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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Praktikum 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu pelajaran yang dalam 

mempelajarinya memerlukan pengalaman langsung. Dalam hal ini salah satu 

cara mendapatkan pengalaman langsung tersebut adalah dengan praktikum 

menggunakan alat-alat yang mendukung. Menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) (2006:451), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), biologi merupakan salah satu mata pelajaran dalam Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) yang menyediakan berbagai pengalaman belajar 

untuk memahami konsep dan  proses sains. Keterampilan proses ini meliputi 

keterampilan mengamati, mengajukan hipotesis, dan menggunakan alat dan 

bahan secara baik dan benar dengan selalu mempertimbangkan keselamatan 

kerja. Kegiatan yang memanfaatkan alat laboratorium tersebut merupakan 

suatu kegiatan praktikum. 

Sejalan dengan hal tersebut, praktikum yang dilakukan di laboratorium dalam 

pembelajaran biologi dapat memberikan siswa proses yang sangat berarti 

untuk mendalami fenomena dan peristiwa alam (Carin dan Arthur dalam 

Sudargo, 2009:8). Jika merujuk pendapat Novak dan Brodbeck (dalam 
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Mudyahardjo, 2001 : 9), hal tersebut dapat terjadi karena ilmu berisi konsep 

dan konsep tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman secara langsung. 

Pengalaman secara langsung tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan 

praktikum. Seperti metode pembelajaran lainnya, pembelajaran yang 

menerapkan metode praktikum juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Menurut Sagala ( dalam Anggraini, 2012:23-24), kelebihan pembelajaran 

dengan metode praktikum antara lain : 

a. Dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima 

penjelasan dari guru atau dari buku. 

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang 

sains dan teknologi. 

c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, bersikap 

jujur, terbuka, kritis dan bertoleransi. 

d. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses 

atau kejadian. 

e. Memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif dan 

realistis. 

f. Mengembangkan sikap berpikir ilmiah. 

g. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi. 

Sedangkan kekurangan metode praktikum dalam pembelajaran antara lain : 

a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan murah. 

b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

terdapat faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan. 

c. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat dijadikan materi 

eksperimen. 

d. Sangat menuntut penguasaan dan perkembangan materi, serta fasilitas 

peralatan dan bahan mutakhir. 

Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan pilihan dalam 

menerapkan suatu metode pembelajaran, terutama ilmu IPA yang terus 

berkembang. Dalam pandangan konstruktivistik, pengetahuan itu selalu 
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bersifat dinamis, yang dapat diperoleh dari pengalaman aktif dan bukan 

merupakan gambaran dari dunia luar. Menurutnya, setiap orang perlu 

membangun pemahaman, pengetahuan dan gagasanannya melalui interaksi 

sosial dengan orang lain. Pengetahuan tersebut akan bermakna bagi seseorang 

melalui suatu proses aktif dan kebermaknaannya dapat dirasakan pada saat 

menghadapi masalah dalam lingkungannya (Sudargo, 2009:9).  

Berdasarkan pendapat  Nuryani dkk.(dalam Sudargo, 2009:9), semua bentuk 

praktikum yang ada di sekolah dapat mengefektifkan pembelajaran IPA yang 

memang memerlukan pengalaman secara langsung. Bentuk Praktikum di 

sekolah menurutnya ada tiga, yaitu : 

1. Bentuk praktikum latihan : yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dasar, misalnya menggunakan mata untuk melakukan 

observasi mikroskopis, bekerja secara aman di laboratorium, 

menggunakan peralatan dengan tepat, dan  melaksanakan kegiatan 

praktikum secara benar. 

2. Bentuk praktium investigasi (penyelidikan): yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dalam praktikum 

ini siswa bekerja hampir seperti seorang ilmuan, siswa mengidentifikasi 

masalah, merumuskan masalah, menerapkannya dalam kegiatan 

praktikum, serta menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. Bentuk 

praktikum ini memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar divergen 

thinking  dan memanipulasi variabel. 

3. Bentuk praktikum yang bersifat memberi pengalaman : bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. 
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Praktikum jenis ini dapat terwujud apabila siswa diberi kesempatan untuk 

memahami fenomena alam dengan segenap inderanya (peraba, pengecap, 

pembau, penglihat, dan pendengar). Pengalaman langsung ini menjadi 

prasyarat utama untuk memahami bahan ajar. Bentuk praktikum ini dapat 

berformat discoveri terbimbing ataupun bebas.  

Ketiga jenis praktikum tersebut sangat diperlukan terutama oleh siswa untuk 

memupuk rasa ilmiah. Terlebih lagi dalam pembelajaran IPA yang memang 

memerlukan sikap-sikap tersebut dan jika terus dikembangkan dapat 

memupuk keterampilan berpikir kritis siswa. 

B. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan arti kata di dalam kamus pintar Bahasa Indonesia (Yasin, 

1995:14), aktivitas merupakan suatu kegiatan, kesibukan, atau keaktifan yang 

secara umum akan melibatkan fisik dan siswa sendiri berarti murid yang 

mengikuti pembelajaran. Aktivitas siswa berarti kegiatan atau keaktifan 

murid dalam sebuah pembelajaran. Aktivitas belajar merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Semakin banyak  

aktivitas yang dilakukan siswa dalam belajar, maka semakin baik proses 

pembelajaran yang terjadi. Oleh karena itu, belajar yang berhasil harus 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik, maupun psikis  

(Rohani dan Abu, 1995 : 6). Menambahkan dari pendapat Rohani dan Abu 

tersebut, Hamalik (1983: 171) menyatakan bahwa pengajaran yang baik 

adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas belajar sendiri.  
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Sanjaya (2009 :130) berpendapat bahwa aktivitas belajar bukan hanya 

kegiatan yang menggunakan fisik saja, melainkan juga memerlukan psikis, 

yaitu mental. Senada dengan pernyataan Sanjaya tersebut, Rohani (2004:6) 

menyatakan bahwa aktivitas belajar siswa dibagi aktivitas fisik dan aktivitas 

mental. Menurutnya, aktivitas fisik adalah keaktifan peserta didik dengan 

anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja. Peserta didik 

tidak hanya melihat, duduk dan mendengarkan, atau hanya pasif di dalam 

pembelajaran. Aktivitas psikis (kejiwaan) merupakan aktivitas yang 

melibatkan daya jiwa untuk bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak 

berfungsi dalam pembelajaran. 

 Piaget ( dalam Rohani dan Abu, 1995 : 7) menyatakan bahwa aktivitas fisik 

dan psikis memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut dikarenakan seorang 

anak akan terus berpikir sepanjang ia berbuat atau melakukan aktivitas. 

Diedrich (dalam Sardiman,  2005:101) mengklasifikasikan aktivitas, yaitu: 

1. Visual Activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain.  

2. Oral Activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

salam, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi.  

3. Listening Activities, misalnya mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato.  

4. Writing Activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin.  

5. Drawing Activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram.  
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6. Motor Activities, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, berternak.  

7. Mental Activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.  

8. Emotional Activities, misalnya menaruh minat, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut bukanlah bagian yang terpisah, misalnya dalam 

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai perasaan tertentu. 

Setiap pelajaran terdapat aktivitas-aktivitas yang dapat dimaksimalkan ( 

Rohani da Abu, 1995 : 9). 

Hamalik (2001:175) berpendapat tentang penggunaan asas aktivitas. 

Menurutnya, penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran siswa, 

oleh karena itu beberapa anjurannya adalah: 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral. 

3. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa 

4. Pengajaran di sekkolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

 

C. Keterampilan Berpikir Kritis 
 

Menurut de Bono (dalam Sudargo, 2009:12) tiap orang dilahirkan dengan 

kecerdasan bawaan yang harus digunakan dengan keterampilan yang dapat 

dipelajari, yaitu keterampilan berpikir. Pada umumnya orang cenderung 
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melihat bahwa IQ sebagai kecerdasan bawaan, sehingga orang dengan IQ 

sangat rendah tidak mungkin menunjukkan keterampilan berpikir. Sedangkan 

orang dengan IQ sangat tinggi dapat dipastikan merupakan pemikir yang 

efektif. Dalam kenyataanya, IQ tinggi tidak selalu berhubungan dengan 

keterampilan berpikir secara luas.  

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, ‘berpikir’ merupakan keterampilan 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang mendorong kecerdasan untuk 

bekerja. Kecerdasan yang tinggi mungkin berhubungan dengan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi, namun hal ini tidak selamanya benar. Sebab mungkin 

saja orang dengan kecerdasan sedang juga memiliki keterampilan berpikir 

yang tinggi. Hal ini utarakan oleh Surya (2011:128) yang menyebutkan 

bahwa di negara maju seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan AS telah 

menerapkan pembelajaran yang super aktif dan super kritis bagi semua 

pelajar termasuk pelajar dengan tingkat kecerdasan lemah. Hasilnya siswa 

dengan tingkat kecerdasan lemah tidak kalah dengan pelajar yang tingkat 

kecerdasan tinggi untuk kemampuan berpikir kritisnya. Menurut de Bono 

(dalam Sudargo, 2009:13), keterampilan berpikir tidak dapat berkembang 

secara alamiah, sebab keterampilan berpikir harus diperkaya oleh berbagai 

stimulus lingkungan dan suasana yang beragam. 

Berpikir kritis merupakan proses dimana seseorang mencoba menjawab 

pertanyaan yang sulit dan informasinya tidak ditemukan pada saat itu secara 

rasional. Berpikir kritis memerlukan pertimbangan yang menurut Joanne 

Kurfis (dalam Sudargo, 2009:13) adalah sebagai berikut : 
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An investigation whose purpose is to explore a situation, phenomenon 

quation or problem to arrive at hypothesis or conclusion about it that 

integrates all available information and that therefore can be convincingly 

justified.   

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Surya (2011:5) yaitu, orang yang berpikir 

kritis tidak akan secara langsung menerima informasi yang diterimanya tanpa 

bukti kebenaranya. 

Berpikir kritis merupakan proses yang kompleks dan jika dilakukan dengan 

benar dapat membantu kita untuk menguji gagasan secara sistematis untuk 

pemahaman yang lebih baik, baik yang berkaitan dengan masalah maupun 

konsekuensi dari suatu kegiatan. Paul dan Elder (dalam Sudargo, 2009:13) 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis dapat dipilah menjadi delapan 

fungsi yang saling berhubungan dimana masing-masing fungsi mewakili 

bagian penting dari kualitas berpikir dan hasilnya secara menyeluruh, yaitu : 

1. Question of issue : merupakan kesadaran untuk mempertanyakan sesuatu 

yang memang diperlukan 

2. Purpose : ada kebutuhan yang sesuai dengan tujuan / hasil yang akan 

dicapai melalui proses inkuiri untuk mengidentifikasi tujuan. 

3. Information : menjawab pertanyaan membutuhkan informasi yang sesuai 

dan informasi ini merupakan bahan untuk mengembangkan gagasan dan 

mensintesa pemikiran baru. 

4. Concept : merupakan teori, definisi, aturan, dan hukum yang 

mengarahkan pikiran/tindakan. Konsep merupakan konstruk dari pikiran 

manusia yang mengembangkan kerangka pikir dan bertindak. 
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5. Assumtions : merupakan anggapan dasar yang tidak perlu dibuktikan 

kebenaranya. 

6. Point of view : merupakan sudut pandang seseorang dalam menalar dan 

berpikir, merupakan bagian dari berpikir kritis yang melibatkan proses 

interpretasi dan memahami sesuatu. 

7. Interpretation and inference : pada saat berpikir kita memadukan 

informasi baru dengan gagasan ke dalam sudut pandang yang telah ada, 

konsep, dan asumsi. Interpretasi diperlukan untuk memahami data dan 

menarik keseimpulan. 

8. Implication and consequences : merupakan akibat dari menalar dan 

berpikir, karena berpikir kritis bukan suatu entitas tunggal, melainkan 

proses untuk menghasilkan sesuatu. 

Menurut Chaffe (dalam Surya, 2011:130) berpikir kritis merupkan berpikir 

untuk menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu sendiri, yang 

kemudian ditambahkan oleh Johnson (dalam Surya, 2011:130) bahwa 

maksudnya tidak hanya  memikirkan dengan sengaja, tetapi juga meneliti 

bagaimana kita dan orang lain mennggunakan bukti dan logika. 

Menurut Scriven (Achmad dalam Arbaitin, 2010), berpikir kritis lebih 

ditekankan kepada proses dan tahapan tertentu. Menurutnya berpikir kritis 

merupakan proses intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan 

dalam membuat pengertian/konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat 

sisntesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan kegiatan 
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observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan dan komunikasi yang akan 

membimbing dan menentukan sikap dan tindakan. 

Menurut Thomas (Satriyo dalam Arbaitin, 2010), berpikir kritis adalah proses 

mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut 

dapat didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau 

komunkasi. Berpikir kritis adalah suatu keharusan dalam memecahkan 

masalah, pembuatan keputusan, sebagai pendekatan, menganalisis asumsi-

asumsi dan penemuan-penemuan keilmuan. 

Indikator berpikir kritis telah diungkapkan oleh Ennis (dalam Costa, 1985 : 

54) pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Keterampilan berpikir kritis dan Indikatornya. 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Aspek 

1. Memberikan 

Penjelasan 

dasar. 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan suatu 

pertanyaan  

b. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan kriteria 

jawaban yang mungkin. 

c. Menjaga pikiran terhadap 

situasi yang sedang 

dihadapi 

2. Menganalisis 

argumen 

a. Mengidentifikasi 

kesimpulan. 

b. Mengidentifikasi alasan 

yang dinyatakan. 

c. Mengidentifikasi alasan 

yang tidak dinyatakan. 

d. Mencari persamaan dan 

perbedaan. 

e. Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevanan. 

f. Mencari struktur dari 

sebuah. pendapat/argumen 

g. Meringkas. 

 

3. Bertanya dan a. Mengapa?  
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menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

b. Apa yang menjadi alasan 

utama?  

c. Apa yang kamu maksud 

dengan? 

d. Apa yang menjadi contoh?  

e. Apa yang bukan contoh?  

f. Bagaiamana 

mengaplikasikan kasus 

tersebut? 

g. Apa yang menjadikan 

perbedaannya?  

h. Apa faktanya?  

i. Apakah ini yang kamu 

katakan? 

j. Apalagi yang akan kamu 

katakan tentang itu? 

2.  Membangun   

Keterampilan 

dasar 

4.  Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak? 

a. Keahlian  

b. Mengurangi konflik 

interest  

c. Kesepakatan antar sumber  

d. Reputasi  

e. Menggunakan prosedur 

yang ada  

f. Mengetahui resiko  

g. Keterampilan memberikan 

alasan  

h. Kebiasaan berhati-hati 

5. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengurangi 

praduga/menyangka  

b. Mempersingkat waktu 

antara observasi dengan 

laporan  

c. Laporan dilakukan oleh 

pengamat sendiri  

d. Mencatat hal-hal yang 

sangat diperlukan  

e. Penguatan  

f. Kemungkinan dalam 

penguatan  

g. Kondisi akses yang baik  

h. Kompeten dalam 

menggunakan teknologi  

i. Kepuasan pengamat atas 

kredibilitas criteria 

3 . Menyimpulkan 

 

 

 

 

 

6. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

deduksi 

a. Kelas logika  

b. Mengkondisikan logika  

c. Menginterpretasikan 

pernyataan 

7. Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

a. Menggeneralisasi  

b. Berhipotesis 
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  hasil induksi 

8. Membuat dan 

mengkaji nilai-nilai 

hasil pertimbangan 

a. Latar belakang fakta  

b. Konsekuensi. 

c. Mengaplikasikan konsep ( 

prinsip-prinsip, hukum dan 

asas)  

d. Mempertimbangkan 

alternatif  

e. Menyeimbangkan, 

menimbang dan 

memutuskan 

4.  Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

9. Mendefinisikan istilah 

dan 

mempertimbangkan 

definisi 

Ada 3 dimensi: 

a. Bentuk : sinonim, 

klarifikasi, rentang, 

ekspresi yang sama, 

operasional, contoh dan 

noncontoh  

b. Strategi definisi. 

c. Konten (isi) 

10 . Mengidentifikasi 

asumsi  

a. Alasan yang tidak 

dinyatakan  

b. Asumsi yang diperlukan: 

rekonstruksi argumen    

5.  Strategi dan 

taktik 

11.  Memutuskan suatu 

tindakan  

a. Mendefisikan masalah. 

b. Memilih kriteria yang 

mungkin sebagai solusi 

permasalahan. 

c. Merumuskan alternatif-

alternatif untuk solusi. 

d. Memutuskan hal-hal yang 

akan dilakukan. 

e. Merivew. 

f. Memonitor implementasi 

12.  Berinteraksi dengan 

orang lain 

a. Memberi label. 

b. Strategi logis. 

c. Srtrategi retorik. 

d. Mempresentasikan suatu 

posisi, baik lisan atau 

tulisan 

  

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian Donald (dalam Sudargo, 2009:14-15) pada tahun 2005 

menyatakan bahwa post-test siswa yang diberi perlakuan pembelajaran aktif 

(praktikum) meningkat secara signifikan dibandingkan dengan siswa yang 
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diberi perlakuan pembelajaran pasif (misal ceramah). Implikasi hasil 

penelitian ini adalah pembelajaran praktikum dapat membantu siswa untuk 

belajar dan memahami konsep secara lebih baik. 

Hasil penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Erica 

Suchman dkk.(2001 dalam Sudargo, 2009:15). Dari hasil penelitian mereka 

dinyatakan bahwa sebagian siswa yang dikenai berbagai strategi 

pembelajaran kolaboratif seperti praktikum, akan sangat menghargai inovasi 

pembelajaran, kemampuan berpikir kreatif ini mereka rasakan sangat 

bermanfaat bagi kelompoknya, karena untuk membentuk kelompok yang 

kreatif diperlukan inisiatif dari masing-masing anggotanya.  


