
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendekatan Konstruktivisme  

 
Menurut Von Glasserfeld (dalam Pannen, Mustafa dan Sekarwinahyu, 2001) 

konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang mene-

kankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita 

sendiri.  Pengetahuan bukanlah suatu imitasi dari kenyataan (realitas).  Penge-

tahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada.  Pengetahuan me-

rupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi mela-

lui kegiatan.   

 
Sehubungan dengan teori konstruktivisme, Slavin (dalam Triyanto 2007), 

mengemukakan bahwa: 

Teori-teori dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pem-
belajaran kontruktivis (contructivist theories of learning).  Teori kontruk-
tivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentrans-
formasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-
aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.  
Bagi siswa, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengeta-
huan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala se-
suatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.  Teori 
ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan infor-
masi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti Bruner. 
 

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno (1997), antara lain: 
  

(1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; (2) tekanan dalam 
proses belajar terletak pada siswa; (3) mengajar adalah membantu siswa 



belajar; (4) tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada 
hasil akhir; (5) kurikulum menekankan partisipasi siswa; dan (6) guru 
adalah fasilitator. 
  

B. Siklus Belajar (Learning Cycle) 

 
Piaget dan para kontruktivis pada umumnya (dalam Sudirman, 2007) berpen-

dapat bahwa: 

Di dalam mengajar, seharusnya diperhatikan pengetahuan yang telah 
diperoleh siswa.  Mengajar bukan sebagai proses memindahkan gagasan-
gagasan guru kepada siswanya, melainkan proses untuk mengubah 
gagasan-gagasan siswa yang sudah ada yang mungkin “salah”, sehingga 
proses belajar-mengajar tidak monoton dan membosankan karena para-
digma guru yang selalu menganggap bahwa dirinyalah yang paling benar.  
Siswa dianggap sebagai suatu wadah kosong sehingga guru hanya meng-
ajarkan apa-apa yang ia ketahui tanpa mengukur apa-apa yang telah dike-
tahui oleh sang anak.  Guru adalah seorang yang meluruskan paradigma 
para muridnya yang mungkin “salah”, sehingga dengan kata lain guru ada-
lah orang yang dianggap oleh seorang siswa sebagai tempat untuk bertukar 
pendapat.  
 
Salah satu strategi belajar untuk menerapkan model kontruktivis ialah 
penggunaan siklus belajar.  Dimana terdapat tiga siklus belajar yaitu: dis-
kriptif, empiris-induktif, dan hipotesis-deduktif, yang menunjukkan suatu 
continuum dari sains deskriptif ke sains eksperimental.  

 

Model siklus belajar merupakan model pembelajaran yang dilandasi oleh filsa-

fat konstruktivisme.  Pembelajaran melalui model siklus belajar mengharus-

kan siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan memecahkan permasa-

lahan yang dibimbing langsung oleh guru.  Model pembelajaran ini memiliki 

tiga langkah sederhana, yaitu pertama, fase eksplorasi, dalam fase ini guru 

menggali pengetahuan awal siswa.  Kedua, fase eksplanasi.  Ketiga, fase apli-

kasi, dimaksudkan mengajak siswa untuk menerapkan konsep pada contoh 

kejadian yang lain, baik yang sama tingkatannya ataupun yang lebih tinggi 

tingkatannya (Nustika, 2006).   



Karplus dan Their (dalam Fajaroh dan Dasna, 2007) mengungkapkan bahwa: 

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LC 
adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 
centered).  LC merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang di-
organisasi sedemikian rupa sehingga pebelajar dapat menguasai kompe-
tensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 
berperanan aktif. LC pada mulanya terdiri dari fase-fase eksplorasi (explo-
ration), pengenalan konsep (concept introduction), dan aplikasi konsep 
(concept application).  
 

Pada tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca 

inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan mela-

lui kegiatan-kegiatan seperti melakukan eksperimen, menganalisis artikel, 

mendiskusikan fenomena alam atau perilakuk sosial, dan lain-lain.  Dari ke-

giatan ini diharapkan timbul ketidakseimbangan dalam struktur mentalnya 

(cognitive disequilibrium) yang ditandai dengan munculnya pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah pada berkembangnya daya nalar tingkat tinggi 

(high level reasoning) yang diawali dengan kata-kata seperti mengapa dan 

bagaimana.  Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus merupakan 

indikator kesiapan siswa untuk menempuh fase pengenalan konsep. 

 
Pada fase pengenalan konsep, diharapkan terjadi proses menuju kesetimbang-

an antara konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep 

yang baru dipelajari melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar 

seperti menelaah sumber pustaka dan berdiskusi.  Pada fase terakhir, yakni 

aplikasi konsep, siswa diajak menerapkan pemahaman konsepnya melalui 

berbagai kegiatan-kegiatan seperti problem solving atau melakukan percoba-

an lebih lanjut.  Penerapan konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep 



dan motivasi belajar, karena siswa mengetahui penerapan nyata dari konsep 

yang mereka pelajari (Karplus dan Their dalam Fajaroh dan Dasna, 2007). 

 
Efektivitas implementasi LC biasanya diukur melalui observasi proses dan 

pemberian tes.  Jika ternyata hasil dan kualitas pembelajaran tersebut belum 

memuaskan, maka belum dapat dilakukan siklus berikutnya yang pelaksanaan-

nya harus lebih baik dibanding siklus sebelumnya dengan cara mengantisipasi 

kelemahan-kelemahan siklus sebelumnya, sampai hasilnya memuaskan  

(Fajaroh dan Dasna, 2007).  

 
Berkenaan dengan fase-fase dalam Siklus Belajar, Sofa (2008) mengungkap-

kan bahwa: 

Fase-fase dalam siklus belajar, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan isti-
lah, dan fase aplikasi konsep, membentuk susunan spiral karena fase sebe-
lumnya diterapkan dalam fase sesudahnya.  Pada fase eksplorasi, siswa 
dapat belajar sendiri (siswa melakukan beberapa kegiatan dan reaksi dalam 
situasi baru).  Pada fase pengenalan istilah siswa mengenal istilah-istilah 
baru yang menjadi acuan bagi pola yang ditemukannya dalam eksplorasi.  
Pada siklus terakhir, aplikasi konsep, siswa menggunakan istilah atau pola 
pikirnya untuk memperkaya contoh-contoh. 

 

Beberapa hal yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran merupakan 

unsur-unsur pokok dalam pembelajaran itu sendiri, misalnya bahan ajar dan 

aktivitas yang menarik siswa, terbentuk pola pikir jika ... dan ... maka ..., 

munculnya jawaban atau cara yang lebih efektif, munculnya uraian, prakiraan 

atau data baru, tersedianya kesempatan untuk memeriksa sejauh mana konsep 

baru dapat diterapkan dalam konteks lain, sifat khas pelajaran, sifat khas pri-

laku siswa dan sifat khas prilaku guru.  Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh 

guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif dengan tujuan agar dapat 



menjadi guru yang sukses.  Dalam merancang pembelajaran, disarankan untuk 

meningkatkan pengetahuan konsep dan keterampilan pikir dengan memperha-

tikan unsur-unsur di atas.  Siklus belajar adalah model pembelajaran yang 

fleksibel, terutama bagi seseorang yang kurang mendapatkan pengalaman 

langsung, sehingga melalui siklus belaar siswa akan memperoleh pengalaman 

tersebut, misalnya dalam fase eksplorasi (Sofa, 2008). 

  
Hudojo (2001) mengemukakan bahwa LC melalui kegiatan dalam tiap fase 

mewadahi siswa untuk secara aktif membangun konsep-konsepnya sendiri 

dengan cara berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun sosial.  Selain itu 

Hudojo mengemukakan bahwa:   

Implementasi LC dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan konstruk-
tivis: 
1. siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara bermakna 

dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengala-
man siswa, 

2. informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa. 
Informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu, 

3. orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupa-
kan pemecahan masalah.  

 

Dilihat dari dimensi guru, penerapan strategi ini memperluas wawasan dan 

meningkatkan kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran.  Di-

tinjau dari dimensi pembelajar, penerapan strategi ini memberi keuntungan 

berikut: 

a. meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar dilibatkan secara aktif 

dalam proses pembelajaran, 

b. membantu mengembangkan sikap ilmiah pebelajar, 

c. pembelajaran menjadi lebih bermakna. 



Adapun kekurangan penerapan strategi ini yang harus selalu diantisipasi diper-

kirakan sebagai berikut (Soebagio, 2000): 

a. efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran, 

b. menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melak-

sanakan proses pembelajaran, 

c. memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi, 

d. memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun renca-

na dan melaksanakan pembelajaran. 

 
Lingkungan belajar yang perlu diupayakan agar LC berlangsung secara kons-

truktivistik adalah: 

a. tersedianya pengalaman belajar yang berkaitan dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa, 

b. tersedianya berbagai alternatif pengalaman belajar jika memungkinkan, 

c. terjadinya transmisi sosial, yakni interaksi dan kerja sama individu dengan 

lingkungannya, 

d. tersedianya media pembelajaran, 

e. kaitkan konsep yang dipelajari dengan fenomena-fenomena sehingga sis-

wa terlibat secara emosional dan sosial yang menjadikan pembelajaran 

berlangsung menarik dan menyenangkan. 

 
 

 

 



Terdapat tiga macam siklus belajar, yaitu deskriptif, empiris-induktif, dan 

hipotetikal-deduktif.   

 
1. Siklus Belajar Deskriptif 

 
Pada siklus belajar deskriptif, siswa menemukan dan mendeskripsikan 

pola empirik dalam konteks yang khas (Sofa, 2008). 

 
Menurut Lawson (2005) siklus belajar deskriptif hanya menggambarkan 

apa yang diamati.  Siklus belajar deskriptif hanya membutuhkan keteram-

pilan proses dasar (mengobservasi, mengklasifikasikan, mengkomunikasi-

kan, mengukur, menarik kesimpulan, dan mendeskripsikan). 

 
2. Siklus Belajar Empiris-Induktif (SBEI) 

 
Menurut Muhammadzen (2008), bahwa sumber pengetahuan antara lain 

dimulai dari suatu pengalaman empiris menuju induktif.  Pengalaman em-

piris didasarkan pada pengamatan gejala, peristiwa, atau fakta-fakta di 

lapangan yang dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan. 

 
Hasil penelitian Novianawati (2009) yang dilakukan pada siswa kelas XI 

IPA SMA YADIKA Natar Lampung Selatan menunjukkan bahwa pene-

rapan model pembelajaran SBEI dapat meningkatkan konsep dan hasil 

belajar materi pokok laju reaksi.  Dalam SBEI, siswa sendiri yang 

membangun konsepnya berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh 

sebelumnya melalui pengalaman nyata,  yaitu melakukan kegiatan 



eksperimen dan observasi lingkungan sehingga dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. 

 
Menurut Lawson (2005), di dalam SBEI, siswa tidak hanya menggambar-

kan apa yang diamati, tetapi berusaha untuk membuktikan hipotesis untuk 

menjelaskan apa yang diamati.  Di dalam SBEI, melibatkan keterampilan 

proses dasar dan menyeluruh (megidentifikasi variabel, membuat tabel dan 

grafik, mendeskripsikan hubungan antar variabel, membuat hipotesis, me-

lakukan analisis dan penyelidikan, mendefinisikan operasional variabel, 

merancang penyelidikan, bereksperimen). 

 
Di dalam SBEI, siswa menemukan suatu konsep berdasarkan pengalaman 

nyata.  Pada fase eksplorasi, siswa menemukan, membuktikan, menggali 

berbagai fakta melalui kegiatan observasi lapangan dan praktikum.  Guru 

memberikan pengalaman belajar dan membimbing siswa di dalam fase 

eksplorasi dan siswa sendiri yang berperan aktif di dalam fase eksplorasi. 

 
Karakteristik model pembelajaran empiris-induktif (Yasin, 2007): 

a. Fase eksplorasi (siswa mendapatkan fakta-fakta) 

Siswa mendapatkan fakkta-fakta dari observasi lapangan dan praktikum; 

b. Fase pengenalan konsep 

Siswa mengkomunikasikan dan mendiskusikan fakta-fakta yang diperoleh 

di lapangan dan praktikum, dan pembangunan konsep yang berdasarkan 

fakta-fakta dari observasi lapangan dan praktikum di bawah arahan dan 

bimbingan guru;  

 



c. Fase aplikasi konsep 

Siswa dapat mengaplikasikan konsep baru dalam kehidupan sehari-hari. 

 
3. Siklus Belajar Hipotetikal-Deduktif (SBHD) 

 
Menurut Lawson (2005), seperti SBEI, di dalam SBHD, siswa tidak hanya 

menggambarkan apa yang diamati, tetapi berusaha untuk membuktikan 

hipotesis untuk menjelaskan apa yang diamati, dan juga melibatkan kete-

rampilan proses dasar dan menyeluruh.  Di dalam SBHD, siswa meran-

cang dan melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis. 

 
Pada siklus belajar hipotetikal-induktif, siswa mengemukakan pertanyaan-

pertanyaan sebab-musabab yang dapat menimbulkan beberapa macam 

penjelasan (Sofa, 2008). 

 
SBEI dan SBHD, membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks diban-

dingkan dengan siklus belajar deskriptif.  Karena di dalam SBEI dan 

SBHD melibatkan keterampilan proses menyeluruh, maka keduanya sa-

ngat cocok bagi siswa yang mengembangkan keahlian dalam keterampilan 

dasar dan menyeluruh tidak hanya melalui pembelajaran dengan siklus 

belajar deskriptif, tetapi juga melalui pembelajaran dengan SBEI dan 

SBHD (Lawson, 2005). 

 
C.   Keterampilan Proses Sains   

 

Menurut Hariwibowo, dkk. (2009): 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 
kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 



penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.  Kemampuan-
kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-
kelamaan akan menjadi suatu keterampilan, sedangkan pendekatan kete-
rampilan proses adalah cara memandang anak didik sebagai manusia 
seutuhnya.  Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar meng-
ajar memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta kete-
rampilan.  Ketiga unsur itu menyatu dalam satu individu dan terampil 
dalam bentuk kreatifitas.  

 

Hartono (2007) mengemukakan bahwa: 

Untuk dapat memahami hakikat IPA secara utuh, yakni IPA sebagai pro-
ses, produk dan aplikasi, siswa harus memiliki kemampuan KPS.  Dalam 
pembelajaran IPA, aspek proses perlu ditekankan bukan hanya pada hasil 
akhir dan berpikir benar lebih penting dari pada memperoleh jawaban 
yang benar.  KPS adalah semua keterampilan yang terlibat pada saat ber-
langsungnya proses sains.  KPS terdiri dari beberapa keterampilan yang 
satu sama lain berkaitan dan sebagai prasyarat.  Namun pada setiap jenis 
keterampilan proses ada penekanan khusus pada masing-masing jenjang 
pendidikan.   

 

Menurut Esler & Esler (1996) keterampilan proses sains dikelompokkan 

seperti pada Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1.  Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terpadu 

Mengamati (observasi) 

Mengelompokkan (klasifikasi) 

Melakukan Pengukuran 

Berkomunikasi 

Menarik kesimpulan (inferring) 

Meramalkan (prediksi) 

Merumuskan hipotesis 

Menyatakan variabel 

Mengontrol variabel 

Mendefinisikan operasional 

Eksperimen 

Menginterpretasi data 

Penyelidikan 

Aplikasi Konsep 

 

 



Hartono (2007) menyusun indikator keterampilan proses sains dasar seperti 

pada Tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2.  Indikator Keterampilan Proses Sains Dasar 

Keterampilan 
Dasar 

Indikator 

Observasi  
(observing) 

Mampu menggunakan semua indera (penglihatan, 
pembau, pendengaran, pengecap, peraba) untuk 
mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat 
benda dan kejadian secara teliti dari hasil 
pengamatan. 

Klasifikasi 
(classifying) 

Mampu menentukan perbedaan, mengontraskan ciri-
ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan 
menentukan dasar penggolongan terhadap suatu 
obyek. 

Pengukuran 
(measuring) 

Mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk 
menentukan secara kualitatif dan kuantitatif ukuran 
suatu benda secara benar yang sesuai untuk panjang, 
luas, volume, waktu, berat dan lain-lain dan mampu 
mendemonstrasikan perubahan suatu satuan 
pengukuran ke satuan pengukuran lain. 

Pengkomunikasian 
(Communicating) 

Mampu membaca dan mengkompilasi informasi 
dalam grafik atau diagram, menggambar data empiris 
dengan grafik, tabel atau diagram, menjelaskan hasil 
percobaan secara detail, menyusun dan 
menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas. 

Inferensi 
(inferring) 

Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu 
benda atau fenomena setelah mengumpulkan, 
menginterpretasi data dan informasi. 

Prediksi 
(predicting) 

Mampu mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang 
belum terjadi berdasarkan fakta dan yang 
menunjukkan suatu, misalkan memprediksi 
kecenderungan atau pola yang sudah ada 
menggunakan grafik untuk menginterpolasi dan 
mengekstrapolasi dugaan. 

 

 
 

 



Conny Setiawan (dalam Hariwibowo, 2008)  mengemukakan empat alasan 

mengapa pendekatan keterampilan proses harus diwujudkan dalam proses 

belajar dan pembelajaran, yaitu: 

a. Dengan kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan tekno-

logi, guru tidak mungkin lagi mengajarkan semua fakta dan konsep dari 

sekian mata pelajaran, karena waktunya tidak akan cukup. 

b. Siswa-siswa, khususnya dalam usia perkembangan anak, secara psikologis 

lebih mudah memahami konsep,apalagi yang sulit, bila disertai dengan 

contoh-contoh konkrit, dialami sendiri, sesuai dengan lingkungan yang 

dihadapi.  J. Piaget mengatakan bahwa intisari pengetahuan adalah 

kegiatan atau aktivitas, baik fisik maupun mental. 

c. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan bersifat relatif, artinya suatu kebenaran 

teori pada suatu saat berikutnya bukan kebenaran lagi, tidak sesuai lagi 

dengan situasi.  Suatu teori bisa gugur bila ditemukan teori-teori yang 

lebih baru dan lebih jitu.  Jadi, suatu teori masih dapat dipertanyakan dan 

diperbaiki.  Oleh karena itu, perlu orang-orang yang kritis, mempunyai 

sikap ilmiah.  Wajar kiranya kalau siswa sejak dini sudah ditanamkan 

dalam dirinya sikap ilmiah dan sikap kritis ini.  Dengan menggunakan 

keterampilan proses, maksud tersebut untuk saat ini pantas diterima. 

d. Proses belajar dan pembelajaran bertujuan membentuk manusia yang utuh 

artinya cerdas, terampil dan memiliki sikap dan nilai yang diharapkan.  

Jadi, pengembangan pengetahuan dan sikap harus menyatu.  Dengan 

keterampilan memproses ilmu, diharapkan berlanjut kepemilikan sikap dan 

mental. 



Ilmuwan-ilmuwan yang menemukan suatu yang baru, menurut pengamatan, 

tidak menguasai semua konsep dan fakta dalam suatu bidang ilmu, namun 

mereka mempunyai kemampuan dasar untuk mengembangkan konsep dan 

fakta yang terbatas itu sehingga mereka mampu menciptakan dan menemu-

kan sesuatu yang baru. 

 
D.  Penguasaan Konsep 

 
Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil 

berfikir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, fakta yang menerangkan 

banyak pengalaman.  Pemahaman dan penguasaan konsep akan memberikan 

suatu aplikasi dari konsep tersebut, yaitu membebaskan suatu stimulus yang 

spesifik sehingga dapat digunakan dalam segala situasi dan stimulus yang me-

ngandung konsep tersebut.  Jika belajar tanpa konsep, proses belajar mengajar 

tidak akan berhasil.  Hanya dengan bantuan konsep, proses belajar mengajar 

dapat ditingkatkan lebih maksimal. 

 
Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa.  Su-

atu proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat 

atau mengalami perubahan setelah siswa melakukan aktivitas belajar, penda-

pat ini didukung oleh Djamarah dan Aswan (2002) yang mengatakan bahwa 

belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang 

setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar.  Proses belajar seseorang sa-

ngat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pembelajaran yang 

digunakan guru dalam kelas, dalam belajar juga dituntut adanya suatu aktivitas 

yang harus dilakukan siswa sebagai usaha untuk meningkatkan penguasaan 



materi.  Penguasaan terhadap suatu konsep tidak mungkin baik jika siswa 

tidak melakukan belajar karena siswa tidak akan tahu banyak tentang materi 

pelajaran.  Sebagian besar  materi  pelajaran yang dipelajari disekolah terdiri 

dari konsep-konsep.  Semakin banyak konsep yang dimiliki seseorang, sema-

kin banyak alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. 

 
Menurut Sagala (2003:71) definisi konsep adalah : 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang 
yang dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengeta-
huan yang meliputi prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh dari 
fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah ide atau 

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret yang timbul dari buah pi-

kiran manusia dan pengalaman manusia serta digunakan sebagai dasar pe-

ngembangan ilmu pengetahuan. 

 
Keberhasilan suatu proses  pembelajaran di kelas dapat terlihat dari penguasa-

an konsep yang dicapai siswa.  Penguasaan konsep merupakan salah satu as-

pek dalam ranah kognitif dari tujuan kegiatan pembelajaran bagi siswa, sebab 

ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk di dalam-

nya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyin-

tesis, dan kemampuan mengevaluasi.  Penguasaan konsep yang telah dipelajari 

siswa dapat diukur dari hasil tes yang dilakukan oleh guru. 

 
 
 
 


