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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Konstruktivisme 

 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konstektual, yaitu 

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya di-

perluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong.  Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. 

Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata (Trianto, 2009). 

 

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

menyatakan bahwa: “Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil kons-

truksi (bentukan) kita sendiri”.  Konstruktivisme memahami hakikat belajar seba-

gai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara 

memberi makna pada pengetahuan sesuai pengalamannya (Baharuddin, 2008). 

 

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. 
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Menurut Von Glaserfeld 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 peng-

alaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi 

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. 

 

 

B. Keterampilan Berpikir Kritis 

 
Keterampilan adalah kecakapan untuk melaksanakan tugas, dimana keterampilan 

tidak hanya meliputi gerakan motorik, tetapi juga melibatkan fungsi mental yang 

bersifat kognitif, yaitu suatu tindakan mental dalam usaha memperoleh pengeta-

huan.  Berpikir merupakan proses kognitif untuk memperoleh pengetahuan.  Kete-

rampilan berpikir selalu berkembang dan dapat dipelajari (Nickerson, 1985). 

 

Presseisen dalam Saputra (2012) mengatakan bahwa: 

berpikir kritis diartikan sebagai keterampilan berpikir yang menggunakan       

proses berpikir dasar, untuk menganalisis argumen dan memunculkan wawa-

san terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi, mengembangkan pola penalar-

an yang kohesif dan logis, memahami asumsi yang mendasari tiap-tiap posisi, 

memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan meyakinkan. 

 

 

Sudut pandang berpikir kritis disampaikan oleh Muhfahroyin dalam Gustini 

(2010) yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah: 1) sebuah keinginan untuk 

mendapatkan informasi, 2) sebuah kecenderungan untuk mencari bukti, 3) ke-
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inginan untuk mengetahui kedua sisi dari seluruh permasalahan, 4) sikap dari ke-

terbukaan pikiran, 5) kecenderung-an untuk tidak mengeluarkan pendapat (me-

nyatakan penilaian), 6) menghargai pendapat orang lain, 7) toleran terhadap ke-

ambiguan. 

 

Ennis (1989) menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir 

secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan, sebagai 

apa yang harus dipercaya atau dilakukan. 

 

Menurut Ennis (1989) terdapat 12 indikator keterampilan berpikir kritis (KBKr) 

yang dikelompokkan dalam lima kelompok keterampilan berpikir. 

 

Tabel 1. Keterampilan Berpikir Kritis menurut Ennis 

 

No Kelompok Indikator Sub Indikator 

1 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan 

b. Mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria jawaban 

yang mungkin 

c. Menjaga kondisi berpikir 

terhadap situasi yang sedang 

dihadapi 

Menganalisis argumen 

a. Mengidentifikasi kesimpulan 

b. Mengidentifikasi kalimat-

kalimat pertanyaan 

c. Mengidentifikasi kalimat-

kalimat bukan pertanyaan 

d. Mencari persamaan dan 

perbedaan 

e. Mengidentifikasi dan menangani 

ketidaktepatan 

f. Mencari struktur dari argumen 

Meringkas 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

a. Menyebutkan contoh 

b. Memberikan penjelasan 

sederhana ( Mengapa? Apa ide 

utamamu? Apa yang anda 

maksud..? Apa yang membuat 

perbedaan....? ) 

c. Memberikan penjelasan lanjut 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Kelompok Indikator Sub Indikator 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun 

kemampuan dasar 

Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak 

a. Mempertimbangkan keahlian 

b. Mempertimbangkan 

kemenarikan konflik 

c. Mempertimbangkan kesesuaian 

sumber 

d. Mempertimbangkan reputasi 

e. Mempertimbangkan penggunaan 

prosedur yang tepat 

f. Mempertimbangkan resiko untuk 

reputasi 

g. Kemampuan memberikan 

alasan. 

h. Kebiasaan berhati-hati 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

laporan observasi 

a. Melibatkan sedikit dugaan 

b. Menggunakan waktu yang 

singkat antara observasi dan 

laporan. 

c. Melaporkan hasil observasi 

d. Merekam hasil observasi 

e. Menggunakan bukti-bukti yang 

benar 

f. Menggunakan akses yang baik 

g. Menggunakan teknologi 

h. Mempertanggungjawaban hasil 

observasi 

3 Menyimpulkan 

Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

a. Siklus logika-Euler 

b. Mengkondisikan logika 

c. Menginterpretasi suatu 

pernyataan 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Mengemukakan hal yang umum 

b. Mengemukakan kesimpulan dan 

hipotesis 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

a. Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan sesuai latar 

belakang fakta-fakta 

b. Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 

c. Menerapkan konsep yang dapat 

diterima 

d. Membuat dan menentukan 

hasil pertimbangan 

keseimbangan masalah 
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Tabel 1 (lanjutan) 

No Kelompok Indikator Sub Indikator 

4 Membuat 

penjelasan lanjut 

Mendefinisikan istilah 

dan mempertimbang-

kan suatu definisi 

a. Membuat bentuk 

definisi(sinonim, klasifikasi, 

rentang ekivalen, rasional, 

contoh, bukan contoh) 

b. Strategi membuat definisi 

c. Membuat isi definisi 

Mengidentifikasi 

asumsi-asumsi 

a. Penjelasan bukan pernyataan 

b. Mengkonstruksi argumen 

5 
Mengatur 

strategi dan 

taktik 

Menentukan suatu 

tindakan 

a. Mengungkap masalah 

b. Memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan solusi 

yang mungkin 

c. Merumuskan solusi alternatif 

d. Menentukan tindakan 

sementara 

e. Mengulang kembali 

f. Mengamati penerapannya 

Berinteraksi dengan 

orang lain 

a. Menggunakan argumen 

b. Menggunakan strategi logika 

c. Menggunakan strategi 

retorika 

d. Menunjukkan posisi, orasi, atau 

tulisan 

 

 

Pada penelitian ini, keterampilan berpikir kritis yang dianalisis adalah : 

1. Membangun kemampuan dasar dengan indikator mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak, sub indikator memberikan alasan. 

2. Menyimpulkan dengan indikator mendeduksi dan mempertimbangkan hasil 

deduksi, sub indikator menginterpretasi suatu pernyataan. 

 

C. Model Pembelajaran Learning Cycle 3E 

 

Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang dilandasi oleh filsafat kon-

struktivisme.  Karplus dalam Wena (2009) menyatakan bahwa pembelajaran siklus 
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merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis. Siklus 

belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis 

yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

a. Eksplorasi (Eksploration) 

b. Pengenalan konsep (Concept Introduction), dan 

c. Penerapan Konsep (Concept Application) 

 

Pembelajaran melalui model siklus belajar mengharuskan siswa membangun sen-

diri pengetahuannya dengan memecahkan permasalahan yang dibimbing oleh 

guru.  Model pembelajaran ini memiliki tiga langkah sederhana, yaitu fase eks-

plorasi (exploration), guru memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk 

menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan melalui kegiatan prakti-

kum.  Fase penjelasan konsep (explaination), siswa lebih aktif untuk menentukan 

atau mengenal suatu konsep berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya 

di dalam fase eksplorasi.  Fase penerapan konsep (elaboration), dimaksudkan 

mengajak siswa untuk menerapkan konsep pada contoh kejadian yang lain, baik 

yang sama ataupun yang lebih tinggi tingkatannya. 

 

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 diorganisasi sedemi-

kian rupa sehingga pebelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperanan aktif.  Learning 

Cycle 3 Phase (LC 3E) terdiri dari fase-fase eksplorasi (exploration), penje-

lasan konsep (concept introduction/explaination), dan penerapan konsep 

(elaboration). 
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Pada tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca inde-

ranya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui 

kegiatan-kegiatan seperti melakukan eksperimen, menganalisis artikel, mendisku-

sikan fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-lain.  Dari kegiatan ini diharap-

kan timbul ketidakseimbangan dalam struktur mentalnya (cognitive dis-

equilibrium) yang ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang meng-

arah pada berkembangnya daya nalar tingkat tinggi (high level reasoning) yang 

diawali dengan kata-kata seperti mengapa dan bagaimana.  Munculnya pertanya-

an-pertanyaan tersebut sekaligus merupakan indikator kesiapan siswa untuk me-

nempuh fase pengenalan konsep (explaination).  

 

Pada fase penjelasan konsep (explaination), diharapkan terjadi proses menuju ke-

setimbangan 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 

penerapan konsep (elaboration), siswa diajak menerapkan pemahaman konsepnya 

melalui berbagai kegiatan-kegiatan seperti problem solving atau melakukan per-

cobaan 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). 

 

Cohen dan Clough (dalam Fajaroh dan Dasna, 2007) menyatakan bahwa LC 3E 

merupakan strategi jitu bagi pembelajaran sains di sekolah menengah karena 

dapat dilakukan secara luwes dan memenuhi kebutuhan nyata guru dan siswa. 
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Dilihat dari dimensi guru, penerapan strategi ini memperluas wawasan dan me-

ningkatkan kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. 

 

D. Kemampuan Kognitif 

 

Kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa.  Kemampuan kognitif siswa adalah gambaran 

tingkat pengetahuan atau kemampuan siswa terhadap suatu materi pembelajaran 

yang sudah dipelajari dan dapat digunakan sebagai bekal atau modal untuk 

memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan kompleks lagi, maka dapat disebut 

sebagai kemampuan kognitif (Winarni, 2006). 

 

Lebih lanjut Nasution dalam Winarni (2006) mengemukakan bahwa secara alami 

dalam satu kelas kemampuan kognitif siswa bervariasi, jika dikelompokkan 

menjadi 3 kelompok, maka ada kelompok siswa berkemampuan tinggi, mene-

ngah, dan rendah.  Menurut Anderson dan Pearson, Nasution, dan Usman dalam 

Winarni (2006), apabila siswa memiliki tingkat kemampuan kognitif berbeda 

kemudian diberi pengajaran yang sama, maka keterampilan berpikir kritis akan 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya, karena keterampilan berpikir 

kritis berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mencari dan memahami 

materi yang dipelajari. 

 

Siswa berkemampuan tinggi adalah sejumlah siswa yang memiliki keadaan awal 

lebih tinggi dari rata-rata kelas.  Sedangkan siswa yang berkemampuan rendah 

adalah sejumlah siswa yang memiliki keadaan awal lebih rendah atau sama de-

ngan rata-rata kelas. Siswa berkemampuan tinggi memiliki keadaan awal lebih 
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baik daripada siswa berkemampuan awal rendah. Hal ini menyebabkan siswa ber-

kemampuan tinggi memiliki rasa percaya diri yang lebih dibandingkan dengan 

siswa yang berkemampuan rendah. 

 

E. Konsep 

 

Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan 

pada stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita.  Konsep-konsep menyedia-

kan skema-skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di 

antara kategori-kategori.  Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses 

mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-

generalisasi.  Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita 

dapat mendefinisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep 

lain yang berhubungan. 

 

Herron et al. dalam Saputra (2012) mengemukakan bahwa analisis konsep 

merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam me-

rencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini telah 

digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  Analisis 

konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label kon-

sep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, 

contoh, dan non contoh.
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Tabel 2.  Analisis konsep materi asam-basa. 

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 

Non 

Contoh 
Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

Larutan 

asam 

Larutan yang di 

dalam air 

melepaskan ion H
+ 

 

menurut teori 

Arrhenius,  dimana 

jumlah   

konsentrasi ion H
+ 

menunjukan  

kekuatan asam 

suatu larutan yang 

dinyatakan dengan 

suatu derajat 

keasaman (pH), 

spesi yang 

mendonorkan 

proton menurut 

teori Bronsted-

Lowry, dan 

menerima 

pasangan elektron 

menurut teori 

Lewis. 

Konsep 

Abstrak 
 Larutan 

asam  

 kekuatan 

asam 

 derajat 

keasaman 

(pH) 

 Larutan 

asam 

 Konsentrasi 

ion H
+
 

Larutan  Larutan 

elektrolit 

 Larutan 

non 

elektrolit 

 kekuatan 

asam 

 derajat 

keasaman 

(pH) 

 Larutan HCl 

 Larutan 

CH3COOH 

Larutan 

C6H12O6 

 

1
6
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Tabel 2 (lanjutan) 

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 

Non 

Contoh 
Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

Larutan 

basa 

Larutan yang di 

dalam air 

melepaskan ion 

OH 
–
 menurut 

teori Arrhenius,  

dimana larutan 

asam basa 

tersebut dapat 

diidentifikasi 

sifatnya dengan 

menggunakan 

indikator asam 

basa, spesi yang 

menerima proton 

menurut 

Bronsted-Lowry, 

dan melepaskan 

pasangan elektron 

menurut Lewis. 

Konsep 

Abstrak 
 Larutan 

basa  

 Indikator 

asam basa 

 Larutan basa 

 Konsentrasi 

ion OH
-
 

Larutan  Larutan 

elektrolit 

 Larutan 

non 

elektrolit 

Indikator  

asam-basa 
 Larutan 

NaOH 

 Larutan 

NH4OH 

Larutan 

NaCl 

 

1
7
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Tabel 2 (lanjutan) 

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

Kekuatan 

asam 

Kemampuan spesi 

asam untuk 

menghasilkan ion 

H
+
 dalam air yang 

bergantung pada 

derajat keasaman 

(pH) 

Konsep 

Abstrak 
 Kekuatan 

asam  basa 

 Derajat 

keasaman 

Konsentrasi 

ion H
+
 

 Larutan Asam 

 Larutan basa 

Konsep 

pH,pOH 

dan pKw 

 Derajat 

ionisasi 

 Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

Asam kuat = 

HCl  

 

Asam kuat= 

CH3COOH 

 

Kekuatan 

basa 

Kemampuan spesi 

basa untuk 

menghasilkan ion 

OH
- 
dalam air 

yang bergantung 

pada derajat 

kebasaan (pOH) 

Konsep 

abstrak 
 Kekuatan 

asam basa 

 Derajat 

keasaman 

Konsentrasi 

ion OH
-
 

 Larutan Asam  

 Larutan basa 

Konsep 

pH,pOH 

dan pKw 

 Derajat 

ionisasi 

 Tetapan 

ionisasi 

asam (Ka) 

 Tetapan 

ionisasi 

basa (Kb) 

Basa kuat = 

NaOH 

Basa kuat = 

NH4OH 

pH 

 

Derajat keasaman  

suatu larutan yang 

bergantung pada 

konsentrasi ion 

H
+
 

Konsep 

abstrak 

contoh 

konkrit 

Derajat 

keasaman 

(pH) 

Konsentrasi 

ion H
+
 

Asam basa 

Arrhenius 

 pOH  

 pKw 

 pH HCl 1 M 

= 1 

pH HCl 1 M 

= 12 

1
8
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Tabel 2 (lanjutan) 

 

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh 

Non 

Contoh 
Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

Indikator 

asam 

basa 

Suatu spesi yang 

digunakan untuk 

mengetahui sifat 

asam atau basa 

dari suatu larutan 

berdasarkan 

trayek pH pada 

indikator yang 

digunakan 

Konsep 

konkrit 
 indikator 

asam basa 

 trayek pH 

larutan yang 

diuji 

asam basa 

Arrhenius 

pH larutan   metil orange 

 PP 

 Metil merah 

NaOH 

1
9
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Tingkat kemampuan siswa dalam memberikan alasan dan menginterpretasi suatu 

pernyataan berkaitan dengan tingkat kemampuan kognitif siswa.  Tingkat kemampuan 

kognitif siswa dipengaruhi oleh perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. 

 

Pembelajaran melalui penerapan model Learning Cycle 3E yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dari eksplorasi, eksplanasi dan elaborasi akan menjadi lebih bermakna 

karena memiliki beberapa keunggulan antara lain, dapat meningkatkan semangat belajar 

siswa karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa lebih 

mendominasi dibandingkan guru sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide atau 

daya pikir yang mereka miliki, membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa sehingga tidak hanya penguasaan konsep yang ditingkatkan namun kemampuan 

siswa dalam mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan mereka 

menggabungkan pengetahuan lama dan baru, dimana akhirnya meningkatkan semangat 

guru dan siswa untuk belajar. 

 

Dengan berpikir apabila pembelajaran melalui penerapan model Learning Cycle 3E 

pada materi asam-basa, dapat melatih kemampuan siswa dalam memberikan alasan dan 

menginterpretasi suatu pernyataan, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa akan 

tinggi sebanding dengan semakin tingginya kemampuan kognitif siswa. 
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G. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 4 SMAN 12 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013 yang menjadi subyek penelitian mempunyai ke-

mampuan kognitif yang heterogen. 

 

H. Hipotesis Umum 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: 

a. Semakin tinggi kemampuan kognitif siswa, maka akan semakin tingi pula kemam-

puan siswa dalam memberikan alasan. 

b. Semakin tinggi kemampuan kognitif siswa, maka akan semakin tingi pula kemam-

puan siswa dalam menginterpretasi suatu pernyataan. 

 


