
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebuah 

bahan ajar paling tidak mencangkup antara lain, petunjuk belajar (petunjuk 

siswa/guru), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-

latihan, petunjuk kerja (dapat berupa lembar kerja) dan evaluasi. Bahan ajar 

disusun dengan tujuan untuk, membantu siswa untuk mempelajari sesuatu, 

memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, agar kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih menarik, menyediakan berbagai jenis pilihan 

bahan ajar (Majid, 2007:60). 

 

Bahan ajar dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok antara lain 

bahan cetak (printed), dengar (audio), pandang dengar (audi visual) dan 

interaktif (interactif teaching material). Salah satu dari contoh bahan ajar 

adalah lembar kerja siswa. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan 

sistematis sehingga secara okumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu (Majid, 2007:174). 
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Menurut Amri dan Ahmadi (159:2010) tujuan dan manfaat dari penyusunan 

bahan ajar adalah sebagai berikut: 

Tujuan penyusunan bahan ajar 

1. Menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan seting atau lingkungan sosial peserta didik. 

2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif  bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diporeh. 

3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Manfaat penyusunan bahan ajar bagi guru 

a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 

b. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh. 

c. Memperkaya karena berkembangnya dengan mengunakan berbagai 

refrensi. 

d. Menambah kekhasan pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulus 

bahan ajar. 

Manfaat peyusunan bahan ajar bagi siswa 

1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2. Kesempatan belajar secara mendiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru. 
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3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasai. 

 

B. Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri 

Lembar kerja siswa (student work sheet) adalah lembaran-lembaran yang 

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan 

biasanya berupa, petunjuk, langkah-langkah menyelesaikan suatu tugas. 

Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teoritis dan 

atau tugas-tugas praktis (Majid, 2007:176). Menurut  Sunyono lembar  kerja  

siswa  merupakan media pembelajaran yang berlandaskan atas tugas yang  

harus  diselesaikan  oleh  siswa  dan  berfungsi  untuk  mengembangkan 

keterampilan berfikir siswa (Faoziah, 2012:14). 

Dalam menyiapkanya guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai karena sebuah lembar kerja siswa harus 

memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai/tidaknya 

sebuah kopetensi dasar oleh peserta didik (Majid, 2007:177). LKS dapat 

digunakan untuk (1) melibatkan siswa dalam pembelajaran, (2) membantu 

mengarahkan siswa dalam menemukan konsep melalui aktivitas sendiri atau 

kelompok kerja, (3) mengembangkan keterampilan proses sains, (4) 

mengembangkan sikap ilmiah, dan (5) membangkitkan minat  terhadap  alam 

sekitarnya, (Hendro dan Kaligis  dalam Isti R.2012:1). 

 

Menurut Widjajanti (dalam Faoziah, 2012:15) LKS selain sebagai media 

pembelajaran juga mempunyai beberapa fungsi yang lain, yaitu: 
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1. Dapat digunakan untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan 

suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar. 

2. Dapat digunakan untuk mengetahui kedalaman materi yang telah 

dikuasai oleh siswa. 

3. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

4. Dapat  digunakan  untuk  melatih  siswa  menggunakan  waktu  seefektif 

mungkin. 

5. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan atau kelompok. 

6. Dapat  menumbuhkan kepercayaan diri dan meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa. 

7. Dapat  membangkitkan  minat dan  motivasi belajar jika LKS disusun 

secara rapi, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. 

Penggunaan LKS dalam proses belajar mengajar menurut Prianto dan 

Harnoko (dalam Faoziah, 2012:15) memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih siswa dalam mengembangkan keterampilan proses. 

4. Membantu  siswa  untuk  menambah  informasi  tentang  konsep  yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar secara sistematis. 

LKS berbasis inkuiri adalah LKS yang berisi tahapan-tahapan inkuiri. 

Melalui proses inkuiri, orang dapat menemukan hal-hal dan pengetahuan-

pengetahuan yang baru Trianto ( dalam arfianti, 2013:4). Inkuiri memiliki 

beberapa aspek yang khas yang membedakannya dengan 
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teknik pembelajaran lain. Berikut ini adalah pendapat Gulo (dalam Arfianti, 

2013:23)  mengenai tahapan inkuiri: 

1) Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 

Mengajukan pertanyaan atau permaslahan adalah langkah awal dalam 

tahapan inkuiri yang akan membawa siswa pada suatu persoalan 

2) Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permaslahan yang dapat diuji dengan data melalui percobaan. Hipotesis 

haruslah memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang 

dimunculkan bersifat rasional dan logis. 

3) Mengumpulkan data 

Hipotesis yang telah dirumuskan dapat digunakan untuk menuntun proses 

pengumpulan data. Data yang dihasilkan dapat berupa tabel, matrik, atau 

grafik. 

4) Analisis data 

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan 

menganalisis data yang telah diperoleh. Setelah memperoleh kesimpulan 

dari data hasil percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Bila ternyata hipotesis itu salah, maka siswa dapat 

menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang dilakukannya 

5) Membuat kesimpulan 

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan 

berdasarkan data yang telah diperoleh siswa. 
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Proses ikuiri menuntut guru bertindak sebagai fasilitator, nara sumber dan 

penyuluhan kelompok para siswa didorong untuk mencari pengetahuan 

sendiri bukan dijejali dengan pengetahuan (Hamalik, 2001:220). 

Pembelajaran berdasarka inkuiri berpusat pada siswa kelompok siswa inkuiri 

ke dalam suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi pernyataan 

melalui suatu prosedur yang digunakan secara jelas dan struktural kelompok 

(Hamalik, 2001:68). 

Pelaksanaan pembelajaran inkuiri mempunyai tiga macam cara, yaitu: 

a) Inkuiri terpimpin. 

Pada inkuirí terpimpin pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh siswa 

berdasarkan petunjuk-petunjuk guru.  Petunjuk yang diberikan pada 

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.  Pelaksanaan pembelajaran 

dimulai dari suatu pertanyaan inti.  Dari jawaban yang dikemukakan, siswa 

melakukan penyelidikan untuk membuktikan pendapat yang telah 

dikemukakan. 

b) Inkuiri bebas. 

Dalam hal ini siswa melakukan penelitian bebas sebagaimana seorang 

scientis.  Masalah dirumuskan sendiri, eksperimen (penyelidikan) 

dilakukan sendiri, dan kesimpulan konsep diperoleh sendiri. 

c) Inkuiri bebas yang dimodifikasi. 

Berdasarkan masalah yang diajukan guru, dengan konsep atau teori yang 

sudah dipahami siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan 

kebenarannya (Sumiati dan Asra, 2008: 103).   
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Menurut Stone dan Shuaili (dalam Faoziah, 2012:17). LKS inkuiri memiliki 

karakteristik yaitu: 

1. Hasil pengamatan belum ditetapkan sebelumnya sehingga hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh siswa dapat beragam. 

2. Pendekatanya bersifat deduktif, yaitu dengan mengamati contoh yang 

kompleks/khusus sehingga siswa dapat menemukan prinsip atau 

konsep yang dipelajari. 

3. Prosedur percobaan dirancang dan dikombinasi oleh siswa. 

 

Keunggulan inkuiri adalah 

1. Dapat membentuk dan mengembangkan ”self-concept” pada diri 

siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-

ide yang lebih baik 

2.  Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi 

proses belajar yang baru  

3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka 

4. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif, dan merumuskan 

hipotesanya sendiri 

5. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik  

6. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang 

7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu 

8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri 

9. siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional 
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10. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka 

dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi (Roestiyah, 2008: 

76-77). 

 

C. Keterampilan Berpikir Kritis 

Berpikir (thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar 

mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). 

“Mengingat”pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu 

yang telah dialami untuk suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, 

sedangkan “memahami” memerlukan perolehan apa yang didengar  dan 

dibaca serta melihat keterkaitan antar-aspek dalam memori Reason (dalam 

Sanjaya, 2006: 228). Kemampuan berpikir seseorang menyebabkan seseorang 

tersebut harus bergerak hingga di luar informasi yang didengarnya. Misalkan 

kemampuan berpikir seseorang untuk  menemukan solusi baru dari suatu 

persoalan yang dihadapi (Carolina, 2010:10). 

 

Berpikir kritis dapat diartikan sebagai sebuah proses sistematis yang 

memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan 

pendapat mereka sendiri, atau sebuah proses terintegrasi yang memungkinkan 

siswa mengevaluasi bukti, asumsi logika dan bahasa yang mendasari 

pernyataan orang lain. Adapun tujuan dari berpikir kritis ini adalah untuk 

mencapai pemahaman yang mendalam, dan mengungkapkan makna dari 

sebuah kejadian Jonshon (dalam Puspita, 2011:14). 

Taksonomi kemampuan berpikir kritis dapat diklasifikasikan pada taksonomi 

Bloom. Taksnonomi Bloom versi  baru terdiri atas remember  (mengingat), 
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understand (memahami), apply (mengaplikasi), analyze (menganalisis), 

evaluate (mengevaluasi),  dan  create (berkreasi/membuat) Widodo (dalam 

Sari dan Nurchasanah, 2012:2). 

Keterampilan dan indikator berpikir kritis lebih lanjut diuraikan pada Tabel 1 

di bawah ini: 

  Tabel 1. Indikator Keterampilan berpikir kritis  

No Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Indikator 

1 Memberikan 

argumen 

Argumen dengan alasan; menunjukan 

perbedaan dan persamaan; serta 

argumen yang utuh. 

2 
Melakukan deduksi 

Mendeduksikan secara logis, kondisi 

logis, serta melakukan interpretasi 

terhadap pernyataan. 

3 
Melakukan induksi 

Melakukan pengumpulan data; 

Membuat generalisasi dari  data; 

membuat tabel dan grafik. 

4 Melakukan 

evaluasi 

Evaluasi diberikan berdasarkan fakta, 

berdasarkan pedoman atau prinsip 

serta memberikan alternatif. 

          Sumber: Ennis (dalam Herniza, 2011: 19). 

 

 

D. Aktivitas Belajar 

Belajar bukanlah hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi. 

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentusesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Oleh karena itu, pengalaman belajar siswa harus dapat 

mendorong siswa agar siswa beraktifitas melakukan sesuatu. Aktifitas tidak 

dimaksudkan terbatas pada aktifitas fisik akan tapi juga meliputri aktifitas 

yang bersifat psikis seperti aktifitas mental (Sanjaya, 2008:170), karena 

pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melaksanakan aktifitas sendiri (Hamalik, 2001:171). 
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Karena aktifitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengatakan klasifikasi atas macam-macam aktifitas tersebut. Menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik, 2001:172) aktifitas belajar aktifitas belajar dapat 

dibagi menjadi beberapa kelompok, ialah: 

1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan atau oral 

Mengemukakan suatu fakta atau peinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan, atau 

dikusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental 
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Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-

faktor, melihat, menghubung-hubungkan, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain lain. 

Menurut Hamalik (2001:175) penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi 

pembelajaran para siswa karena 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral. 

3. Memupuk kerjasama harmonis di kalangan siswa. 

4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5. Menumpuk kedisiplinan secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

6. Pembelajaran diselenggarakan secara realistis dan konkrit sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis. 

7. Pembelajaran di masyarakat menjadii hidup sebagaimana aktifitas 

dalam kehidupan di masyarakat.  


