
 
 

 
 
 

 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Efektivitas Pembelajaran 
 
 

 Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan ting-

kat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Pembelajaran dikatakan efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa me-

nunjukan perbedaan Gain yang signifikan antara keterampilan proses sains awal 

dengan keterampilan proses sains setelah pembelajaran. 

 
Kriteria keefektifan menurut Wicaksono (2008) mengacu pada: 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran, dapat dikatakan tuntas apabila 
sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 65 
dalam peningkatan hasil belajar. 

b. Model pembelajaran dikatakan efektif  meningkatkan hasil belajar siswa 
apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 
signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembe-
lajaran (gain yang signifikan). 
 
 

B. Teori Belajar Konstruktivisme 
 

Teori belajar konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan  

yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) 

kita sendiri.  Konstruktivisme menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, 

dan Sekarwinahyu (2001) "konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua pe-

ngetahuan yang kita peroleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil ke-

mungkinan adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain”. 
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Menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001),  

agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan: 

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali penga-
laman.  Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pe-
ngalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan inte-
raksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut. 

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan me-
ngenai persamaan dan perbedaan suatu hal.  Kemampuan membandingkan 
sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih umum dari pe-
ngalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan perbedaannya 
untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruksi pengetahuan-
nya. 

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang 
lain (selective conscience).  Melalui “suka dan tidak suka” inilah muncul 
penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan bagi pemben- 
tukan pengetahuannya. 

Menurut Trianto (2007): 

Setiap orang membangun pengetahuannya sendiri, sehingga transfer penge-
tahuan akan sangat mustahil terjadi.  Pengetahuan bukanlah suatu barang 
yang dapat ditransfer dari orang yang mempunyai pengetahuan kepada ora-
ng yang belum mempunyai pengetahuan.  Bahkan, bila seorang guru ber-
maksud mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya kepada siswa, pemin-
dahan itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa itu lewat 
pengalamannya. 

 

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno, P (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. 

 
Ciri atau prinsip dalam belajar menurut Suparno, P (1997) sebagai berikut : 

 
1.    Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa 

yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 
2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 
3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pe-

ngembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar bu-
kanlah hasil perkembangan tetapi perkembangan itu sendiri. 

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya. 



9 
 

5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 
subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 
dengan bahan yang sedang dipelajari. 

 
Jadi menurut teori konstruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif di mana 

siswa membangun sendiri pengetahuannya. Siswa juga mencari sendiri makna 

dari sesuatu yang mereka pelajari. 

 
Menurut Sagala (2003) konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang 

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

tiba. Landasan berfikir konstruktivisme adalah lebih menekankan pada strategi 

memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

 
C. Siklus Belajar Empiris Induktif (SBEI) 

 
 

Siklus belajar empiris induktif merupakan proses yang sistematis dalam 

pembelajaran dengan tahap atau langkah-langkah yang diperoleh berdasarkan 

observasi atau pengamatan langsung berupa fakta-fakta. Siswa dituntut untuk 

menjelaskan fenomena dan memberikan kesempatan untuk dialog dan diskusi.  

Menurut Muhammadzen (2008), bahwa sumber pengetahuan antara lain dimulai 

dari suatu pengalaman empiris menuju induktif.  Pengalaman empiris didasarkan 

pada pengamatan gejala, peristiwa atau fakta-fakta di lapangan yang dianalisis 

sehingga didapatkan suatu kesimpulan.   

 
Menurut Lawson (2005), di dalam SBEI, siswa tidak hanya menggambarkan apa 

yang diamati, tetapi berusaha untuk membuktikan hipotesis untuk menjelaskan 

apa yang diamati.  Di dalam SBEI, melibatkan keterampilan proses dasar dan 



10 
 

menyeluruh (mengidentifikasi variabel, membuat tabel dan grafik, mendeskripsi-

kan hubungan antar variabel, membuat hipotesis, melakukan analisis dan 

penyelidikan, mendefinisikan operasional variabel, merancang penyelidikan, 

bereksperimen). 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 dan siswa sendiri yang berperan aktif. 

 
Dalam Yasin (2007) dijelaskan bahwa terdapat tiga fase yaitu: 

a. fase eksplorasi  

Tujuan dari tahap ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menerapkan pengetahuan awalnya, untuk membentuk minat dan prakarsa serta 

tetap menjaga keingintahuan mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Dalam 

fase ini, mereka kerap kali menyelidiki suatu fenomena dengan bimbingan 

minimal. Fenomena baru ini seharusnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan 

rasa ingin tahu siswa. 

Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pengetahuan 

awalnya, menghubungkan pengetahuan barunya, menjelaskan fenomena yang 

mereka alami, sehingga siswa memperoleh pengalaman konkret, melakukan 

keterampilan ilmiah dan menemukan konsep-konsep penting. 

b.   fase pengenalan konsep 

Fase pengenalan konsep dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep yang ada 

hubungannya dengan fenomena yang diselidiki, dan didiskusikan dalam konteks 

apa yang telah diamati selama fase eksplorasi, kemudian dikenalkan secara 
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konseptual. Perhatian siswa diarahkan pada aspek-aspek tertentu dari pengalaman 

eksplorasi. Kemudian konsep-konsep dikenalkan secara formal dan langsung. 

c.   fase aplikasi konsep. 

Fase ini menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan konsep-konsep 

yang sudah diperkenalkan dan menyelidiki masalah-masalah yang baru 

berhubungan. Tujuan fase ini adalah agar siswa dapat melakukan generalisasi atau 

mentransfer ide-ide kedalam contoh yang lain dan menguatkan kembali gagasan-

gagasan siswa agar sesuai dengan konsep ilmiah. 

 

D. 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, arti-

nya untuk dapat menguasai prinsip dan teori harus dikuasai terlebih dahulu kon-

sep-konsep yang menyusun prinsip dan teori yang bersangkutan.  Untuk menge-

tahui sejauh mana penguasaan konsep dan keberhasilan siswa, maka diperlukan 

tes yang akan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu.  Penguasaan 

konsep juga merupakan suatu upaya ke arah pemahaman siswa untuk memahami 

hal-hal lain di luar pengetahuan sebelumnya.  Jadi, siswa di tuntut untuk mengua-

sai materi-materi pelajaran selanjutnya. 

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

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

mempuyai atribut yang sama.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan ber-
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hubungan satu sama lain, oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya menghafal 

konsep saja, tetapi hendaknya memperhatikan hubungan antara satu konsep deng-

an konsep yang lainnya. 

 
Piaget dalam Dimyati dan Madjiono (2002) menyatakan bahwa pengetahuan di-

bentuk 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 ya-

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

kan.  Hal ini sesuai dengan pendapat Toulmin dalam Suparno (1997) yang menya-

takan bahwa bagian terpenting dari pemahaman siswa adalah perkembangan kon-

sep secara evolutif.  Dengan terciptanya kondisi yang  kondusif, siswa dapat me-

nguasai konsep yang disampaikan guru.  Penguasaan konsep adalah kemampuan 

siswa menguasai materi pelajaran yang diberikan. 
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E.    Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran Konvensional menurut Burrowes (Juliantara. 2009). 
 

Pembelajaran konvensional menekankan pada resitasi konten, tanpa  
memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-
materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan pengetahuan 
sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan nyata.  
Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran konvensional memiliki ciri-
ciri, yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada guru, (2) terjadi passive 
learning, (3) interaksi di antara siswa kurang, (4) tidak ada kelompok-
kelompok kooperatif, dan (5) penilaian bersifat sporadis. 

 

Penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih menekankan kepada tujuan 

pembelajaran berupa penambahan pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai 

proses “meniru” dan siswa dituntut untuk dapat mengungkapkan kembali penge-

tahuan yang sudah dipelajari melalui kuis atau tes terstandar menurut Brooks & 

Brooks (Juliantara, 2009). 

 
Metode yang digunakan dalam pembelajaran konvensional adalah metode 

ceramah, tanya jawab, latihan, diskusi dan pemberian tugas. 

 
1.   Metode Ceramah  

Cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah 

pendidikan adalah cara mengajar dengan ceramah.  Biasanya guru mengguna-

kan teknik ceramah bila memiliki tujuan agar siswa mendapatkan informasi 

tentang suatu pokok atau persoalan tertentu.  Apabila guru memiliki 

keterampilan berbicara yang dapat menarik perhatian siswa, biasanya 

cenderung untuk menggunakan teknik ceramah pula; kurang perhatian pada 

penggunaan teknik – teknik lain, karena akan tidak mengembangkan 

kepandaian berbicara guru.  Didorong pula tanggung jawab guru untuk 



14 
 

berusaha memperkenalkan pokok – pokok terpenting yang merupakan suatu 

kerangka yang bulat dari suatu pelajaran baru dengan sendirinya guru 

menggunakan teknik berceramah. (Roestiyah NK, 1998) 

 
2.  Metode Penugasan  

Metode penugasan adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar (Djamarah & Zain, 

2000:96).  Ada langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode 

tugas, yaitu:  

a. Fase pemberian tugas  

 Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan:  

1. Tujuan yang akan dicapai.   

2. Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang 

ditugaskan tersebut.  

3. Sesuai dengan kemampuan siswa. 

4. Ada petunjuk / sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

5. Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.  

b. Langkah pelaksanaan tugas  

1. Diberikan bimbingan /pengawasan oleh guru.  

2. Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja. 

3. Diusahakan /dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain.  

4. Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik 

dan sistematik. 

c. Fase mempertanggungjawabkan tugas  

1. Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya.  
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2. Ada tanya jawab/diskusi kelas.  

3. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupaun nontes atau cara 

lain. 

 
3.  Metode Latihan  

Metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan  

kebiasaan-kebiasaan tertentu (Djamarah & Zain, 2000:108). 

 

E. Kerangka Pemikiran 
  

Hasil belajar 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 hasil belajar siswa 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model Siklus Belajar 

Empiris Induktif (SBEI)  untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi 

pokok laju reaksi pada SMA Negeri 1 Bandar lampung.  Sebagai variabel 

bebasnya adalah model pembelajaran dan variabel terikatnya adalah penguasaan 

konsep pada materi laju reaksi.  Data diambil dari dua kelas, satu kelas sebagai 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol.  Kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan menerapkan pembelajaran Siklus Belajar Empiris Induktif 

(SBEI) dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.  

 
Masing-masing kelas diberi pretest yang sama dari materi yang akan mereka 

terima, yaitu laju reaksi.  Soal pretest yang diberikan disusun dalam dua bagian 
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untuk mengungkap penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa 

dengan model pembelajaran yang mereka alami sebelumnya. 

 
Pembelajaran Siklus Belajar Empiris Induktif (SBEI) memiliki beberapa kelebih-

an antara lain dapat meningkatkan motivasi belajar.  Hal ini dikarenakan peserta 

didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dalam arti siswa lebih 

mendominasi dibandingkan guru sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide 

atau daya pikir yang mereka miliki, membantu mengembangkan sikap ilmiah 

peserta didik sehingga tidak hanya penguasan konsep siswa saja yang ditingkat-

kan namun kemampuan ilmiah atau sains juga akan meningkat sehingga dari 

kemampuan sains ini siswa dapat mengintegrasikan teori dan praktek yang 

memungkinkan mereka menggabungkan pengetahuan lama dan baru, dimana 

pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar, pembelajaran menjadi lebih 

bermakna karena pembelajaran dilakukan secara bertahap dimulai dari eksplorasi, 

penjelasan konsep dan penerapan konsep. 

Berdasarkan uraian diatas apabila pada pembelajaran kimia digunakan model   

pembelajaran SBEI diharapkan efektif dalam meningkatkan keterampilan 

penguasaan konsep sehingga perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas model 

pembelajaran SBEI  pada materi laju reaksi siswa SMA Negeri 1 Bandar 

Lampung. 
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F.  Anggapan Dasar   
Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa kelas XI semester ganjil SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pela-

jaran 2012/2013 yang menjadi populasi penelitian mempunyai kemampuan 

dasar yang sama dalam penguasaan konsep 

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penguasaan konsep siswa kelas 

XI IPA semester ganjil SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun  pelajaran 2012/2013 

diabaikan.. 

 
G. Hipotesis Umum 

  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Siklus Belajar Empiris 

Induktif (SBEI) efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep laju reaksi siswa 

dibandingkan pembelajaran konvensional pada materi laju reaksi kimia. 


