasi sifat se-

nyawa garam.    

 

Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan.   Pada langkah ini, siswa meng-

komunikasikan atau mempresentasikan hasil pengamatan dan kesimpulannya di 

depan kelas serta ditanggapi oleh kelompok lain.  Guru menilai proses presentasi 

tersebut.   

 

Berdasarkan uraian dan langkah-langkah di atas, dengan diterapkannya pem-

belajaran menggunakan pendekatan saintifik, maka akan dapat meningkatkan 

kemampuan merencanakan pada materi hidrolisis garam.  
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F. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan rata-rata  n-Gain kemampuan merencanakan terjadi karena 

perbedaan perlakuan dalam proses belajar.  

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

merencanakan pada kedua kelas diabaikan.  

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik efektif untuk meningkatkan kemampuan merencanakan pada materi 

hidrolisis garam.  

 

 

 

 

 

 


