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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

Inkuri terbimbing (guided inquiry) merupakan kegiatan inkuri dimana masalah

dikemukakan oleh guru atau bersumber dari buku teks kemudian siswa

menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut dibawah bimbingan yang

intensif dari guru. Dalam inkuiri terbimbing kegiatan belajar harus dikelola

dengan baik oleh guru dan luaran pembelajaran sudah dapat diprediksikan

sejak awal, inkuiri jenis ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran

mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasar dalam bidang

ilmu tertentu. Dalam pembelajaran inkuri terbimbing ini siswa diberikan

kesempatan untuk bekerja merumuskan prosedur, menganalisis hasil dan

mengambil kesimpulan secara mandiri, sedangkan dalam menentukan topik,

pertanyaan dan bahan penunjang, guru hanya berperan sebagai fasilitaor

(Suyanti, 2010: 48-49).

Lebih lanjut, Wallace dan Metz (dalam Bilgin, 2009: 1038) mengemukakan

bahwa hal terpenting dalam penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing

(guided inquiry) adalah kegiatan siswa sebagai peneliti dengan bimbingan

guru, yang melatih siswa agar mampu berperan sebagai problem solver.

Dengan demikian, model pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan mampu
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memberikan dampak positif untuk meningkatkan aktivitas dan keterampilan

ilmiah siswa.

Selanjutnya, berdasarkan National Research Council (NRC) (dalam Bilgin,

2009: 1039) mengungkapkan bahwa model pembelajaran guided inquiry dapat

melatih siswa untuk membangun jawaban dan berpikir cerdas dalam

menemukan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang diajukan oleh

guru, mengembangkan keterampilan pemahaman konsep (understanding

skills), membangun rasa tanggung jawab (individual responsibility), dan

melatih proses penyampaian konsep yang ditemukan.

Menurut Gulo (2002 dalam Trianto, 2007:137-138) Inkuiri tidak hanya

mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang ada,

termasuk pengembangan emosional dan merupakan suatu proses yang bermula

dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data,

menganalisis data dan membuat kesimpulan.

Pelaksanaan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:
a. Mengajukan pertanyaan dan permasalahan

Kegiatan model pembelajaran inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau
permasalahan diajukan, kemudian siswa diminta untuk merumuskan
hipotesis.

b. Merumuskan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi
permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses ini,
guru membimbing siswa menentukan hipotesis yang relevan dengan
permasalahan yang diberikan.

c. Mengumpulkan data
Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Guru
memberikan kesempatan dan membimbing siswa untuk menentukan
langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan hipotesis yang akan
dilakukan. Data yang dihasilkan dapat berupa table atau grafik.

d. Analisis data
Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan
menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam menguji
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hipotesis adalah pemikiran ‘benar’ atau ‘salah’. Setelah memperoleh
kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji hipoteis yang telah
dirumuskan. Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat
menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah dilakukan.

e. Membuat kesimpulan
Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan
berdasarkan data yang diperoleh siswa.

Slameto (2003:156) mengatakan bahwa inkuiri memungkinkan siswa

menggunakan semua proses mental untuk menemukan konsep atau prinsip

ilmiah. Hal ini banyak memberikan keuntungan antara lain meningkatkan

fungsi intelegensi, membantu siswa belajar melakukan penelitian,

meningkatkan daya ingat, menghindari proses belajar secara menghafal,

mengembangkan kreativitas, meningkatkan aspirasi, membuat pengajaran

menjadi “student centered” sehingga dapat membantu lebih ke arah

pembentukan konsep diri, memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa

untuk menampung serta memahami informasi.

Menurut Rustaman (2005: 9-10) Inkuiri bila ditinjau dari tingkat

kompleksitasnya pembelajaran dengan inkuiri dibedakan menjadi tiga

tingkatan yaitu tingkat pertama adalah pembelajaran penemuan (discovery),

dalam pembelajaran ini siswa diajak melakukan pencarian konsep melalui

kegiatan yang melibatkan pertanyaan, inferensi, prediksi, berkomunikasi,

interpretasi dan menyimpulkan. Tingkatan kedua pembelajaran inkuiri

terbimbing (guided inquiry),pada pembelajaran ini masalah dimunculkan oleh

pembimbing atau guru. Tingkat paling kompleks adalah inkuiri terbuka atau

bebas (open inquiry), yakni masalah berasal dari siswa dengan bantuan arahan

dari guru sampai menemukan apa yang dipertanyakan dan mungkin berakhir
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dengan pertanyaan atau masalah baru yang perlu ditindak lanjuti dalam

kegiatan pembelajaran berikutnya. Kesamaan ketiga pembelajaran tersebut

adalah ketiganya melibatkan keterampilan proses sains atau kemampuan dasar

bekerja ilmiah.

Menggunakan Model Temuan Terbimbing menuntut keahlian guru yang cukup

tinggi. Kebanyakan guru dapat belajar menyampaikan ceramah dan penjelasan

yang bisa diterima. Membimbing siswa mengembangkan pemahaman jauh

lebih sulit. Akan tetapi, ketika sudah terbangun, pemahaman yang berasal dari

pelajaran temuan terbimbing biasanya lebih mendalam dibandingkan

pemahaman dari ceramah dan penjelasan (Eggen, 2012:177).

Setiap model pembelajaran yang diterapkan, memiliki berbagai kelebihan dan

kekurangan. Keunggulan inkuiri menurut Roestiyah (2008: 76-77) adalah:

1) Dapat membentuk dan mengembangkan “self-concept” pada diri siswa,

sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih

baik.

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses

belajar yang baru

3) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri,

bersikap obyektif, jujur, dan terbuka

4) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif, dan merumuskan hipotesanya

sendiri

5) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik

6) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang
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7) Dapat mengembangkan atau kecakapan individu

8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri

9) Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional

10) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi

Sedangkan Slameto (1991: 73)  mengemukakan bahwa strategi pembelajaran

berbasis inkuiri memiliki kelemahan, diantaranya tidak dapat diterapkan pada

semua tingkatan kelas secara efektif, terlalu menekankan pada aspek kognitif,

dan memerlukan banyak waktu dalam penerapannya pada proses belajar

mengajar

B. Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang

menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang

bersangkutan (Mulyasa, 2008: 212). Sedangkan belajar itu sendiri menurut

Hamalik (2001: 28) adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu

melalui interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Eggen (2012:54) teori kognitif didasarkan pada prinsip-prinsip

berikut: Pembelajaran dan perkembangan tergantung pada pengalaman murid;

Orang ingin pengalaman mereka masuk akal; Orang ingin mengkonstruksikan

pengetahuan untuk memahami pengalaman mereka; Pengetahuan yang

dibangun murid tergantung pada pengetahuan dan pengalaman mereka

sebelumnya; Interaksi sosial dan penggunaan bahasa memfasilitasi
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pembangunan pengetahuan; Belajar menuntut praktik dan umpan balik; Belajar

meningkat saat pengalaman belajar dikaitkan dengan dunia nyata

Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil

belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak

sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, model belajar

kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai

model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku

seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang

berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi

dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang

nampak (Budiningsih, 2004: 34).

Pengembangan kognitif siswa secara terarah baik oleh orang tua maupun guru,

sangat penting. Upaya pengembangan fungsi ranah kognitif akan berdampak

positif bukan hanya terhadap ranah kogntif sendiri, melainkan juga terhadap

ranah afektif dan psiko-motor (Syah, 2003: 51). Selanjutnya menurut Piaget

dalam Budiningsih (2004: 35) perkembangan kognitif merupakan suatu proses

genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis

perkembangan sistem syaraf . Dengan makin bertambahnya umur seseorang,

maka susunan sel syarafnya semakin kompleks dan makin meningkat pula

kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan

mengalami adaptasi yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan

kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Menurut pandangan Piaget

perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara
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kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang

berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif.

Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu

keefektifan (effectiveness), efisiensi (efficiency), dan daya  tarik (appeal).

Keefektifan pembelajaran biasanya diukur  dengan tingkat pencapaian si

pembelajar. Untuk efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara

keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si pembelajar dan atau jumlah

biaya pembelajaran yang digunakan. Sedangkan untuk daya tarik pembelajaran

biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar

(Uno, 2009: 21)

Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai hierarki atau bertingkat-tingkat.

Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi non verbal, (2)

informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4)

pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi non verbal dikenal atau

dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-

peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau

dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca.

Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya, konsep-

konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip

itu penting di dalam pemecahan masalah atau di dalam kreativitas (Slameto,

2001:131).
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Hasil belajar kognitif menjadi cerminan tingkat keberhasilan siswa, seperti

yang dikatakan oleh Eggen (1997: 441) bahwa sebagian besar tujuan dan hasil

belajar yang muncul dalam panduan kurikulum sekolah di beberapa Negara

bagian adalah dalam ranah kognitif, yang fokus pada pengetahuan dan

pemahaman pada suatu fakta, konsep, prinsip, aturan, keterampilan, dan

pemecahan masalah. Hal ini juga senada dengan pernyataan Anderson dan

Krathwhohl (dalam Prawiradilaga, 2009: 82) yaitu bila seseorang sedang

belajar, maka akan terjadi peningkatan kognitif dalam dirinya. Setiap potensi

terkait motorik atau sikap berawal dari proses kognitif. Dengan kata lain,

berpikir kognitiflah yang menjadi dasar dari segala penguasaan ilmu dan

peningkatan kemampuan. Anderson dan Krathwhohl merumuskan jenjang

berpikir kognitif yang merupakan revisi dari taksonomi Bloom, seperti pada

Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan jenjang belajar menurut Anderson dan Krathwhohl

(Prawiradilaga, 2009:95)

Berpikir Uraian Rincian
Mengingat Memunculkan pengetahuan

dari jangka panjang
 Mengenali
 Mengingat

Mengerti Membentuk arti dari pesan
pembelajaran (isi): lisan,
tulisan, grafis atau gambar.

 Memahami
 Membuat contoh

 Mengelompokkan
Menerapkan Melaksanakan atau

menggunakan prosedur
dalam situasi tertentu

 Melaksanakan

 Mengembangkan

Menganalisis Menjabarkan komponen atau
struktur dengan
membedakan dari bentuk dan
fungsi, tujuan, dst.

 Membedakan

 Menyusun kembali
 Menandai

Menilai Menyusun pertimbangan
berdasarkan kriteria dan

 Mengecek

 Mengkritik
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persyaratan khusus
Berkreasi Menyusun sesuatu hal baru:

memodifikasi suatu model
lama menjadi sesuatu yang
berbeda, dst.

 Menghasilkan

 Merencanakan
 Membentuk

C. Keterampilan Generik Sains

Berdasarkan Gibb (2004: 8) dalam jurnalnya “Generic Skill in Vocational

Education and Training”, keterampilan atau kemampuan generik dikenal pula

dengan sebutan kemampuan kunci, kemampuan inti (core ability), kemampuan

essensial dan kemampuan dasar. Kemampuan generik ada yang secara spesifik

berhubungan dengan pekerjaan. Keterampilan generik pada umumnya meliputi

keterampilan komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah, inisiatif dan

usaha, merencanakan dan mengorganisasi, manajemen diri, keterampilan

belajar, keterampilan teknologi, dan sebagainya. Gibb (2004: 8) merinci daftar

berbagai elemen umum keterampilan generik:

1. Keterampilan dasar, seperti membaca, menggunakan angka, menggunakan
teknologi.

2. Keterampilan terkait hubungan antar manusia, seperti komunikasi,
interpersonal, kerja tim, dan layanan pelanggan.

3. Keterampilan konseptual/ keterampilan berpikir, seperti mengumpulkan dan
mengorganisir informasi, pemecahan masalah, perencanaan dan
pengorganisasian, berpikir inovatif dan kreatif.

4. Keterampilan kepribadian, seperti bertanggung jawab, memiliki ide,
fleksibel, mampu mengelola waktu pribadi, dan memiliki harga diri.

5. Keterampilan bisnis, seperti kemampuan berinovasi dan kemampuan
mengelola perusahaan.

6. Keterampilan dalam komunitas, seperti memiliki pengetahuan dan
keterampilan sipil atau kewarganegaraan.

Sedikitnya terdapat tiga komponen utama keterampilan generik yakni prosedur,

prinsip, dan memorasi atau ingatan. Prosedur mencakup seperangkat langkah
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yang digunakan untuk melakukan keterampilan. Prinsip berkenaan dengan

kemampuan memahami dan menerapkan konsep-konsep tertentu untuk

menuntun kapan dan bagaimana suatu langkah atau prosedur (pendekatan)

dilakukan, sedangkan memorasi berupa mengingat urutan langkah-langkah

(Gibb, 2004: 9).

Sahandri dan Saifuddin (2009: 684) menyataka bahwa “teachers can

familiarize students with the term ‘generic skill’ in their class.” Berdasarkan

kutipan tersebut, guru dapat memperkenalkan keterampilan generik sains siswa

di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada konteks ini, yang dimaksud

dengan memperkenalkan adalah mengembangkan keterampilan generik sains

siswa. Pada konsep tertentu yang menerapkan kegiatan diskusi kelompok,

siswa dapat dilatih untuk mengembangkan keterampilan bekerjasama dalam

tim, memecahkan masalah, juga keterampilan dalam numerik (angka-angka).

Dengan cara ini, siswa memperoleh pemahaman konsep yang dipelajari

sekaligus merasakan pembelajaran yang menyenangkan.

Keterampilan generik harus diperkenalkan kepada siswa sejak dini sebagai

tahap awal agar terbentuk sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja dan

berdaya guna tinggi. Upaya pengembangan keterampilan generik dapat

dilakukan dalam dunia pendidikan dengan mengkombinasikan materi

pembelajaran dengan keterampilan-keterampilan tertentu yang sesuai dengan

konten materi. Khususnya dalam pembelajaran sains, guru dapat melatih

keterampilan siswa untuk melakukan pengamatan objek menggunakan

mikroskop, lup, dan sebagainya (Pujiani, 2011: 44).
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Menurut Brotosiswoyo (dalam Taufik dan Wiyono, 2009: 643), keterampilan

generik sains yang didapat dari proses pembelajaran dimulai dengan

pengamatan tentang gejala alam (1) pengamatan (langsung maupun tak

langsung); (2) kesadaran akan skala besaran (sense of scale); (3) bahasa

simbolik; (4) kerangka logika taat azas (logical self-consistency); (5) inferensi

logika; (6) hukum sebab akibat (causality); (7) pemodelan matematik, dan (8)

membangun konsep.

Liliasari (2007: 47) menjelaskan makna dari kedelapan keterampilan generik

sains yaitu :

(1) Pengamatan langsung dan tak langsung. Sains merupakan ilmu tentang

fenomena dan perilaku alam sepanjang masih dapat diamati oleh manusia.

Hal ini menuntut adanya kemampuan manusia untuk melakukan

pengamatan langsung dan mencari keterkaitan-keterkaitan sebab akibat dari

pengamatan tersebut. Dalam melakukan pengamatan langsung, alat indera

yang digunakan manusia memiliki keterbatasan. Untuk mengatasi

keterbatasan tersebut manusia melengkapi diri dengan berbagai peralatan.

Misalnya untuk mengetahui sifat-sifat larutan diperlukan indikator. Cara ini

dikenal sebagai pengamatan tak langsung.

(2) Kesadaran akan skala besaran. Dari hasil pengamatan yang dilakukan maka

seseorang yang belajar sains akan memiliki kesadaran akan skala besaran

dari berbagai obyek yang dimilikinya. Dengan demikian ia dapat

membayangkan bahwa yang dipelajarinya itu tentang dari ukuran yang
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sangat besar seperti jagad raya sampai yang sangat kecil seperti keberadaan

pasangan elektron.

(3) Bahasa Simbolik. Gejala alam yang dipelajari oleh setiap rumpun ilmu

memerlukan bahasa simbolik, agar terjadi komunikasi dalam bidang ilmu

tersebut. Dalam sains misalnya bidang kimia mengenal adanya lambang

unsur, persamaan reaksi, simbol-simbol untuk reaksi searah, reaksi

kesetimbangan, resonansi, dan banyak lagi bahasa simbolik yang telah

disepakati dalam bidang ilmu tersebut.

(4) Kerangka logika taat azas dan inferensi logika. Pada pengamatan panjang

tentang gejala alam yang dijelaskan melalui banyak hukum-hukum, orang

akan menyadari keganjilan dari sifat-sifat taat azasnya secara logika. Untuk

membuat hubungan hukum-hukum itu agar taat azas, maka perlu ditemukan

teori baru yang menunjukan kerangka logika taat azas. Logika sangat

berperan dalam melahirkan hukum-hukum sains. Banyak fakta yang tak

dapat diamati langsung dapat ditemukan melalui inferensia logika dari

konsekuensi-konsekuensi logis hasil pemikiran dalam belajar sains.

(5) Hukum sebab akibat dan pemodelan matematika. Rangkaian hubungan

antara berbagai faktor dari gejala yang diamati diyakini sains selalu

membentuk hubungan yang dikenal sebagai hukum sebab akibat. Untuk

menjelaskan hubungan-hubungan yang diamati diperlukan bantuan

pemodelan matematik agar dapat diprediksikan dengan tepat tentang

bagaimana kecenderungan hubungan atau perubahan suatu fenomena alam.
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(6) Membangun Konsep. Tidak semua fenomena alam dapat dipahami dengan

bahasa sehari-hari, karena itu diperlukan bahasa khusus yang dapat disebut

konsep. Jadi belajar sains memerlukan kemampuan untuk membangun

konsep, agar bisa ditelaah lebih lanjut diperlukan pemahaman yang lebih

lanjut, konsep-konsep ini diuji keterterapannya. Berdasarkan  penjelasan

mengenai makna keterampilan generik sains di atas, semakin terlihat jelas

bahwa keterampilan generik sains merupakan keterampilan yang sangat

menarik untuk dikembangkan dalam pembelajaran sains.

Keterampilan generik sains tersebut dapat mengembangkan keterampilan

berpikir tingkat tinggi. Misalnya berpikir kritis banyak dikembangkan apabila

seseorang melakukan pengamatan langsung dan tak langsung, menyadari akan

skala besaran, memnuat pemodelan tematik, dan membangun konsep. Berpikir

kreatif diterapkan ketika seseorang merumuskan bahasa simbolik, inferensi

logika, dan menemukan kerangka logika taat azas dari hukum alam. Berpikir

pemecahan masalah diterapkan apabila seseorang sedang menyadari

berlakunya hukum sebab-akibat pada sejumlah gejala alam yang diamatinya.

Selanjutnya pengambilan keputusan dapat dilakukan ketika seseorang

membangun konsep, membuat pemodelan matematik, dan menemukan

inferensi logika. Dengan demikian seseorang hanya mempelajari sains dari segi

terminologinya saja, apalagi secara hafalan maka berarti pula ia belum belajar

sains dengan benar dan belum dapat berpikir secara saintis (Liliasari, 2007: 4).

Penilaian terhadap kemampuan generik dapat dilakukan dengan pendekatan

yang berbeda-beda, yaitu: penilaian holistik, portofolio, penilaian pengalaman
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kerja, dan penilaian dengan tujuan khusus seperti menilai pemecahan masalah.

Kemampuan atau keterampilan generik dapat dinilai dalam konteks tugas

‘kerja keseluruhan’ atau dalam unit-unit kompetensi yang terpisah. Pendekatan

ini berusaha untuk menggabungkan pengetahuan, pemahaman, pemecahan

masalah, keterampilan teknis, sikap dan etika dalam penilaian tugas-tugas

(Gibb, 2004: 138).

Pesatnya perkembangan pengetahuan sains, menuntut pertambahan konsep-

konsep sains yang harus dipelajari siswa. Untuk menentukan pengetahuan sains

yang perlu dipelajari siswa, pengajar perlu terlebih dahulu melakukan analisis

konsep-konsep sains yang perlu dipelajari. Analisis lebih lanjut dilakukan

untuk hubungan antara jenis konsep-konsep sains dengan keterampilan generik

sains yang dapat dikembangkan. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hubungan Jenis Konsep dan Keterampilan Generik Sains

No Keterampilan Generik Sains Jenis Konsep
1 Pengamatan langsung. Konsep konkrit.
2 Pengamatan

langsung/taklangsung,
inferensi logika.

Konsep abstrak konkrit dengan
contoh konkrit. Misalnya air,
pegas, dan bunga.

3 Pengamatan tak langsung,
inferensi logika.

Konsep abstrak. Misalnya
konsep atom, gelombang, dan
reproduksi.

4 Kerangka logika taat azas,
hukum sebab-akibat, inferensi
logika.

Konsep berdasarkan prinsip.
Misalnya konsep campuran,
kekerabatan, dan persamaan
gerak.

5 Bahasa simbolik, pemodelan
matematik.

Konsep yang menyatakan
simbol. Misalnya konsep rumus
kimia, kuat arus, lambang
species jantan dan betina.

6 Pengamatan langsung/tak
langsung, hukum sebab akibat,
kerangka logika taat azas,
inferensi logika.

Konsep yang menyatakan sifat.
Misalnya konsep unsur, logam,
dan serangga.

Sumber : Liliasari, 2007: 16.
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Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya setiap konsep sains dapat

mengembangkan lebih dari satu macam keterampilan generik sains, kecuali

konsep konkret. Jenis konsep ini sangat terbatas jumlahnya dalam sains. Oleh

karena itu, mempelajari konsep sains pada hakekatnya adalah mengembangkan

keterampilan berpikir sains yang merupakan berpikir tingkat tinggi (Liliasari,

2007: 16).


