
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari Bahasa Inggris (bahasa latin con = with + textum =

woven) yang berarti mengikuti konteks atau dalam konteks. Konteks berarti juga

keadaan, situasi, dan kejadian. Secara umum, kontekstual mengandung pengerti-

an: relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks serta mengan-

dung maksud, makna dan kepentingan (meaningful) (Anonim, 2003).

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran atau lebih terkenal dengan sebutan

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep pembelajaran yang

membantu guru untuk mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata

siswa, yang dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan para siswa sebagai anggota ke-

luarga dan masyarakat.  Berangkat dari konsep ini diharapkan hasil pembelajaran

akan lebih bermakna.  Proses pembelajarannya akan berlangsung secara alamiah

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer

pengetahuan dari guru ke siswa.  Diharapkan mereka sadar bahwa yang mereka

pelajari itu berguna bagi hidupnya.  Dengan demikian mereka akan memposisikan

dirinya sebagai pihak yang memerlukan bekal untuk hidupnya nanti (Sardiman,

2005).

Johnson (Nurhadi; B. Yasin; A.G. Senduk, 2004) mengemukakan definisi  tentang

CTL adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa mema-



hami makna dalam materi pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghu-

bungkannya dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan

konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini,

sistem CTL akan membimbing siswa melalui komponen berikut: membuat keter-

kaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, mengguna-

kan cara belajar yang diatur sendiri, melakukan kerja sama, berpikir kritis dan

kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai target yang

tinggi, dan menggunakan penilaian yang sebenarnya.

Menurut Nurhadi; B. Yasin; A.G. Senduk (2004) bahwa:

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk
mengaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan memo-
tivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan tujuh
komponen utama pembelajaran kontekstual, yakni konstruktivisme, menemu-
kan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang se-
benarnya.

Menurut Suherman (2003) bahwa:

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Lear-
ning, CTL) adalah pembelajaran yang dimulai dengan mengambil (mensimu-
lasikan, menceritakan, berdialog, atau tanya jawab) kejadian pada dunia nyata
kehidupan sehari-hari yang dialami siswa kemudian diangkat ke dalam konsep
yang dibahas.

Pendekatan kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru

meng-aitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan

mendorong sis-wa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga

dan masyarakat.  Tugas guru dalam kelas kontekstual ini adalah membantu siswa

mencapai tujuan-nya, maksudnya guru lebih banyak berurusan dengan strategi

daripada memberi informasi.  Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim



yang bekerja sama untuk menemukan suatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).

Pendekatan kon-tekstual ini perlu diterapkan mengingat bahwa sejauh ini

pendidikan masih dido-minasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai

perangkat fakta-fakta yang harus dihapal.  Dalam hal ini fungsi dan peranan guru

masih dominan sehingga siswa menjadi pasif dan tidak kreatif.  Melalui

pendekatan kontekstual ini siswa diharapkan belajar dengan cara mengalami

sendiri bukan menghapal. Dalam pembelajaran kontekstual in

Students learn best by actively cons-tructing their own understanding

belajar terbaik adalah siswa mengkons-truksikan sendiri secara aktif

pemahamannya) (Sardiman, 2005).

Dalam pendekatan CTL ada tujuh komponen utama pembelajaran yang mendasa-

ri. Ketujuh komponen utama itu adalah konstruktivisme (Constructivism), berta-

nya (Questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (Learning Commu-

nity), pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection), dan penilaian sebenarnya

(Authentic Assesment). Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan kon-

tekstual jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam proses pembelajaran-

nya. Untuk melaksanakan hal itu tidak sulit. Pendekatan CTL dapat diterapkan

dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas bagaimanapun keada-

annya. Menurut Nurhadi; B. Yasin; A.G. Senduk (2004) bahwa:

Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar langkahnya
adalah sebagai berikut:
1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri
pengetahuan dan keterampilan barunya.

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.
3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.
4) -kelompok).
5)
6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan.
7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.



Dalam Tim Penyusun (2002), lebih detail dijelaskan yaitu:

1) Konstruktivisme (Constructivism)
Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosopi) pendekatan kon-
tekstual.  Maksud konstruktivisme disini adalah pengetahuan dibangun
oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks
yang terbatas (sempit) dan tidak secara mendadak. Dalam hal ini, manusia
harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui penga-
laman nyata.

2) Menemukan (Inquiry)
Menemukan merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran kontekstual.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan ha-
sil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri.
Dalam hal ini tugas guru yang harus selalu merancang kegiatan yang meru-
juk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya.

3) Bertanya (Questioning)
Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan kontekstual.  Dalam proses pembelajaran bertanya dipandang
sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai ke-
mampuan berpikir siswa.  Bagi siswa kegiatan bertanya merupakan bagian
penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis penemuan (In-
quiry), yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah di-
teliti dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui.

4) Masyarakat belajar (Learning Community)
Konsep masyarakat belajar ini menyarankan agar hasil pembelajaran dipe-
roleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil pembelajaran diperoleh dari
berbagi antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu dengan yang ti-
dak tahu. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi
dua arah, seseorang yang terlibat dalam masyarakat belajar akan memberi
informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga me-
minta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. Oleh karena itu,
dalam kelas kontekstual guru disarankan selalu melaksanakan pembelajar-
an dalam kelompok-kelompok belajar.

5) Pemodelan (Modeling)
Pemodelan maksudnya adalah bahwa dalam sebuah pembelajaran keteram-
pilan atau pengetahuan tertentu harus ada model yang ditiru. Pemodelan
akan lebih mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan
kontekstual untuk ditiru, diadaptasi, atau dimodifikasi.  Dengan adanya
suatu model untuk dijadikan contoh biasanya akan lebih dipahami atau
bahkan bisa menimbulkan ide baru.  Salah satu contohnya pemodelan
dalam pembelajaran misalnya mempelajari contoh penyelesaian soal, peng-
gunaan alat peraga, cara menemukan kata kunci dalam suatu bacaan, atau
dalam membuat skema konsep.  Pemodelan ini tidak selalu oleh guru, bisa
oleh siswa atau media yang lainnya.

6) Refleksi (Reflection)
Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir
ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Re-
fleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan



yang baru diterima.  Refleksi adalah berpikir kembali tentang materi yang
baru dipelajari, merenungkan lagi aktivitas yang telah dilakukan atau
mengevaluasi kembali bagaimana belajar yang telah dilakukan.  Refleksi
berguna untuk mengevaluasi diri, koreksi, perbaikan, atau peningkatan di-
ri.  Membuat rangkuman, meneliti, dan memperbaiki kegagalan, mencari
alternatif lain cara belajar, dan membuat jurnal pembelajaran adalah con-
toh refleksi.

7) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)
Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif
berkenaan dengan seluruh aktifitas pembelajaran yang meliputi proses dan
produk belajar sehingga seluruh usaha siswa yang telah dilakukan menda-
pat penghargaan. Penilaian autentik seharusnya dilakukan dari berbagai
aspek dan metode sehingga menjadi obyektif.  Misalnya membuat catatan
harian melalui observasi untuk menilai aktivitas dan motivasi, wawancara
atau angket untuk menilai aspek afektif dan tes untuk menilai tingkat
penguasaan siswa terhadap materi bahan ajar.

Menurut Nurhadi; B. Yasin; A.G. Senduk (2004) bahwa:

Strategi pengajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual yaitu:
1. Pembelajaran berbasis masalah: suatu pendekatan pengajaran yang meng-

gunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk bela-
jar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta un-
tuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajar-
an.

2. Pembelajaran berbasis kooperatif:  pendekatan pengajaran melalui peng-
gunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam memaksimalkan
kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar.

3. Pembelajaran berbasis inkuiri:  strategi pengajaran yang mengikuti meto-
dologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna.

4. Pembelajaran berbasis autentik:  pendekatan pengajaran yang memperke-
nankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna, ia mengembangkan
keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam kon-
teks kehidupan nyata.

5. Pembelajaran berbasis proyek atau tugas:  suatu pendekatan pengajaran
komprehensif di mana lingkungan belajar siswa (kelas) didesain agar sis-
wa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk
pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tu-
gas bermakna lainnya.

6. Pembelajaran berbasis kerja:  suatu pendekatan pengajaran yang memung-
kinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari mate-
ri pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan
kembali di tempat kerja.

7. Pembelajaran berbasis jasa layanan:  penggunaan metodologi pengajaran
yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur
berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut.

Dalam Sardiman (2005), dijelaskan yaitu:



Langkah-langkah atau kunci inkuiri ini meliputi:  (a) merumuskan masalah;
(b) mengamati atau melakukan observasi, termasuk membaca buku, mengum-
pulkan informasi;  (c) menganalisis dan menyajikan hasil karya dalam tulisan,
laporan, gambar, tabel dan sebagainya;  (d) menyajikan, mengkomunikasikan
hasil karyanya di depan guru, teman sekelas atau audien yang lain.  Dalam
proses pembelajaran, kegiatan bertanya berguna untuk:  (a) menggali informa-
si;  (b) mengecek pemahaman siswa;  (c) membangkitkan respons para siswa;
(d) mengetahui sejauhmana keingintahuan siswa;  (e) mengetahui hal-hal yang
sudah diketahui siswa;  (f) memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang
dikehendaki guru;  (g) membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari sis-
wa;  (h) menyegarkan kembali pengetahuan siswa.  Wujud dari refleksi antara
lain berupa:  (a) pernyataan langsung siswa tentang apa-apa yang diperoleh se-
telah melakukan pembelajaran;  (b) catatan atau jurnal di buku siswa;  (c) ke-
san dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu;  (d) diskusi;  (e) hasil
karya.  Ciri-ciri penilaian autentik adalah:  (a) dilaksanakan selama dan sesu-
dah proses pembelajaran berlangsung;  (b) dapat digunakan untuk formatif
maupun sumatif; (c) yang diukur keterampilan dan performan, bukan meng-
ingat fakta;  (d) berkesinambungan;  (e) terintegrasi;  (f) dapat digunakan se-
bagai feed back.  Adapun wujud atau bentuk kegiatan penilaian sebagai dasar
untuk menilai prestasi dan kompetensi siswa, antara lain:  (a) kegiatan dan la-
poran;  (b) PR;  (c) kuis;  (d) presentasi dan penampilan siswa;  (e) demons-
trasi;  (f) karya siswa;  (g) karya tulis;  (h) jurnal;  (i) hasil tes tulis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Asnawati (2004) menunjukkan bahwa pem-

belajaran kontekstual dengan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan

aktivitas, motivasi, dan hasil belajar matematika siswa kelas IVB SD Negeri 2

Labuhan Ratu Bandar Lampung. Distrik (2005) melakukan penelitian di kelas X2

SMA Negeri 13 Bandar Lampung dengan menerapkan model pembelajaran pen-

dekatan kontekstual. Hasilnya adalah bahwa pembelajaran fisika menggunakan

model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas

belajar siswa dan konsepsi-konsepsi fisika siswa.

B. Aktivitas

Aktivitas belajar merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi pem-

belajaran. Menurut Sardiman (2005) bahwa:

Dalam belajar perlu ada aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah ber-
buat, untuk mengubah tingkah laku. Jadi melakukan kegiatan. Tidak ada



belajar kalau tidak ada aktivitas.

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya mengenai aktivitas fisik

siswa tetapi juga berkaitan dengan aktivitas mental siswa. Seperti diungkapkan

oleh Sardiman (2005):

Belajar dapat dibagi menjadi aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik adalah
peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain atau
bekerja. Ia tidak hanya duduk mendengarkan, melihat, atau hanya pasif. Pe-
serta didik yang memiliki aktivitas mental adalah jika daya jiwanya bekerja
sebanyak-banyaknya atau berfungsi dalam pembelajaran.  Pada kegiatan pem-
belajaran kedua aktivitas harus berkaitan.

Menurut Hamalik (2004):

Karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli mengada-
kan klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Beberapa diantaranya
ialah;
1) kegiatan-kegiatan visual, yang didalamnya membaca, melihat gambar-

gam-bar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati
orang lain bekerja atau bermain.

2) kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prin-
sip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi sa-
ran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.

3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu
permainan, dan mendengarkan radio.

4) kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, menulis
karangan, menyalin bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan
tes, dan mengisi angket.

5) kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik,
chart, diagram peta, dan pola.

6) kegiatan-kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan,
menari, dan berkebun.

7) kegiatan-kegiatan mental, seperti merenung, memecahkan masalah, menga-
nalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputus-
an.

8) kegiatan-kegiatan emosional, seperti menaruh minat, bersemangat, berani,
tenang, dan lain-lain.

Aktivitas-aktivitas dalam belajar tersebut dapat dibedakan lagi menjadi aktivitas

yang relevan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran (on task) dan



aktivitas yang tidak relevan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran

(off task). Aktivitas yang relevan dengan pendekatan kontekstual dalam pembela-

jaran (on task), contohnya adalah mengamati atau melakukan percobaan, bertanya

pada guru, menjawab pertanyaan/mengajukan pendapat, berdiskusi, menyajikan

hasil kinerja dalam tulisan, mencatat hasil pengamatan, mengerjakan LKS, meng-

komunikasikan hasil karya di depan kelas, membuat rangkuman, mengerjakan PR,

dan membuat laporan praktikum. Aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajar-

an (off task), contohnya adalah mengobrol dengan teman, mengerjakan tugas mata

pelajaran lain, mengantuk, mengganggu teman, bermain HP, tidak membuat rang-

kuman, tidak mengerjakan PR, dan tidak membuat laporan praktikum.

Siswa aktif dalam pembelajaran apabila siswa melakukan aktivitas yang relevan

dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran (on task).  Dengan melaku-

kan banyak aktivitas yang relevan dengan pembelajaran, maka siswa mampu me-

mahami, mengingat, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Aktivitas

yang tidak relevan dengan pembelajaran (off task) akan lebih mudah diamati

ketika proses pembelajaran berlangsung jika dibandingkan dengan aktivitas yang

relevan dengan pembelajaran (on task).

Tugas guru adalah mengelola kelas agar kelas menjadi kondusif untuk belajar sis-

wa sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa yang relevan dengan pendekatan

kontekstual dalam pembelajaran (on task). Untuk meningkatkan aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran, guru harus mampu menentukan bentuk pengalaman

belajar yang tepat sehingga dapat mempraktikkan kemampuan dan keterampilan-

nya.

C. Penguasaan Konsep



Dahar (Kartimi, 2008) mengemukakan pengetahuan kimia disusun oleh konsep-

konsep dalam suatu jaringan proposisi.  Artinya pengetahuan kimia merupakan

serangkaian konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain sehingga

menghasilkan suatu pemahaman yang bermakna.  Bahkan bila dikaji lebih dalam,

ternyata ilmu kimia tumbuh dan berkembang berdasarkan eksperimen-eksperi-

men. Dengan demikian dapat dikatakan ilmu kimia sebagai ilmu eksperimental.

Dari eksperimen-eksperimen tersebut lahirlah deskripsi yang berupa konsep-

konsep.  (Liliasari dalam Kartimi, 2008).

Costa (Yasin, 2007) mengemukakan penguasaan konsep adalah cara memahami

sesuatu yang sudah terpola dalam pikirannya yang diakses oleh simbol verbal atau

tertulis.  Seorang siswa memahami suatu konsep, jika konsep-konsep tersebut su-

dah tersimpan dalam pikirannya, berdasarkan pola-pola tertentu yang dibutuhkan

oleh siswa untuk ditetapkan dalam pikiran mereka sendiri sebagai ciri dari kesan

mental.

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila penguasaan konsep yang di-

dapatkan meningkat atau mengalami perubahan. Sebagaimana yang diungkapkan

Sardiman (2005) bahwa:

Hasil belajar mencerminkan adanya perubahan tingkah laku pada siswa. Ke-
tercapaian tujuan pembelajaran atau hasil pengajaran sangat dipengaruhi oleh
bagaimana aktivitas siswa dalam belajar.

Berhasilnya suatu pembelajaran juga dapat dilihat dari aktivitas siswanya, karena

belajar merupakan suatu proses dimana peserta didik harus aktif. Semakin tinggi

atau banyak aktivitas yang dilakukan siswa maka penguasaan konsep yang dipero-

leh pun akan tinggi atau meningkat. Untuk mengukur penguasaan konsep siswa,



biasanya guru menggunakan tes formatif.  Tes formatif yang baik bila memenuhi

beberapa persyaratan, yaitu valid, obyektif, dan praktis.  Penilaian dapat dilakukan

melalui tes dan non tes.  Tes dapat menggunakan berbagai cara, seperti essay, ja-

waban singkat, dan pilihan jamak.  Non tes dapat dilakukan melalui pemberian tu-

gas membaca, menyimpulkan, melakukan pengamatan, meresume, membuat lapo-

ran dan sebagainya.

Hasil dan bukti belajar dari siswa ialah adanya perubahan tingkah laku. Menurut

Hamalik (2004) yaitu:

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku
pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak
mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur
motoris.  Unsur subjektif adalah unsur rohaniah sedang berpikir dapat dilihat
dari raut mukanya, sikapnya dalam rohaniahnya tidak bisa kita lihat.

Menurut Dick dan Reiser (Sopah, 2000) mengatakan bahwa:

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil
kegiatan pembelajaran mereka membedakan hasil belajar atas empat macam,
yaitu pengetahuan, keterampilan intelektual, keterampilan motorik, dan sikap.

Tujuan dari pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku siswa baik dari segi

aktivitas maupun penguasaan konsep siswa.  Menurut Tim Penyusun (2003)

bahwa:

Kompetensi lulusan suatu jenjang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional, mencakup komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, keman-
dirian, kreativitas, kesehatan, akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan.

Tujuan-tujuan penguasaan konsep adalah tujuan-tujuan yang lebih banyak berke-

naan dengan perilaku dalam aspek berfikir/intelektual.  Menurut Anderson dan

Krathwohl (Thohir, 2008) mengatakan bahwa:

Ada enam tingkatan dalam kawasan penguasaan konsep yang berlaku untuk
tujuan-tujuan dalam kawasan ini:



a. mengingat (remember),
b. memahami (understand),
c. menerapkan (apply),
d. menganalisis (analyze),
e. menilai (evaluate),
f. mencipta (create).

Kemampuan penguasaan konsep adalah kemampuan berfikir.  Kemampuan berfi-

kir meliputi kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan mene-

rapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan menilai, dan kemampuan berkrea-

si. Hasil belajar siswa harus mencerminkan adanya peningkatan aktivitas dan

penguasaan konsep.  Hasil belajar siswa dikatakan baik jika hasil yang meliputi

aspek tersebut meningkat dan belum optimal jika salah satu aspek kemampuan

belum meningkat.

D.  Lembar Kerja Siswa

Media adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang diguna-

kan oleh guru dalam proses pembelajaran.  Penggunaan media dalam proses pem-

belajaran akan memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dan

mengefektifkan waktu serta akan menimbulkan interaksi antara guru dengan

siswa dalam proses pembelajaran.  Salah satu bentuk media adalah LKS.  Pada

peneliti-an ini digunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai alat bantu

pembelajaran.  LKS ini diharapkan dapat membantu siswa mengkonstruksi

konsep materi sistem koloid.  LKS yang digunakan adalah LKS yang bersifat

konstruktif yang berisi prosedur percobaan dan pertanyaan-pertanyaan yang

disusun secara kronologis untuk mengarahkan siswa mengkonstruksi konsep

materi sistem koloid.



Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam membantu siswa agar dapat berpar-

tisipasi aktif dalam kegiatan belajar serta dapat berpikir kritis, kreatif dan berani

mengemukakan pendapat serta percaya diri adalah dengan menggunakan LKS

sebagai media pembelajaran.  LKS merupakan salah satu bentuk program yang

berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk

mengalihkan pengetahuan keterampilan (Prianto dan Harnoko, 1997).

Pada proses pembelajaran, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk

menuntun siswa memahami suatu materi pokok yang telah atau sedang diajarkan,

karena siswa harus mengemukakan pendapatnya dan harus menyimpulkan.

Menurut Sriyono (1992) bahwa:

1. LKS merupakan tugas yang sifatnya mengarahkan siswa untuk mencari
fakta-fakta yang berhubungan dengan bahan yang diajarkan.

2. LKS merupakan penggalian pengertian bahan ke arah pemahaman.
3. LKS sifatnya untuk memantapkan materi pelajaran yang telah dikaji da-

lam diskusi kelas dimana kebenaran atau kesimpulan telah diterima oleh
seluruh siswa.

Menurut Prianto dan Harnoko (1997), manfaat dan tujuan LKS antara lain:

1. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran.
2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep.
3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses pembela-

jaran.
4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran.
5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembela-

jaran.
6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari me-

lalui kegiatan belajar.
7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipe-

lajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Dari uraian tersebut penggunaan LKS bertujuan  untuk mengarahkan siswa agar

lebih aktif dan memberikan dorongan belajar yang tinggi, menjadi penghubung

antara guru dengan siswa serta mempercepat pemahaman materi pelajaran. LKS



digunakan untuk mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disa-

jikan dalam proses pembelajaran.  Guru dapat mengetahui siswa yang sudah me-

mahami materi dan yang belum memahami materi atau kesulitan dapat dilihat dari

hasil kerja siswa.  Guru harus memberikan bimbingan, disinilah tugas guru seba-

gai fasilitator dan motivator untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada

siswa dalam belajar agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembela-

jaran.


