
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
A. Model Pembelajaran Cooperative Learning  

 
Cooperative mengandung pengertian berkerja bersama dalam mencapai tujuan 

bersama. Sehubungan dengan pengetian tarsebut, Slavin (1995:8) mengatakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang anggota nya terdiri 

dari 4 sampai 5 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. 

Selanjutnya di katakan pula, keberhasilan belajar dari kelompok tergantung 

pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual 

maupun kelompok. 

 
Pada dasarnya cooperative learning mengandung pengetian sebagai suatu 

sikap atau prilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama 

dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua 

orang atau lebih di mana keberhasilan kerja sangat di pengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.  

 
Cooperative learning atau pembelajaran gotong royong merupakan sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Proses belajar tidak 
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harus berasal dari guru menuju siswa, tetapi proses belajar juga dapat 

berlangsung dari siswa kepada siswa lainnya dalam tugas-tugas terstruktur, 

seperti yang di kemukakan oleh Lie (2007:17) bahwa pembelajaran 

cooperative learning bisa di definisikan sebagai sistem kerja atau belajar 

kelompok yang terstruktur. 

 
Menurut Nur yang dikutip oleh Widyantini (2006:4-5), Prinsip dasar dalam 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

 
1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya. 
2. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua nggota 

kelompok mempunyai tujuan yang sama. 
3. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara kelompoknya. 
4. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi 
5. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 
kelompoknya. 

 
Masih menurut Nur yang di kutip oleh Widyantini (2006:5), ciri-ciri model 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

1. Siswa dalam kelompok-kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi 
belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-
beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang,dan rendah. Jika mungkin 
anggota kelompok berasal dari ras, budaya,suku yang berbeda serta 
memperhatikan kesetaraan jender. 

3. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari masing-masing 
individu. 
 

Dalam pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi 

dengan tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir 

kritis,saling menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan 

menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar,saling menilai 
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kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman lain. Terdapat enam 

langkah dalam model pembelajaran kooperatif. 

 
Tabel 1. Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif 

 

Langkah Indikator Tingkah Laku 

Langkah 1 Guru menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi 
siswa belajar. 
 

Langkah 2 Menyampaikan informasi 
 

Guru menyampaikan informasi 
kepada siswa dengan jalan 
mendemonstrasikan atau lewat 
bahan bacaan. 
 

Langkah 3 Mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok-
kelompok belajar 
 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien. 
 

Langkah 4 Membimbing kelompok 
belajar 
 

Guru memotivasi serta 
memfasilitasi kerja siswa dalam 
kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas. 
 

Langkah 5 Evaluasi  
 

Guru mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi pembelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
 

Langkah 6 Memberikan penghargaan Guru memberi penghargaan hasil 
belajar individual dan kelompok. 
 

 
Ismail (2003:21) 

 
Cooperative learning, mengandung lima unsur penting yang harus di terapkan 

selama proses pembelajaran.  Hal ini diungkapkan oleh Roger dan David 

Jonnson yang dikutip oleh Lie (2007:30), yaitu:  
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“(a) saling ketergantungan positif, (b) tanggung jawab perseorangan, (c) 

tatap muka, (d) komunikasi antar anggota, (e) evaluasi proses 

kelompok”. 

 
Hal inilah yang membuat cooperative learning berbeda dengan belajar 

kelompok biasa.  Dalam cooperative learning siswa tidak hanya bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri tetapi juga bertanggung jawab terhadap 

kelompoknya.  Sedangkan pada belajar kelompok biasa ini tidak merupakan 

suatu keharusan. 

 
Menurut Pegmatyo (2007:7), terdapat enam langkah dalam model cooperative 

learning, yaitu: 

(a) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, (b) Menyajikan 

informasi, (c) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok 

belajar, (d) Membimbing kelompok-kelompok belajar, (e) Evaluasi, dan                       

(f) Memberikan penghargaan. 

 
Johnson (dalam Lie, 2007:7) mengatakan : 

 
Suasana belajar cooperative learning menghasilkan prestasi yang lebih 

tinggi, hubungan yang lebih positif, dan penyesuaian psikologis yang 

lebih baik dari pada suasana belajar yang penuh persaingan dan 

memisahkan siswa. 

 
Hal ini juga yang dinyatakan oleh Yurnetti (2002:3) ada tiga kebaikan dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu : 
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1. Terjadi hubungan saing menguntungkan diantara anggota kelompok yang 
akhirnya menghasilkan motivasi yang tinggi untuk menemukan konsepsi 
yang benar. 

2. Mengembangkan semangat kerja kelompok dan semangat kebersamaan 
diantara anggota kelompok. 

3. Menumbuhkan komunikasi yang efektif dan semangat kompetisi diantara 
anggota kelompok. 

 
Dari ketiga pernyataan pembelajaran kooperatif dapat memberikan semangat 

yang tinggi, meningkatkan interaksi siswa, adanya sikap saling peduli, serta 

hubungan yang saling menguntungkan antara mereka sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

 
B. Teknik Tari Bambu 

 
Pembelajaran teknik tari bambu di berinama tari bambu karena siswa berjejer 

dan saling berhadapan dengan model yang mirip seperti dua potong bambu. 

Dalam kegiatan belajar di kelas siswa saling berbagi informasi pada saat yang 

bersamaan. Pembelajaran teknik tari bambu dimodifikasi dari lingkaran kecil 

dan lingkaran besar.  

 
Salah satu keunggulan dari pembelajaran teknik ini adalah struktur yang jelas 

dan memungkinkan siswa untuk berbagi informasi dengan pasangan yang 

berbeda dengan waktu yang singkat dan teratur. Keunggulan lainnya yaitu 

siswa bekerja sama dengan siswa lain dalam suasana gotong royong dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan komunikasi.  
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Ada 2 macam langkah dalam pelaksanaan teknik menurut Lie (2008:67) yaitu: 

1. Tari Bambu Individu, langkah-langkahnya sebagai berikut : 
a. Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak) 

berdiri berjejer. Jika ada cukup ruang, maka bisa berjejer di depan 
kelas. Kemungkinan lain adalah berjejer di sela-sela deretan bangku. 
Cara yang kedua ini akan memudahkan pembentukan kelompok 
karena diperlukan waktu yang relatif singkat. 

b. Separuh kelas lainnya berjejer dan menghadap jajaran yang pertama. 
c. Dua siswa yang berpasangan dari kedua jajaran berbagi informasi. 
d. Kemudian, satu atau dua siswa yang berdiri di ujung salah satu jajaran 

pindah ke ujung lainnya dijajarannya. Jajaran ini kemudian bergeser. 
Dengan cara ini masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang 
baru untuk berbagi. Pergeseran bisa dilakukan terus sesuai dengan 
kebutuhan. 

 
2. Tari Bambu Berkelompok, langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Satu kelompok berdiri di satu jejeran berhadapan dengan kelompok 
lain. 

b. Kelompok bergeser seperti prosedur tari bambu individu dan saling 
berbagi informasi. 

 
 

Selanjutnya menurut Suyatno (2009:69-70) model pembelajaran teknik tari 

bambu memberikan kesempatan kepada siswa  untuk  berbagai informasi pada 

saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda secara teratur.  Sehingga 

strategi ini cocok untuk bahan ajar yang memerlukan pertukaran pengalaman 

dan pengetahuan antar siswa. 

 
C. Animasi Multimedia 

 
 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk tunggal dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Sadiman, dkk 

1984 :6).  Assosiation of Education and Communication Technology (1977, 

dalam Arsyad, 1996:3), memberi batasan media sebagai segala bentuk saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.  Menurut Heinich 

(1996, dalam Angkowo dan Kosasih 2007:10), media adalah saluran 
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komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, dan komputer 

serta instruktur. 

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi.  

Proses komunikasi (proses penyampaian pesan) harus diciptakan atau 

diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau 

informasi oleh setiap guru dan peserta didik. Yang dimaksud pesan atau 

informasi dapat berupa pengetahuan, keahlian (skill), ide, pengalaman, dan 

sebagainya.  Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi perlu 

digunakan sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut media 

(Rohani, 1997:1).  Hubungan komunikasi dalam pendidikan akan berjalan 

dengan lancar dan tercapai hasil yang maksimal apabila menggunakan alat 

bantu yang disebut media (Hamalik, 1986:2). 

 
Menurut Arsyad (2000:4),” media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar”.  Sedangkan Danim (1995:7) 

menyatakan bahwa media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau 

pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik.  Alat bantu itu disebut media  

pendidikan sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. 

 
Selanjutnya menurut  suheri (2006:6) multimedia dapat diartikan sebagai 

penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan 

menyampaikan informasi. 
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Menurut Ariasdi (2008:44) animasi dapat juga diartikan dengan 

menghidupkan gambar yang mati, menggerakkan gambar yang diam dengan 

cara membuat metamorfosa dari bentuk semula ke bentuk selanjutnya dalam 

durasi tertentu.  Animasi cocok untuk menciptakan realitas dari sesuatu yang 

semu, sesuatu yang tidak mampu ditangkap oleh realitas dalam citra visual.  

Animasi merupakan  rangkaian gambar yang membentuk sebuah gerakan.  

 
“Multimedia juga dapat diartikan sebagai gabungan alat-alat teknik seperti 

komputer, memori elektronik, jaringan informasi, dan alat-alat display yang 

dapat menyajikan berbagai informasi melalui berbagai format seperti : teks, 

gambar nyata atau grafik melalui multi saluran sensorik ,” (Dabutar, 2007:2).  

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran multimedia adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar di mana dalam penyampaian bahan pelajaran yang  

disajikan kepada siswa, guru menggunakan atau menerapkan berbagai 

perangkat media pembelajaran (Fidiatno, 2007:8). 

 
Suheri (2006:7) berpendapat bahwa terdapat empat komponen penting 

multimedia yaitu : 

1. Adanya komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan yang 
didengar, yang berinteraksi dengan kita. 

2. Adanya link yang menghubungkan kita dengan informasi. 
3. Adanya alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan informasi 

yang saling terhubung. 
4. Multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, 

memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. 
 
Ariasdi (2008:3) mengemukakan bahwa keunggulan dari sebuah multimedia 

dalam pembelajaran, yaitu:  

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti 
kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain, 
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2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke 
sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain, 

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung 
cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu  
mesin,  beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain, 

4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, 
dan lain-lain, 

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung 
berapi, harimau, racun, dan lain-lain, 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 
 

Menurut Fidiatno (2007:7), ada beberapa manfaat yang dapat diambil oleh 

siswa maupun guru dalam pembelajaran berbasis multimedia yaitu : 

1. Pengenalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi kepada siswa. 
2. Memberikan pengalaman baru dan menyenangkan baik bagi guru itu 

sendiri maupun siswa. 
3. Metode pembelajaran yang menyenangkan dapat menambah motivasi 

belajar anak lebih meningkat. 
4. Mengejar ketertinggalan akan pengetahuan tentang Iptek di bidang 

pendidikan. 
5. Mengikuti perkembangan Iptek. 
 
Sedangkan animasi multimedia merupakan proses pembentukan gerak dari 

berbagai media atau objek yang divariasikan dengan efek-efek dan filter, 

gerakan transisi, serta suara-suara yang selaras dengan gerakan animasi 

tersebut (Suheri, 2006:5). 

 
Beberapa kelebihan dari penggunaan animasi multimedia dalam pendidikan 

yang dikemukakan oleh Rakim (2008:20) adalah : 

a. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif.  Guru akan selalu 
dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran, 

b. Sarana untuk memberikan pemahaman kepada siswa atas materi yang akan 
diberikan, 

c. Mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran 
berlangsung.  Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses 
pembelajaran hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal, 

d. Merupakan media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel, 
Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 
hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. 
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Suheri (2006:9) berpendapat bahwa tujuan pembelajaran melalui animasi 

multimedia adalah : 

1. Kualitas seperti penguasaan materi, penggunaan perangkat lunak 
multimedia dalam proses pembelajaran akan meningkatkan efisiensi, 
meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar aktif, memfasilitasi belajar 
eksperimental, konsisten dengan belajar berpusat pada siswa, dan 
memandu untuk belajar lebih baik. 

2. Waktu yang singkat untuk mencapai tujuan tertentu dalam belajar.  
Multimedia mampu mempercepat pemahaman sehingga belajar menjadi 
lebih singkat. 

3. Efisiensi biaya , bahan pembelajaran lebih sering dalam bentuk digital 
yang disimpan dalam bentuk disk.  Sebuah CD-ROOM bias menyimpan 
sekitar 680 MB data, setara dengan 250.000 halaman buku atau 200 buku 
atau 2 rak buku. 

 
 

D.   Keterampilan Generik Sains 

Sains berasal dari natural science atau science saja yang sering disebut 

dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  Sains meliputi Kimia, Biologi, 

Fisika, dan Astronomi.  Belajar sains syarat akan kegiatan berpikir sehingga 

pembelajaran sains perlu diubah modusnya agar dapat membekali setiap 

siswa dengan keterampilan berpikir dari mempelajari sains menjadi berpikir 

melalui sains.  Oleh sebab itu, diharapkan siswa memiliki kemampuan 

berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains yang dimilikinya yang 

disebut dengan keterampilan generik sains.  Jadi, pembelajaran dengan 

keterampilan generik sains adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa 

berpikir melalui sains dalam kehidupannya (Liliasari, Setiawan dan Widodo, 

2007:13). 

 
Menurut Suprapto (dalam Darliana, 2008:2) bahwa pada dasarnya cara 

berpikir dan berbuat dalam mempelajari berbagai konsep sains dan 
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menyelesaikan masalah, serta belajar secara teoritis di kelas maupun dalam 

praktik adalah sama (mengikuti Prinsip Segitiga Pengkajian Alam), karena itu 

ada kompetensi generik. Kompetensi generik adalah kompetensi yang 

digunakan secara umum dalam berbagai kerja ilmiah. Kompetensi generik 

diturunkan dari keterampilan proses dengan cara memadukan keterampilan itu 

dengan komponen-komponen alam yang dipelajari dalam sains yang terdapat 

pada Struktur Konsep atau Prinsip Segitiga Pengkajian Alam. Karena itu, 

kompetensi generik lebih mudah dipahami dan dilaksanakan daripada 

keterampilan proses, serta penilaiannya pun lebih mudah. Kompetensi generik 

kurang berlaku umum dibandingkan dengan keterampilan proses, tetapi lebih 

berlaku umum dibandingkan dengan kompetensi dasar.  

 
Jika memperhatikan kompetensi dasar dalam standar kompetensi dari BSNP 

(Badan Standar Nasional Pendidikan) kompetensi dasar adalah kompetensi 

khusus yang berkaitan dengan sesuatu konsep. Kompetensi generik adalah 

kompetensi yang lebih luas daripada kompetensi dasar. Kompetensi generik 

merupakan kompetensi yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai 

konsep dan menyelesaikan berbagai masalah sains. Dalam satu kegiatan 

ilmiah, misalnya kegiatan memahami konsep, terdiri dari beberapa kompetensi 

generik. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang berbeda dapat mengandung 

kompetensi-kompetensi generik yang sama.  

 
Dalam mengembangkan sains untuk meningkatkan kompetensi siswa, perlu di 

perhatikan keterampilan dasar siswa.  Selama ini pembelajaran sains kurang 

berhasil meningkatkan kompetensi siswa karena guru belum mengetahui di 
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mana kelemahan pembelajaran sains yang harus diatasi.  Materi sains, praktik, 

dan model pembelajaran telah banyak dipelajari secara mendalam, tetapi 

belum ada satu pun yang berhasil meningkatkan kompetensi siswa.  Adapun 

alur komponen-komponen pada Kompetensi Ilmiah adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram komponen-komponen kompetensi ilmiah 
     (Darliana, 2009:1). 

 
Kemampuan/keterampilan dasar siswa merupakan kemampuan yang 

dibawanya dari sejak lahir yang terdiri dari berpikir, berbuat, dan bersikap. 

Pengembangan dan peningkatan kemampuan dasar siswa bergantung pada 

pengalamannya. Pengalaman belajar siswa di sekolah menentukan keluasan 

pengembangan dan tahap peningkatan kemampuan dasar siswa. Karena itu di 

negara-negara maju, pembelajaran dilakukan dengan berbagai macam 

pengalaman belajar, antara lain inkuiri di laboratorium dan pembelajaran di 

lingkungan.  

 

KOMPETENSI ILMIAH 
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 Pengetahuan 

Sains 
 Pengetahuan 

Mengenai Sains 

Kemampuan Dasar Siswa 
 Berpikir 
 Berbuat 
 Bersikap 

Konteks Sains 
 Kesehatan 
 Sumber Daya Alam 
 Lingkungan 
 Bencana Alam 
 Sains dan Teknologi 
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Pengetahuan sains antara lain adalah konsep, prinsip, dan teori, sedangkan 

pengetahuan mengenai sains adalah pengetahuan mengenai cara memperoleh 

pengetahuan sains yang terdiri dari metodologi dan epistemologi. Metodologi 

adalah ilmu yang diperoleh secara empiris mengenai cara memperoleh 

pengetahuan. Epistemologi hampir sama dengan metodologi, perbedaannya 

epistemologi diperoleh secara nalar. Karena itu epistemologi merupakan 

bagian dari filsafat ilmu. Contoh cara memperoleh pengetahuan dari 

metodologi sains adalah metode ilmiah, sedangkan contoh dari epistemologi 

adalah berpikir induksi dan deduksi. Konteks sains adalah situasi atau area 

aplikasi kompetensi. Konteks sains banyak jenisnya, sehingga tidak mungkin 

semua konteks sains dapat digunakan untuk melatih siswa meningkatkan 

kompetensinya.  

 
Kemampuan dasar siswa merupakan kemampuan yang sangat luas yang dapat 

digunakan untuk mempelajari dan menggunakan berbagai konsep dari 

berbagai disiplin ilmu. Jika kemampuan dasar siswa ini diintegrasikan dengan 

pengetahuan mengenai sains akan menjadi kompetensi luas (kompetensi 

generik) yang dapat digunakan untuk mempelajari dan menggunakan berbagai 

pengetahuan sains dalam berbagai konteks sains untuk memenuhi kebutuhan 

hidup siswa di berbagai situasi hidupnya (misalnya untuk belajar di sekolah 

yang lebih lanjut dan memecahkan masalah di masyarakat).  

 
Menurut Brotosiswoyo (2001:9) kemampuan generik sains dalam 

pembelajaran IPA dapat dikategorikan menjadi 9 indikator yaitu : (1) 

pengamatan langsung; (2) pengamatan tak langsung; (3) kesadaran tentang 
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skala besaran; (4) bahasa simbolik; (5) kerangka logika taat asas; (6) inferensi 

logika; (7) hukum sebab akibat; (8) pemodelan matematika; (9) membangun 

konsep. Dalam (Liliasari, 2005:4) dijelaskan bahwa makna dari setiap 

keterampilan generik sains tersebut seperti diuraikan di bawah ini : 

 
1. Pengamatan 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. 
 
2. Pengamatan tak langsung 
 
Dalam melakukan pengamatan langsung, alat indera yang digunakan manusia 
memiliki keterbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut manusia 
melengkapi diri dengan berbagai peralatan. Beberapa gejala alam lain juga 
terlalu berbahaya jika kontak langsung dengan tubuh manusia seperti arus 
listrik, zat-zat kimia beracun, untuk mengenalnya diperlukan alat bantu seperti 
ampermeter, indikator dan lain-lain. Cara ini dikenal sebagai pengamatan tak 
langsung. 

 
 

3. Kesadaran akan skala besaran 
 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan maka seseorang yang belajar sains akan 
memiliki kesadaran akan skala besaran dari berbagai objek yang dipelajari. 
Dengan demikian ia dapat membayangkan bahwa yang dipelajarinya itu 
tentang dari ukuran yang sangat besar seperti jagad raya sampai yang sangat 
kecil seperti keberadaan pasangan elektron. 
 
4. Bahasa simbolik 

 
Untuk memperjelas gejala alam yang dipelajari oleh setiap rumpun ilmu 
diperlukan bahasa simbolik, agar terjadi komunikasi dalam bidang ilmu 
tersebut.  
 
5. Kerangka logika taat asas 
 
Pada pengamatan panjang tentang gejala alam yang dijelaskan melalui banyak 
hukum-hukum, orang akan menyadari keganjilan dari sifat taat asasnya secara 
logika. Untuk membuat hukum-hukum itu agar taat asas, maka perlu 
ditemukan teori baru yang menunjukan kerangka logika taat asas. Misalnya 
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keganjilan antara hukum mekanika Newton dan elektrodinamika Maxwell, 
yang akhirnya di buat taat asas dengan lahirnya teori relativitas Einstein. 

 
6. Inferensi logika 
 
Logika sangat berperan dalam melahirka hukum-hukum sains. Banyak fakta 
yang tak dapat diamati langsung dapat ditemukan melalui inferensi logika dari 
konsekuensi-konsekuensi logis hasil pemikiran dalam belajar sains. Misalnya 
titik nol derajat Kelvin sampai saat ini belum dapat direalisasikan  
keberadaannya, tetapi orang yakin semua itu benar. 

 
7. Hukum sebab akibat 
 
Rangkaian hubungan antara berbagai faktor dari gejala yang diamati diyakini 
sains selalu membentuk hubungan yang dikenal sebagai hukum sebab akibat. 

 
8. Pemodelan matematik 
 
Untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang diamati diperlukan bantuan 
pemodelan matematika agar dapat diprediksikan dengan tepat bagaimana 
kecenderungan hubungan ataupun perubahan suatu fenomena alam. 
 
9. Membangun konsep 
 
Tidak semua fenomena alam dapat dipahami dengan bahasa sehari-hari, 
karena itu diperlukan bahasa khusus yang disebut konsep. Jadi belajar sains 
memerlukan kemampuan untuk membangun konsep, agar bisa ditelaah lebih 
lanjut untuk pemahaman yang lebih lanjut, konsep-konsep inilah diuji 
keterterapannya. 
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