
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembelajaran Konstruktivisme 

 

Pembelajaran konstruktivisme merupakan pembelajaran kognitif  yang baru dalam 

psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

dan mentransformasi informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

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

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

an, maka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide (Slavin,1994). 

Secara sederhana konstruktivisme merupakan konstruksi dari kita yang mengeta-

hui sesuatu.  Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, mela-

inkan suatu perumusan yang diciptakan orang yang sedang mempelajarinya.  

Bettencourt menyimpulkan bahwa konstruktivisme tidak bertujuan mengerti  

Hakikat realitas, tetapi lebih hendak melihat bagaimana proses kita menjadi tahu 

tentang sesuatu (Suparno, 1997).   

 

Menurut Piaget (Dahar, 1996), dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia 

berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Interaksi anak 

dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandanga-

nnya terhadap alam.  Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, seorang anak
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yang tadinya memiliki pandangan subyektif terhadap sesuatu yang diamatinya 

akan berubah pandangannya menjadi obyektif.  Aktivitas mental anak 

terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan mental yang disebut ”skema” atau pola 

tingkah laku.  Dalam perkembangan intelektual ada tiga hal penting yang menjadi 

perhatian Piaget yaitu struktur, isi dan fungsi. 

a. Struktur, Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan 

fisik, tindakan mental dan perkembangan logis anak-anak.  Tindakan 

menuju pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkem-

bangan struktur-struktur. 

b. Isi, merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon 

yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang 

dihadapinya. 

c. Fungsi, adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan 

intelektual.  

 

 

Slavin (Trianto, 2007) juga mengemukakan definisi belajar sebagai suatu peruba-

han pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbu-

han atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. 

Lebih lanjut lagi Slavin (Nurhadi dan Senduk, 2002) (dalam Syamsuri, 2011)   

mengemukakan, teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan 

dalam teori pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning).  Teori 

konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan men-

transformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.  Bagi 

siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka 

harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.  Teori ini berkembang dari kerja 

Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif 

yang lain, seperti teori Bruner. 
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Satu prinsip yang penting dalam psikologi pendidikan menurut teori ini adalah 

bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa.  Menu-

rut Nur (Trianto, 2007) siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam be-

naknya.  Guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau me-

nerapkan ide-ide mereka sendiri.  Guru juga mengajar siswa menjadi sadar dan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

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. 

 

Menurut Von Glaserfeld (1989) dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu 

(2001), agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan: 

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali peng-

alaman.  Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali 

pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan 

interaksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut. 

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan 

mengenai persamaan dan perbedaan suatu hal.  Kemampuan memban-

dingkan sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih 

umum dari pengalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan 

perbedaannya untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruk-

si pengetahuannya. 

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 

pembentukan pengetahuannya. 
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B. Keterampilan Berpikir Kreatif 

 

 

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).  

Proses berpikir berhubungan dengan pola perilaku yang lain dan membutuhkan 

keterlibatan aktif pemikir.  Costa (1985) membagi keterampilan berpikir menjadi 

dua, yaitu keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir kompleks atau 

tingkat tinggi.  Berpikir kompleks atau tingkat tinggi dapat dikategorikan menjadi 

empat kelompok, yaitu pemecahan masalah, pembuatan keputusan, berpikir kritis, 

dan berpikir kreatif. 

Rogers (Munandar, 1992) mendefinisikan kreativitas sebagai proses munculnya 

hasil-hasil baru dalam tindakan.  Hasil-hasil baru itu muncul dari sifat-sifat indi-

vidu yang unik yang berinteraksi dengan individu lain, pengalaman maupun kea-

daan hidupnya. Demikian juga Drevhal (Hurlock, 1978) mendefinisikan kreati-

vitas sebagai kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan baru yang 

dapat berwujud kretivitas imajinatif  atau sintesis yang mungkin melibatkan pem-

bentukan pola-pola baru dan kombinasi dari pengalaman masa lalu yang 

dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi sekarang. 

Proses kreatif pada diri siswa mengalir dalam lima tahap: 

a. Persiapan, mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan. 

b. Inkubasi, mencerna faktor-faktor dan mengolahnya dalam pikiran. 

c. Iluminasi, mendesak ke permukaan, gagasan bermunculan. 
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d. Verifikasi, memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan 

masalah. 

e. Aplikasi, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi 

tersebut (Husamah dan Yanur, 2013). 

 

Menurut model struktur intelek oleh Guilford (Munandar, 2008), “Berpikir diver-

gen (disebut juga berpikir kreatif) ialah memberikan macam-macam kemungkinan 

jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragam-

an jumlah dan kesesuaian”.  Definisi kemampuan berpikir secara kreatif (Arifin, 

2000) dilakukan dengan menggunakan pemikiran dalam mendapatkan ide-ide 

yang baru, kemungkinan yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada keasli-

an dalam penghasilannya. 

Untuk lebih menjelaskan pengertian kreativitas, akan dikemukakan beberapa 

perumusan yang merupakan kesimpulan para ahli mengenai kreativias. 

a. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, 

berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. 

b. Kreativitas (berpikir kreatif atau berpikir divergen) adalah kemampuan 

berdasarkan data atau informasi yang tersedia  menemukan banyak 

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya 

adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. 

c. Kreativitas operasional dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas 

dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan. 

Kemampuan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu obyek atau 

situasi juga mencerminkan kreativitas, jika dalam penilaiannya seseorang mampu 



12 

 

melihat obyek, situasi, atau masalahnya dari sudut pandang yang berbeda-beda.  

Munandar (1992) menjelaskan ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif (aptitude) 

seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif (aptitude) 

Definisi Perilaku Siswa 

Keterampilan Berpikir Lancar 

1. Mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah, 

atau pertanyaan. 

2. Memberikan banyak cara atau 

saran untuk melakukan berbagai 

hal. 

3. Selalu memikirkan lebih dari satu 

jawaban. 

a. Mengajukan banyak pertanyaan. 
b. Menjawab dengan sejumlah 

jawaban jika ada pertanyaan. 

c. Mempunyai banyak gagasan 

mengenai suatu masalah. 

d. Lancar mengungkapkan gagasan-

gagasannya. 

e. Bekerja lebih cepat dan melakukan 

lebih banyak dari anak-anak lain. 

f. Dapat dengan cepat melihat 

kesalahan atau kekurangan pada 

suatu obyek atau situasi. 

Keterampilan Berpikir Luwes 

(Fleksibel) 

1. Menghasilkan gagasan, jawaban, 
atau pertanyaan yang bervariasi. 

2. Dapat melihat suatu masalah dari 

sudut pandang yang berbeda-beda. 

3. Mencari banyak alternatif atau arah 

yang berbeda-beda. 
4. Mampu merubah cara pendekatan 

atau cara pemikiran. 
 

a. Memberikan aneka ragam 

penggunaan yang tidak lazim 

terhadap suatu obyek. 

b. Memberikan macam-macam 

penafsiran (interpretasi) terhadap 

suatu gambar, cerita, atau masalah. 

c. Menerapkan suatu konsep atau 

asas dengan cara yang berbeda-

beda. 

d. Memberikan pertimbangan terha-

dap situasi, yang berbeda dari yang 

diberikan orang lain. 

e. Dalam membahas/mendiskusikan 

suatu situasi selalu mempunyai 

posisi yang berbeda atau berten-

tangan dengan mayoritas 

kelompok. 

f. Jika diberikan suatu masalah 

biasanya memikirkan macam-

macam cara yang berbeda-beda 

untuk menyelesaikannya. 

g. Menggolongkan hal-hal menurut 

pembagian (kategori) yang 

berbeda-beda. 

h. Mampu mengubah arah berpikir 

secara spontan. 
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Tabel 1. ( Lanjutan ) 

Definisi Perilaku Siswa 

Keterampilan Berpikir Orisinil 

 

1. Mampu melahiran ungkapan yang 

baru dan unik. 

2. Memikirkan cara yang tidak lazim 

untuk mengungkapkan diri. 

3. Mampu membuat kombinasi-

kombinasi yang tidak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur. 

a. Memikirkan masalah-masalah atau 

hal-hal yang tidak pernah terpikir-

kan oleh orang lain. 

b. Mempertanyakan cara-cara yang 

lama dan berusaha memikirkan 

cara-cara yang baru. 

c. Memilih a-simetri dalam meng-

gambar atau membuat disain. 

d. Memiliki cara berpikir yang lain 

dari yang lain. 

e. Mencari pendekatan yang baru 

dari yang stereotip. 

f. Setelah membaca atau mendengar 

gagasan-gagasan, bekerja untuk 

menemukan penyelesaian yang 

baru. 

g. Lebih senang mensintesis daripada 

menganalisa situasi. 

Keterampilan Memperinci 

(Mengelaborasi) 

 

1. Mampu memperkaya dan mengem-

bangkan suatu gagasan atau  

produk. 

2. Menambahkan atau memperinci 

detil-detil dari suatu obyek, 

gagasan, atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik. 

a. Mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan 

langkah-langkah yang terperinci. 

b. Mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain. 

c. Mencoba atau menguji detil-deti 

untuk melihat arah yang akan 

ditempuh. 

d. Mempunyai rasa keindahan yang 

kuat sehingga tidak puas dengan 

penampilan yang kosong atau 

sederhana. 

e. Menambahkan garis-garis, warna-

warna, dan detil-detil (bagian-

bagian) terhadap gambarnya 

sendiri atau gambar orang lain. 
 

Keterampilan Menilai (Mengevaluasi) 

 

1. Menentukan patokan penilaian 

sendiri dan menentukan apakah 

suatu pertanyaan benar, suatu 

rencana sehat, atau suatu tindakan  

bijaksana. 
  

a. Memberi pertimbangan atas dasar 

sudut pandangnya sendiri. 

b. Menentukan pendapat sendiri 

mengenai suatu hal. 

c. Menganalisis masalah atau penye-

lesaian secara kritis dengan selalu 

menanyakan “Mengapa?” 
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Tabel 1. ( Lanjutan ) 

Definisi Perilaku Siswa 

2. Mampu mengambil keputusan 

terhadap situasi yang terbuka. 

Tidak hanya mencetuskan gaga-

san, tetapi juga melksanakannya. 

d. Mempunyai alasan (rasionale) yang 

dapat di pertanggungjawabkan untuk 

mencapai suatu keputusan. 

e. Merancang suatu rencana kerja dari 

gagasan-gagasan yang tercetus. 

f. Pada waktu tertentu tidak meng-

hasilkan gagasan-gagasan tetapi 

menjadi peneliti atau penilai yang 

kritis. 

g. Menentukan pendapat dan bertahan 

terhadapnya. 

 

Pemikiran kreatif akan membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas dan 

keefektifan pemecahan masalah dan hasil pengambilan keputusan yang dibuat 

(Evans, 1991).  Pada penelitian ini yang akan dijadikan tolak ukur kemampuan 

berpikir kreatif  adalah keterampilan berpikir orisinil. 

 

 

C. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 

 

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai proses 

bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. 

Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan pe-

nyelidikan terhadap obyek pertanyaan.  Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu 

proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan obser-

vasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah dengan 

bertanya dan mencari tahu (Roestiyah, 2001). 

 

Menurut Gulo (Trianto, 2010) inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar  

yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara  
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sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri pene-

muannya dengan penuh percaya diri.  

Menurut Heron dalam ( Elyani, 2011 ) model inkuiri terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

1. Inkuiri terstruktur ( Structure Inquiry ).  Dalam inkuiri terstruktur siswa 

akan mengadakan penyelidikan dan penemuan yang berdasarkan pada 

pertanyaan dan prosedur yang disediakan guru. 

2. Inkuiri terbuka ( Open Inquiry ).  Dalam inkuiri terbuka, siswa melakukan 

penyelidikan berdasarkan pada pertanyaan dan prosedur yang mereka 

bentuk. 

3. Inkuiri terbimbing ( Guided Inquiry ). Meskipun siswa melakukan 

penyelidikan yang berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan guru, tetapi 

siswa yang menentukan prosedur penelitiannya. 

Model inkuiri terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang meni-

tikberatkan kepada aktifitas siswa dalam proses belajar.  Tujuan umum dari pem-

belajaran inkuiri terbimbing adalah untuk membantu siswa mengembangkan kete-

rampilan berpikir intelektual dan keterampilan lainnya seperti mengajukan perta-

nyaan  dan keterampilan menemukan jawaban yang  berawal dari keingintahuan 

mereka. Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan siswa secara maksi-

mal terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa tersebut dan mengembangkan sikap percaya diri yang dimiliki 

oleh siswa tersebut.  Inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran dima-

na guru menyediakan unsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian me-

minta pelajar membuat generalisasi.  
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Menurut Sanjaya (2008) pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu model pem-

belajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau 

petunjuk cukup luas kepada siswa.  Sebagian perencanaannya dibuat oleh guru, 

siswa tidak merumuskan problem atau masalah.  Dalam pembelajaran inkuiri 

terbimbing guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa.  Guru harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang beripikir lambat atau siswa 

yang mempunyai intelegensi rendah tetap mampu mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang sedang dilaksanakan dan siswa mempunyai kemampuan berpikir tinggi tidak 

memonopoli kegiatan, oleh sebab itu guru harus memiiki kemampuan mengelola 

kelas yang bagus. 

Sikap ilmiah sangat dibutuhkan oleh siswa ketika mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan inkuri terbimbing. Seperti dikutip dari Lestari (Marlinda, 

2012) sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip ilmiah seperti: 

1. jujur terhadap data, 

2. rasa ingin tahu yang tinggi,  

3. terbuka atau menerima pendapat orang lain serta mau mengubah 

pandangannya jika terbukti bahwa pandangannya tidak benar, 

4. ulet dan tidak cepat putus asa,  

5. kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa 

adanya dukungan hasil observasi empiris, dan 

6. dapat bekerja sama dengan orang lain. Sikap ilmiah merupakan faktor 

psikologis yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan 

siswa. 

Pada penelitian ini tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan 

mengadaptasi dari tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing yang dikemukakan 
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oleh Gulo (Trianto, 2010).  Tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing tersebut 

dapat dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Tahap pembelajaran inkuiri terbimbing 

No. Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengajukan 

pertanyaan atau per-

masalahan 

Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah. 

Guru membagi siswa dalam 

kelompok. 

 

Siswa mengidentifikasi 

masalah dan siswa 

duduk dalam 

kelompoknya masing-

masing. 

2. Membuat hipotesis Guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

curah pendapat dalam 

membuat hipotesis. Guru 

membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang 

relevan dengan permasalahan 

dan memprioritaskan 

hipotesis mana yang menjadi 

prioritas penyelidikan. 

 

Siswa memberikan 

pendapat dan me-

nentukan hipotesis yang 

relevan dengan 

permasalahan. 

3. Mengumpulkan data Guru membimbing siswa 

mendapatkan informasi atau 

data-data melalui percobaan 

maupun telaah literatur. 

Siswa melakukan 

percobaan maupun 

telaah literatur untuk 

mendapatkan data-data 

atau informasi. 

4. Menganalisis data Guru memberi kesempatan 

pada tiap siswa untuk  

menyampaikan hasil 

pengolahan data yang 

terkumpul. 

Siswa mengumpulkan 

dan menganalisis data 

serta menyampaikan 

hasil pengolahan data 

yang terkumpul. 

5. Membuat 

kesimpulan 

Guru membimbing siswa 

dalam membuat kesimpulan. 

Siswa membuat 

kesimpulan. 

 

 

 

D. Kemampuan Kognitif 

 

Kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa.  Kemampuan kognitif siswa adalah gambaran tingkat pengeta-

huan atau kemampuan siswa terhadap suatu materi pembelajaran yang sudah 

dipelajari dan dapat digunakan sebagai bekal atau modal untuk memperoleh 
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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 men-

jadi 3 kelompok, maka ada kelompok siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah.  Menurut Usman dalam Winarni (2006), apabila siswa memiliki tingkat 

kemampuan kognitif berbeda kemudian diberi pengajaran yang sama, maka hasil 

belajar (pemahaman konsep) akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampu-

annya, karena hasil belajar 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 

dengan rata-rata kelas.  Siswa berkemampuan tinggi memiliki keadaan awal lebih 

baik daripada siswa berkemampuan awal rendah.  Hal ini menyebabkan siswa 

berkemampuan 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 



19 

 

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. (1977) 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 

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

contoh, dan non contoh.  Analisis konsep materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit terdapat dalam Tabel 3.



 

 

Tabel 3. Analisis konsep materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

ANALISIS KONSEP LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT 

 
Label 

konsep (1) 

Definisi konsep  

(2) 
Jenis 

konsep 

(3) 

Atribut Posisi konsep Contoh (9) Non contoh 

(10) Kritis (4) Variabel (5) Super 

ordinat (6) 

Koordinat 

(7) 

Sub ordinat (8) 

Larutan Campuran homogen terdiri dari dua zat 

atau lebih, dimana salah satunya 

bertindak sebagai zat terlarut 

sedangkan yang lainnya sebagai zat 

pelarut dan mempunyai sifat dapat 

menghantarkan arus listrik (elektrolit) 

atau tidak dapat menghantarkan listrik 

(non elektrolit). 

Konsep 

konkrit 

• larutan 

• zat terlarut 

• zat pelarut 

 Larutan 

elektrolit 

 Larutan non 

elektrolit 

• sifat 

menghantar-

kan listrik 

• materi • campuran 

zat tunggal 

• larutan 

elektrolit 

• larutan non 

elektrolit 

• larutan asam 

basa 

• larutan garam 

• larutan 

garam 

• larutan gula 

• larutan 

NaOH 

• campuran 

antara minyak 

dan air 

• campuran 

susu dengan 

air 

Larutan 

elektrolit 

Larutan yang dapat menghantarkan 

listrik, ditandai dengan timbulnya 

gelembung gas sertanyala lampu pada 

elektrolittester yang dapat bersifat 

elektrolit kuat atau elektrolit lemah. 

Konsep 

konkrit 

• larutan 

elektrolit kuat 

• larutan 

elektrolit 

lemah 

• jumlah ion 

• kerapatan 

ion 

• larutan • larutan non 

elektrolit 

• larutan 

elektrolit kuat 

• larutan 

elektrolit lemah 

• larutan NaCl 

• larutan HCl 

• larutan 

H2SO4 

• air 

• larutan gula 

dalam air 

• larutan 

alkohol dalam 

air 

Larutan 

elektrolit 

kuat 

Larutan yang dapat menghantarkan 

listrik ditandai dengan timbulnya 

gelembung gas dan nyala lampu yang 

terang pada elektrolittester. 

Konsep 

konkrit 

• larutan 

elektrolit kuat 

•konsentrasi 

larutan 

• jumlah ion 

• kerapatan 

ion 

• larutan 

elektrolit 

• larutan 

elektrolit 

lemah 

 • larutan NaCl 

• larutan HCl 

• urea 

• larutan gula 

Larutan 

elektrolit 

lemah 

Larutan yang dapat menghantarkan 

listrik ditandai dengan timbulnya 

gelembung gas dan nyala lampu yang 

redup atau hanya timbul gelembung 

gas pada elektrolittester. 

Konsep 

konkrit 

• larutan 

elektrolit 

lemah 

•konsentrasi 

larutan 

• jumlah ion 

• kerapatan 

ion 

• larutan 

elektrolit 

• larutan 

elektrolit 

kuat 

 • larutan 

CH3COOH 

• alkohol 

 

2
0

 



 

 

Tabel  3. ( Lanjutan ) 

Label 

konsep (1) 

Definisi konsep  

(2) 
Jenis 

konsep 

(3) 

Atribut Posisi konsep Contoh (9) Non contoh 

(10) Kritis (4) Variabel (5) Super 

ordinat (6) 

Koordinat 

(7) 

Sub ordinat (8) 

Larutan 

non 

elektrolit 

Larutran yang tidak dapat 

menghantarkan listrik, ditandai dengan 

lampu tidak menyala dan tidak adanya 

gelembung gas pada elektrolittester. 

Konsep 

konkrit 
• larutan non 

elektrolit 

• jumlah ion 

• kerapatan 

ion 

• larutan • larutan 

elektrolit 

 • urea 

• larutan gula 

• alkohol 

• larutan HCl 

• larutan NaCl 

 

 

 

 

 

2
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir orisinil pada 

materi larutan elektrolit-nonelektrolit melalui penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing.  Siswa SMA N 2 Metro Kota Madya Metro memiliki kemam-

puan kognitif yang berbeda-beda (heterogen).  Pada saat proses pembelajaran 

siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang heterogen berdasarkan 

kemapuan kognitif mereka.  Dalam satu kelompok terdapat anak berkemampuan 

kognitif tinggi, sedang, dan rendah.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, terdapat 

tahapan-tahapan dalam pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing.  

Prinsip dasar model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah guru memberikan 

permasalahan kemudian siswa diminta untuk memecahkan permasalahannya ter-

sebut melalui pengamatan, eksplorasi dan prosedur penelitian.  

Pada tahap awal pembelajaran inkuiri terbimbing ialah merumuskan masalah, 

siswa diberikan permasalahan oleh guru kemudian siswa bekerja untuk mene-

mukan jawaban terhadap permasalahan tersebut dibawah bimbingan guru.  Pada 

tahap tersebut, siswa akan termotivasi untuk bertanya dan menemukan kemung-

kinan jawaban atas permasalahan yang diberikan oleh guru.   

Setelah permasalahan diungkapkan, siswa mengembangkan jawabannya dalam 

bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya.  Setelah siswa mengembangkan 

hipotesis, langkah selanjutnya siswa mengumpulkan data dengan melakukan 

percobaan dan telaah literatur untuk membuktikan bahwa hipotesis siswa tersebut 

benar, tepat dan rasional.  Pada tahap ini siswa akan terpacu berpikir, bertanya, 
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dan bereksperimen sehingga keterampilan berpikir kreatif terutama keterampilan 

berpikir orisinil siswa dapat berkembang, siswa dapat melahirkan ungkapan /defi-

nisi yang baru dan unik menurut pandangan dan pendapat mereka sendiri berda-

sarkan percobaan yang dilakukan, kemudian siswa diminta untuk menyajikan data 

hasil percobaan dalam bentuk tabel hasil pengamatan.  Langkah  berikutnya 

menganalisis data hasil pengamatan.  Pada tahap ini siswa dapat melahirkan 

ungkapan/definisi menurut pandangan dan pendapat mereka sendiri berdasarkan 

analisis data, kemudian guru memberikan kesempatan pada tiap siswa masing-

masing kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul.  

Terakhir siswa melalui bimbingan dari guru  dapat menarik kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Melalui penerapan model inkuiri terbimbing pada pembelajaran kimia di kelas 

diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir orisinil sehingga 

keterampilan berpikir kreatif siswa akan semakin tinggi sebanding dengan sema-

kin tingginya kemampuan kognitif siswa. 

 

G. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah siswa kelas X1 SMA N 2 Metro Kota 

Madya Metro tahun pelajaran 2013/2014 yang menjadi subyek penelitian mem-

punyai tingkat kemampuan kognitif yang heterogen. 
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H. Hipotesis Umum 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat kemam-

puan kognitif siswa, maka akan semakin tinggi pula keterampilan berpikir 

orisinil dalam melahirkan ungkapan yang baru dan unik. 


