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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Efektivitas Pembelajaran 

 

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat 

atau manjur.  Di dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), defenisi efektivitas 

adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat dari usaha atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu 

usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya 

tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan (Satria, 2005). 

 

Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) yaitu : 

“ model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah 

pembelajaran (N-gain yang signifikan)”. 

 

 

 

B. Pembelajaran Konstruktivisme 

 

 

Menurut  Sagala (2010) konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, hasil-

nya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak dengan tiba-tiba.  

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap 

untuk diambil dan diingat.  Tetapi manusia harus mengkonstruksi penge-tahuan 

itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.  Siswa perlu dibiasakan 
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untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, 

dan bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan 

dibenak mereka sendiri.  Landasan berfikir konstruktivisme adalah lebih mene-

kankan pada strategi memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

 

Menurut pandangan dan teori konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif 

dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu entah itu teks, kegiatan 

dialog, pengalaman fisik dan lain-lain.  Belajar merupakan proses mengasimilasi-

kan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya dengan 

pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya menjadi berkembang 

(Sardiman, 2009). 

 

Menurut Slavin dalam Trianto (2011) teori pembelajaran konstruktivisme:  

 

          merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi 

pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai 

lagi.  Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.  

 

 

Setiap pendekatan pembelajaran tentunya memiliki karakteristik dan prinsip ter-

sendiri, adapun prinsip-prinsip konstruktivisme (Suparno, 1997), diantaranya 

yaitu:   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; 

6. guru adalah fasilitator.  
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C. Learning Cycle  

 

 

Learning Cycle (LC) adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada pembelajar 

atau anak didik (Hirawan, 2009).  LC merupakan rangkaian dari tahap-tahap 

kegiatan (phase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

dengan jalan berperan aktif.  Model LC termasuk kedalam pendekatan kontruk-

tivisme karena siswa sendiri yang mengkonstruksi pemahamannya. 

 

Menurut Karplus dan Their (Fajaroh dan Dasna, 2007), LC pada mulanya terdiri 

dari 3 phase (3 tahap) , yaitu  eksplorasi (exploration), penjelasan konsep (concept 

introduction), dan aplikasi konsep (concept application).  Pada tahap eksplorasi 

siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca inderanya semaksimal 

mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan seperti 

praktikum, menganalisis artikel, mendiskusikan fenomena alam, mengamati 

fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-lain.  Dari kegiatan 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 (Dasna, 2005).  

Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan indikator kesiapan siswa 

untuk menempuh tahap berikutnya, tahap pengenalan konsep (concept intro-

duction).  Pada tahap ini diharapkan terjadi proses menuju kesetimbangan antara 

konsep- konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep yang baru 
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dipelajari melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar seperti 

menelaah sumber pustaka dan berdiskusi.  Pada tahap ini siswa mengenal istilah-

istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari.   

 

Pada tahap terakhir, yakni aplikasi konsep (concept application), siswa diajak 

menerapkan pemahaman konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem 

solving (menyelesaikan problem-problem nyata yang berkaitan) atau melakukan 

percobaan lebih lanjut.  Penerapan konsep dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan motivasi belajar, karena siswar mengetahui penerapan nyata dari 

konsep yang mereka pelajari menurut Karplus dan Their  (Fajaroh dan Dasna, 

2007) 

 

Tahapan dalam LC 5 phase adalah sebagai berikut: 

1. Engagement phase (Tahap persiapan)   

Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar terkondisi dalam me-

nempuh tahap berikutnya, dengan jalan mengeksplorasi pengetahuan awal 

dan ide-ide mereka serta untuk mengetahui kemungkinan terjadinya mis-

konsepsi pada pembelajaran sebelumnya.  Pada tahap  ini minat dan keingin-

tahuan (curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan berusaha dibang-

kitkan.  Pada tahap ini pula siswa diajak membuat prediksi-prediksi tentang 

fenomena yang akan dipelajari dan dibuktikan dalam tahap eksplorasi.  

2. Exploration phase  (Tahap Eksplorasi)                                                      

Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, 
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melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan 

seperti praktikum dan telaah literatur.  

3.  Explaination phase  (Tahap Penjelasan)                                                       

Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk menjelaskan konsep 

dengan kalimat mereka sendiri, meminta bukti dan klarifikasi dari penjelasan 

mereka, dan mengarahkan kegiatan diskusi.  Pada tahap ini siswa menemukan 

istilah-istilah baru dari konsep yang dipelajari. 

4. Elaboration phase  (Tahap Penerapan Konsep)                                             

Pada tahap ini, siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam situasi baru 

melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem solving. 

5.  Evaluation phase (Tahap Evaluasi)                                                              

Pada tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap efektifitas tahap-tahap sebelum-

nya dan juga evaluasi terhadap pengetahuan, pemahaman konsep, atau 

kompetensi siswa melalui problem solving dalam konteks baru yang kadang-

kadang mendorong siswa melakukan investigasi lebih lanjut. 

 

D. Keterampilan Proses Sains   

 

Menurut Depdikbud dalam Dimyati (2006) pendekatan keterampilan proses dapat 

diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan 

intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan 

mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri siswa. 

 

Menurut Djamarah (2010) keterampilan proses sains bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa menyadari, memahami dan menguasai 
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rangkaian bentuk kegiatan yang berhubungan dengan hasil belajar yang telah 

dicapai siswa.  

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999) ada berbagai keterampilan dalam 

keterampilan proses sains, keterampilan-keterampilan tersebut terdiri dari:  

1. Keterampilan dasar (basic skills),  meliputi mengobservasi, mengklasifikasi,    

    memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan.  

2. Keterampilan terintegrasi (integrated skills),  meliputi mengidentifikasi   

    variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik,   

    menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, 

    menganalisa penelitian, mengidentifikasi variabel secara operasional serta     

    merancang penelitian dan melaksanakan eksperimen 

 

Menurut Djamarah (2010) kegiatan keterampilan proses sains dapat dilaksanakan 

dengan bentuk-bentuk seperti pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1.  Bentuk pelaksanaan kegiatan keterampilan proses sains dasar 

Keterampilan Dasar Kegiatan 

Mengamati 

(Observasi) 

Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar 

melalui proses melihat, mendengar, merasa (kulit 

meraba), mencium/membau, mencicip/mengecap, 

mengukur, dan menggumpulkan data/informasi. 

Mengelompokkan 

(Klasifikasi) 

Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar 

melalui proses mencari persamaan, perbedaan, memban-

dingkan, mengkontraskan, menggolongkan dan 

mengelompokkan. 

Menafsirkan 

(Interpretasi) 

Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar 

melalui proses menaksir, memberi arti, mencari 

hubungan antar dua hal (misalnya ruang/waktu), dan 

menemukan pola. 
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Keterampilan Dasar Kegiatan 

Meramalkan 

(Memprediksi) 

Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar 

melalui proses mengantisipasi (berdasarkan kecenderu-

ngan/pola/hubungan antar data/hubungan antar 

informasi). 

Inferensi Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar 

melalui proses membuat suatu kesimpulan tentang suatu 

benda atau fenomena setelah mengumpulkan, 

menginterpretasi data dan informasi. 

Mengkomunikasikan Anak didik dapat melakukan suatu kegiatan belajar 

melalui proses berdiskusi, mendeklamasikan, bertanya, 

melaporkan data dalam bentuk lisan, tulisan, dan gambar. 

 

E. Keterampilan Inferensi 

 

Inferensi adalah sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan fakta hasil 

serangkaian observasi.  Dengan demikian inferensi harus berdasarkan pada 

observasi langsung.  Apabila observasi adalah pengalaman yang diperoleh melalui 

satu atau lebih panca indera, maka inferensi adalah penafsiran atau penjelasan 

terhadap hasil observasi tersebut (Soetardjo dan Soejitno, 1998). 

 

 

F. Penguasaan Konsep 

 

Konsep merupakan salah satu pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa karena 

konsep merupakan dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip.  Penguasaan konsep 

yang baik akan membantu pemakaian konsep-konsep yang lebih kompleks.  

Penguasaan konsep merupakan dasar dari penguasaan prinsip-prinsip teori, artinya 

untuk dapat menguasai prinsip dan teori harus dikuasai terlebih dahulu konsep-

konsep yang menyusun prinsip dan teori yang bersangkutan.  Untuk mengetahui 

sejauh mana penguasaan konsep dan keberhasilan siswa, maka diperlukan tes 

yang akan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu.  Penguasaan konsep 
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juga merupakan suatu upaya pemahaman siswa untuk memahami hal-hal lain di 

luar pengetahuan sebelumnya.  Jadi, siswa dituntut untuk menguasai materi- 

materi pelajaran selanjutnya. 

 

Menurut Dahar (1998), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas 

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang 

mem-punyai atribut yang sama. 

 

Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan satu sama lain, oleh 

karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal konsep saja, tetapi hendaknya 

memperhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. 

Piaget dalam Dimyati dan Madjiono (2002) menyatakan bahwa pengetahuan 

dibentuk oleh individu.  Individu melakukan interaksi terus-menerus dengan ling-

kungan.  Lingkungan tersebut mengalami perubahan.  Dengan adanya interaksi 

dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. 

 

Posner dalam Suparno (1997) menyatakan bahwa dalam proses belajar terdapat 

dua tahap perubahan konsep yaitu tahap asimilasi dan akomodasi.  Pada tahap 

asimilasi, siswa menggunakan konsep- konsep yang telah mereka miliki untuk 

berhadapan dengan fenomena yang baru.  Pada tahap akomodasi, siswa mengubah 

konsepnya yang tidak cocok lagi dengan fenomena baru yang mereka hadapi. 

Guru sebagai pengajar harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi 

yang kondusif agara siswa dapat menemukan dan memahami konsep yang diajar-

kan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Toulmin (Suparno, 1997) yang menyatakan 

bahwa bagian terpenting dari pemahaman siswa adalah perkembangan konsep 

secara evolutif.  Dengan terciptanya kondisi yang  kondusif, siswa dapat 
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menguasai konsep yang disampaikan guru.  Penguasaan konsep adalah 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran yang diberikan.  

 

G. Pembelajaran Konvensional 

 

Menurut Sudaryo (1990) bahwa secara konvensional mengajar diartikan sebagai 

upaya penyampaian atau penanaman pengetahuan pada anak. Dalam pengertian 

ini anak sebagai obyek yang sifatnya pasif, pengajaran berpusat pada guru 

(teacher oriented) dan guru memegang peranan utama dalam proses 

pembelajaran. 

 

Roy Killen dalam Wina Sanjaya (2010) mengemukakan bahwa ada dua 

pendekatan dalam pembelajaran yaitu pendekatan yang berpusat pada guru 

(teacher-centred approaches) dalam hal ini pendekatan konvensional dan 

pendekatan yang berpusat pada siswa (student-centred approaches).    

 

 

H. Kerangka Pikir 

 

 

Efektivitas  yang dicapai oleh siswa ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran 

yang direncanakan oleh seorang guru.  Dengan perencanaan yang matang sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran akan berpengaruh terhadap efektivitas siswa 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan efektivitas model LC 5E dalam 

meningkatkan keterampilan inferensi dan penguasaan konsep laju reaksi pada 

MAN Poncowati.  Sebagai variabel bebasnya adalah model pembelajaran (X) dan 

variabel terikatnya adalah keterampilan inferensi dan penguasaan konsep laju 
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reaksi (Y).  Data diambil dari dua kelas, satu kelas sebagai eksperimen dan satu 

kelas sebagai kelas kontrol.  Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menerapkan pembelajaran LC 5E dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

Masing-masing kelas diberi pretest yang sama dari materi laju reaksi. Soal pretest 

yang diberikan disusun dalam dua bagian untuk mengungkap keterampilan proses 

sains siswa dan penguasaan konsep dengan model pembelajaran yang mereka 

alami sebelumnya. 

 

Model pembelajaran konvensional memiliki beberapa kelebihan antar lain, lebih 

mudah direncanakan, siswa juga dapat secara cepat memperoleh informasi dari 

gurunya dalam proses pembelajaran, latihan soal pada pembelajaran konvensional 

dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru, dapat 

merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar, namun pembelajaran 

konvensional cenderung membosankan karena hanya menekankan pada 

penerimaan konsep sehingga siswa tidak dapat mengembangkan keterampilan 

sains siswa. Siswa lebih cenderung menghafal materi, bukan memahami. Selain 

itu, siswa menjadi pasif dalam pembelajaran karena guru lebih mendominasi. 

Pembelajaran LC 5E  memiliki beberapa kelebihan antara lain dapat meningkat-

kan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran dalam artian siswa lebih mendominasi dibandingkan guru sehingga 

siswa dapat mengembangkan ide-ide atau daya pikir yang mereka miliki, mem-

bantu mengembangkan sikap ilmiah siswa sehingga tidak hanya penguasan 

konsep siswa yang ditingkatkan namun kemampuan ilmiah atau sains akan 
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meningkat sehingga dari kemampuan sains ini siswa dapat mengintegrasikan teori 

dan praktek yang memungkinkan mereka menggabungkan pengetahuan lama dan 

baru, dimana pada akhirnya memotivasi guru dan siswa untuk belajar, pembela-

jaran menjadi lebih bermakna karena pembelajaran dilakukan secara bertahap 

dimulai dari engagement, pada tahap persiapan. 

I. Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1.  Semua siswa siswi kelas XI semester ganjil MAN Poncowati tahun pelajaran 

2012/2013 yang menjadi objek penelitian mempunyai kemampuan dasar yang 

sama dalam penguasaan konsep kimia.  

2.  Faktor-faktor lain (diluar yang diteliti) yang mempengaruhi peningkatan hasil 

belajar kimia siswa kelas XI semester ganjil MAN Poncowati tahun pelajaran 

2012/2013 diabaikan. 

 

J. Hipotesis Umum 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: 

a. Model Pembelajaran LC 5E  lebih efektif dalam meningkat keterampilan 

inferensi pada materi pokok laju reaksi 

b. Model Pembelajaran  LC 5E  lebih efektif dalam meningkatkan peguasaan 

konsep pada materi pokok laju reaksi 


