
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Keterampilan Generik Sains 

 

Belajar sains merupakan suatu proses memberikan sejumlah pengalaman kepada 

siswa untuk mengerti dan membimbing mereka untuk menggunakan pengetahuan 

sains tersebut (Gallagher, 2007).  Dengan demikian hasil belajar sains diharapkan 

siswa memiliki kemampuan berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains 

yang dimilikinya, atau lebih dikenal dengan keterampilan generik sains. 

 

Menurut Brotosiswoyo (2001) kemampuan generik sains dalam pembelajaran IPA 

dapat dikategorikan menjadi 9 indikator yaitu: (1) pengamatan langsung; (2) 

pengamatan tak langsung; (3) kesadaran tentang skala besar; (4) bahasa simbolik; 

(5) kerangka logika taat asas; (6) inferensi logika; (7) hukum sebab akibat; (8) 

pemodelan matematik; (9) membangun konsep.  Dalam (Liliasari, 2005) 

dijelaskan bahwa makna dari setiap keterampilan generik sains tersebut adalah: 

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. 
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2. Pengamatan tak langsung 

Dalam melakukan pengamatan langsung, alat indera yang digunakan manusia 

memiliki keterbatasan.  Untuk mengatasi keterbatasan tersebut manusia meleng-

kapi 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 amper-

meter, indikator dan lain-lain.  Cara ini dikenal sebagai pengamatan tak 

langsung. 

3. Kesadaran akan skala besar 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan maka seseorang yang belajar sains akan  

memiliki kesadaran akan skala besaran dari berbagai objek yang dipelajarinya.  

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.  Ukuran jumlah juga sangat 

mencengangkan, misalnya penduduk dunia lebih dari satu milyar, maka jumlah 

molekul dalam 1 mol zat mencapai 6,02 x 1023 buah. 

4. Bahasa simbolik 

Untuk memperjelas gejala alam yang dipelajari oleh setiap rumpun ilmu diper-

lukan bahasa simbolik, agar terjadi komunikasi dalam bidang ilmu tersebut.  

Dalam sains misalnya bidang kimia mengenal adanya lambang unsur, persa-

maan reaksi, simbol-simbol untuk reaksi searah, reaksi kesetimbangan, dan 

banyak lagi bahasa simbolik yang telah disepakati  dalam bidang ilmu tersebut. 
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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 menunjukkan kerangka logika taat asas.  Misalnya keganjilan 

antara hukum mekanika Newton dan elektrodinamika Maxwell, yang akhirnya 

dibuat taat asas dengan lahirnya teori relativitas Einsten. 

6. Inferensi logika 

Logika sangat berperan dalam  melahirkan 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 derajad Kelvin sampai saat ini belum dapat direalisasikan kebera-

daannya, tetapi orang yakin bahwa 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 matematik agar dapat diprediksikan dengan tepat bagaimana kecen-

derungan hubungan atau perubahan suatu fenomena alam. 
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9. Membangun konsep 

Tidak semua fenomena alam dapat dipahami dengan bahasa sehari-hari, karena 

itu diperlukan bahasa khusus yang disebut konsep.  Jadi belajar sains memer-

lukan kemampuan untuk membangun  konsep, agar bisa ditelaah lebih lanjut 

untuk memerlukan pemahaman yang lebih lanjut, konsep-konsep inilah diuji 

keterterapannya. 

B. Keterkaitan Keterampilan Generik Sains dan Konsep-Konsep Kimia 

Berdasarkan paradigma baru dalam mempelajari sains yang harus berdampak 

pada kompetensi, bahkan efek iringan dari suatu pembelajaran dirasakan lebih 

penting pada abad ke-21 ini, daripada efek pembelajaran langsung.  Sebagai 

akibatnya guru perlu menentukan terlebih dahulu keterampilan generik sains yang 

perlu dimiliki siswa sebagai dampak suatu pembelajaran sains. 

 

Dengan berkembang pesatnya pengetahuan sains, maka pertambahan konsep-

konsep sains yang perlu dipelajari siswa juga sangat besar.  Sebagai akibatnya 

perlu ada pemilihan konsep-konsep essensial yang dipelajari siswa.  Konsep-

konsep essensial ini dipilih berdasarkan pada pentingnya konsep tersebut untuk 

kehidupan siswa dan pentingnya memberi pengalaman belajar tertentu kepada 

siswa, agar memperoleh bekal keterampilan generik sains yang memadai.  Untuk 

menentukan pengetahuan sains yang perlu dipelajari siswa, pengajar perlu terlebih 

dahulu melakukan analisis konsep-konsep sains yang ingin dipelajari  

(Liliasari, 2007). 
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Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara jenis konsep-

konsep sains dengan keterampilan generik sains yang dapat dikembangkan.  Hasil 

analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Hubungan Jenis Konsep dan Keterampilan Generik Sains 

NO Keterampilan Generik Sains Jenis Konsep 

1 Pengamatan Langsung Konsep Konkrit 

2 Pengamatan langsung/ tak langsung, inferensi 

logika 

Konsep abstrak 

dengan contoh konkrit 

3 Pengamatan tak langsung, inferensi logika Konsep abstrak 

4 Kerangka logika taat azas, hukum sebab akibat, 

inferensi logika  

Konsep berdasarkan 

prinsip 

5 Bahasa simbolik, pemodelan matematik Konsep yang 

menyatakan simbol 

6 Pengamatan langsung/ tak langsung, hukum sebab 

akibat, kerangka logika taat azas, inferensi logika  

Konsep yang 

menyatakan proses 

7 Pengamatan langsung/ tak langsung, hukum sebab 

akibat, kerangka logika taat azas, inferensi logika 

Konsep yang 

menyatakan sifat 

 

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa dalam mempelajari konsep-konsep sains 

dibekalkan kemampuan berpikir yang kompleks.   

(Liliasari, 2007). 

 

C. Media Pembelajaran Animasi 

Kata media berasal dari Medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau 

pengantar. 

 

Menurut KBBI, media dapat diartikan sebagai perantara, penghubung,alat (sarana) 

komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, yang 

terletak diantara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya). Istilah media ber-

asal dari Medius yang merupakan bentuk jamak dari medium.  Secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. 
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Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digu-

nakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima.  Dikaitkan 

dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari 

pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

Beberapa ahli media menyatakan definisi media dengan berbagai batasan-batasan 

tertentu dalam Arsyad (2007). 

Gagne mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam ling-

kungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. 

Sedangkan, Heinich, Molenda, dan Russel menyatakan bahwa : “ A 

medium (plural media) is a channel of communication, example include 

film, television, diagram, printed materials, computers, and instructors 

(Media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi 

tercetak, computer, dan instruktur). 

 

Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau objek yang diva-

riasikan dengan gerakan transisi, efek-efek, juga suara yang selaras dengan gera-

kan animasi tersebut atau animasi merupakan penayangan frame-frame gambar 

secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan (Arsyad, 2007). 

 

Dikaitkan dengan pembelajaran, media animasi dimaknai sebagai alat komunikasi 

yang berupa penayangan frame-frame gambar secara cepat untuk menghasilkan 

kesan gerakan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa infor-

masi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik 

menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.    



 

 

  9 

 

Para ahli sepakat bahwa media pendidikan dapat mempertinggi proses belajar 

siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi 

hasil belajar yang dicapai.  Manfaat media pendidikan dalam proses belajar siswa 

antara lain : 

1. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipa-

hami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 

2. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran. 

3. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mende-

ngarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, mela-

kukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

4. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menum-

buhkan motivasi belajar. 

 

Berkenaan dengan taraf berpikir siswa penggunaan media pendidikan dapat mem-

pertinggi proses dan hasil belajar.  Taraf berpikir manusia mengikuti tahap per-

kembangan dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari 

berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks.  Penggunaan media pendidikan 

erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pendidikan 

hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat dise-

derhanakan (Arsyad, 2007). 
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Dalam pembuatan media berbasis keterampilan generik sains ini, program yang 

digunakan adalah Macromedia Flash 8.  Macromedia Flash 8 adalah software 

program animasi berbasis vektor.  Software ini berfungsi untuk membuat animasi, 

baik objek mapun teks.  Banyak animasi yang dapat dikerjakan oleh software ini, 

seperti animasi logo perusahaan sampai aplikasi multimedia yang lebih kompleks 

lagi (Stevano, 2007).  Ada banyak sekali animasi yang bisa kita buat dengan 

hadirnya adobe flash CS3, kita bisa menciptakan efek-efek animasi yang menarik 

(Media, 2008).  Dengan demikian Macromedia Flash 8 sangat baik dikembang-

kan untuk keperluan pembelajaran karena dapat memenuhi kebutuhan siswa 

secara keseluruhan yaitu pengalaman belajar melalui audio-visual. 

Macromedia flash 8 merupakan software, media animasi Macromedia Flash 8 

tidak terlepas dari teknologi komputer.  Oleh karena itu media ini termasuk ke- 

dalam media hasil teknologi yang berdasarkan komputer.  Selain itu Macromedia 

Flash 8 juga mampu untuk memproduksi animasi gambar dan animasi teks serta 

dapat dipadukan dengan media film dan audio-visual sehingga akan menghasilkan 

multimedia yang intraktif. 

 

D.  Aktivitas Belajar 

Dalam proses belajar mengajar, aktivitas belajar memegang peranan penting 

dalam pencapaian tujuan dan hasil belajar.  Belajar pada dasarnya merupakan 

aktivitas seseorang yang dapat menyebabkan perubahan pada dirinya.  Menurut 

Sardiman (2003) 
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Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku jadi mela-

kukan kegiatan.  Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.  Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. 

 

Menurut Hamalik (2004), karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya 

maka para ahli mengadakan klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut.  

Beberapa diantaranya ialah: 

1. kegiatan-kegiatan visual, yang di dalamnya membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

2. kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, 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-kegitan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, meme-

riksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, 

dan mengisi angket. 

5. kegiatan-kegitan 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 merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan. 

8. kegiatan-kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang 

dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam 

semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain. 

 

Aktivitas-aktivitas dalam belajar tersebut dapat dibedakan lagi menjadi aktivitas 

yang relevan dengan pembelajaran (on task) dan aktivitas yang tidak relevan 

dengan pembelajaran (off task).  Aktivitas yang relevan dengan pembelajaran (on 

task) contohnya adalah memperhatikan penjelasan guru, melakukan diskusi, dan 
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mencatat.  Aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran (off task), contohnya 

adalah tidak memperhatikan penjelasan guru dan mengobrol dengan teman. 

Siswa aktif dalam pembelajaran apabila siswa melakukan aktivitas yang relevan 

dengan kegiatan pembelajaran (on task), dengan melakukan banyak aktivitas yang 

relevan dengan pembelajaran, maka siswa mampu memahami, 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 akti-

vitas yang relevan dengan pembelajaran (on task).  Jadi siswa dikatakan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran jika siswa sedikit melakukan aktivitas yang tidak 

relevan dengan pembelajaran. 

 

E. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Menurut Sriyono (1992), Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk 

program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi 

sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu 

mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Sudjana (Djamarah dan Zain, 2000), fungsi LKS adalah : 

a) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 

efektif. 

b) Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya 

lebih menarik perhatian siswa. 

c) Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru. 

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya men-

dengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran. 

e) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada 

siswa. 
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f) Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar karena hasil belajar yang 

dicapai siswa akan tahan lama karena siswa dituntun untuk mengemu-

kakan pendapat dan menganalisis pertanyaan dalam LKS sehingga 

pelajaran mempunyai nilai tinggi. 

 

 

Manfaat dan tujuan LKS, menurut Prianto dan Harnoko (1997): 

a) Mengefektifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

b) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

c) Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangan proses belajar 

mengajar. 

d) Sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

e) Membantu guru dalam menyusun pelajaran. 

f) Membantu siswa dalam menambah informasi tentang konsep yang dipe-

lajari melalui kegiatan belajar. 

g) Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipe-

lajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

h) Memadukan konsep-konsep terdahulu hingga ditemukan konsep-konsep 

baru 
 
 

Pada proses belajar mengajar, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk 

menuntun siswa mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok 

mata pelajaran yang telah atau sedang dijalankan. Melalui LKS siswa harus 

mengemukakan pendapat dan mampu mengambil kesimpulan. Dalam hal ini LKS 

digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 


