
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teoretis 

 

1. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan proses perkembangan yang dialami oleh siswa menuju 

kearah yang lebih baik. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada 

dirinya, baik dalam bentuk sikap dan nilai yang positif maupun 

pengetahuan yang baru. Menurut Hamalik (2002: 37) belajar merupakan 

proses perubahan tingkah laku pada diri sendiri berkat pengalaman dan 

latihan. Pengalaman dan latihan terjadi melalui interaksi antar individu dan 

lingkungannya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan sosialnya.  

Gagne dalam Slameto (2003: 13) menyatakan bahwa belajar ialah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaaan dan tingkah laku. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan secara sadar, bersifat kontinu dan positif baik 

dalam hal tingkah laku, maupun pengetahuan sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya.  Belajar akan membawa perubahan dan akan 

menghasilkan hasil belajar pada individu yang belajar. 
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2. Kemampuan Berpikir 

 

Beberapa ahli pendidikan beranggapan bahwa berpikir memiliki arti 

sebagai berikut: 

1. Ibrahim dan Nur dalam Suryasubrata (2002: 56) berpendapat bahwa 

―berpikir adalah kemampuan untuk menganalisa, mengkritik dan 

mencapai kesimpulan berdasarkan pada interferensi, atau 

pertimbangan yang seksama‖. 

2. Solso dalam Harefa (2002: 15) 

Berpikir adalah sebuah proses dimana representasi mental baru 

dibentuk memalui transformasi informasi dengan interaksi yang 

kompleks atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, 

imajinasi, dan pemecahan masalah. 

3. Suryasubrata (2002: 54) berpendapat bahwa ―berpikir merupakan 

proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses dan 

jalannya‖. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bahwa pengertian berpikir adalah 

suatu proses pembentukan ide baru yang didapatkan dari pencarian 

hubungan-hubungan antara faktor-faktor mental dangan lingkungan yang 

ada disekitarnya. Karena itu proses berpikir tak hanya berkaitan dengan 

individu saja, tapi juga berkaitan erat dengan lingkungan yang ada di 

sekitar individu tersebut. 
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Menurut Piaget dalam kompasiana.com(2011) melalui proses asimilasi 

dan akomodasi struktur kognitif seseorang berkembang dari tingkat 

sensorimotorik sampai dengan berpikir formal denagan klasifikasi sebagai 

berikut: 

1) Sensorimotorik (umur: 0 – 2 tahun) Anak mulai belajar dan 

mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indra 

dan gerakannya. Perilaku bayi pada tahap ini semata-mata 

berdasarkan pada stimulus yang diterimanya 

2) Praoperasional (umur: 2 – 7 tahun) Anak-anak pada tahap ini sudah 

mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun kemampuan 

berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. 

Masa 2-7 tahun, kehidupan anak juga ditandai dengan sikap 

egosentris, dimana mereka berpikir subyektif dan tidak mampu 

melihat obyektifitas pandangan orang lain, sehingga mereka sukar 

menerima pandangan orang lain. 

3) Berpikir konkrit (umur: 7 – 11 tahun) Pada umumnya, pada tahap 

ini anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep 

konservasi (concept of conservacy). Anak juga sudah mampu 

melakukan observasi, menilai dan mengevaluasi sehingga mereka 

tidak se-egosentris sebelumnya. Kemampuan berpikir anak pada 

tahap ini masih dalam bentuk konkret. 

4) Berpikir formal (umur: 11 – 16 tahun) Pada tahap ini, kemampuan 

siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu 

mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi yang mungkin 

terjadi serta menguji hipotesa yang mereka buat. Kalau dihadapkan 

pada suatu persoalan, siswa pada tahap perkembangan formal 

operational mampu memformulasikan semua kemungkinan dan 

menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin terjadi 

berdasarkan kemampuan berpikir analistis dan logis. 

 

Selanjutnya Piaget dalam Erman (2008: 8) menyimpulkan bahwa 

Kemampuan berpikir konkret sesorang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 

(1) kategori C1, (2) kategori C2, dan (3) kategori C3, sedangkan 

kemampuan berpikir formal dibagi menjadi lima kategori, yaitu: (1) 

kategori A1, (2) kategori A2, (3) kategori A3, (4) kategori A4, dan (5) 

kategori A5. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, siswa akan mengalami perkembangan 

kemampuan berpikir menjadi 4 kategori utama yaitu Sensorimotorik, 
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Praoperasional, Berpikir konkrit, dan berpikr formal dengan karakteristik 

masing-masing. Sedangkan tahap berpikir konkrit dan formal juga dibagi 

menjadi tingkat-tingkatan dengan kategori C1, C2, C3, A1, A2, A3, A4, 

dan A5. Untuk setiap kategori pada tahapan berpikit konkrit dan formal 

memiliki kemanpuan berbeda-beda dengan meninjau kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Karplus 

dalam Erman (2008: 8) ciri-ciri setiap kategori tingkat berpikir adalah 

sebagai berikut: 

1. Kategori berpikir konkrit-1 atau C1. Pada kategori ini, seseorang 

hanya dapat melakukan klasifikasi sederhana dan generalisasi 

berdasarkan kriteria-kriteria yang tampak (observable).  

2. Kategori berpikir konkrit-2 atau C2. Pada kategori ini, seseorang 

sudah dapat melakukan konservasi logis. 

3. Kategori berpikir konkrit-3 atau C3. Individu dalam kategori ini 

selain dapat mengoperasikan kemampuan kategori C1 dan C2 juga 

dapat melakukan klasifikasi dan generalisasi serta membuat 

korespondensi berdasarkan kriteriakriteria yang dapat diamati 

melalui pancaindera. 

4. Kategori berpikir formal-1 atau F1. Kategori ini ditandai dengan 

kemampuan melakukan klasifikasi ganda (multiple classification), 

konservasi logis, serial ordering, memahami sifat-sifat konsep 

abstrak, aksioma-aksioma, dan teori. 

5. Kategori berpikir formal-2 atau F2. Kategori F2 ditandai dengan 

kemampuan berpikir kombinasi 

6. Kategori berpikir formal-3 atau F3. Pada kategori ini, seseorang 

memiliki kemampuan menginterpretasi hubungan-hubungan 

fungsional yang diungkapkan dalam bentuk persamaan matematika. 

7. Kategori berpikir formal-4 atau F4. Kategori ini ditandai dengan 

kemampuan menetapkan variabel-variabel dalam suatu desain 

eksperimen. Individu pada kategori ini sudah dapat membedakan 

variabel-variabel dalam suatu percobaan atau eksperimen. 

8. Kategori berpikir formal-5 atau F5. Individu pada kategori ini dapat 

memahami konsistensi atau pertentangan antara pemahamannya 

dengan pengetahuan lain yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 

Dengan demikian ia dapat membuat suatu teori-teori, hukum atau 

prinsip-prinsip. 
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Kemampuan berpikir siswa yang biasanya muncul pada saat menerima 

pembelajaran adalah kemampuan berpikir konkrit dan berpikir formal. 

Karena kedua tingkatan inilah yang sangat penting dalam membangun 

penguasaan konsep dan hasil belajar. Sesuai tingkatannya, maka 

kemampuan berpikir formal merupakan kemampuan berpikir paling tinggi, 

sehingga kemampuan untuk membentuk ide-ide dari suatu yang abstrak 

sangat mudah. Sedangkan kemampuan berpikir konkrit malah sebaliknya, 

siswa dengan kemampuan ini akan lebih mudah menerima ide dengan 

sesuatu yang nyata. 

 

Sementara itu, Cepni dalam Erman (2008: 9) berpendapat bahwa dampak 

tingkat berpikir dalam pembelajaran Fisika adalah ― tingkat berpikir 

konkrit dan berpikir formal dibedakan menjadi dua kategori, yaitu C1 dan 

C2 untuk tingkat berpikir konkrit, lalu A1 dan A2 untuk tingkat berpikir 

formal‖. Pembagian kategori ini dilakukan sesuai hasil tes kemampuan 

berpikir atau Science Cognitive Development Test (SCDT) yang 

dikembangkan oleh Forum Pembelajaran dan Pengajaran Fisika Asia-

Pasifik, dan meliputi 9 aspek kemampuan berpikir antara lain: 

1) Classification Reasoning, yaitu kemampuan menggolongkan fakta-

fakta ke dalam bagan yang tersusun sesuai dengan kesamaan sifat 

atau keseragaman. 

2) Conservational Reasoning, yaitu kemampuan memahami bahwa 

kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak 

berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau 

benda-benda tersebut. 

3) Combinatorial Reasoning, yaitu kemampuan menggabungkan atau 

menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak 

mempengaruhi suatu kondisi tertentu. 

4) Probability Reasoning, yaitu kemampuan memahami tentang 

berbagai kemungkinan yang terjadi pada suatu benda. 
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5) Seritional Reasoning, adalah kemampuan mengurutkan sesuatu 

sesua berdasarkan dimensi kuantitatif. 

6) Corretional Reasoning, adalah kemampuan menghubungkan 

kejadian-kejadian khusus atau observasi yang terdiri atas dugaan-

dugaan tertentu. 

7) Controlling Variable, yaitu kemampuan memecahkan masalah 

eksperimen dengan mengontrol semua faktor dan hanya merubah 

satu faktor saja untuk menentukan bagaimana pengaruhnya. 

8) Propotional Reasonng, yaitu kemampuan memberikan jawaban 

terhadap masalah yang menyangkut proporsional dan perbandingan. 

9) Hypothetical Reasoning, yaitu kemampuan memecahkan masalah 

abstrak yang relatif rumit dengan menggunakan hipotesis yang 

berhubungan. 

 

 

Secara singkat penentuan tingkat berpikir menurut Norldand, Lawson, dan 

De Vito dalam Erman (2008: 9) berdasarkan skor SCDT dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Berpikir Siswa. 

Skor SCDT Tingkat Berpikir 

0 — 6  Konkrit C1 

7 — 14 Konkrit C2 

15 — 20 Formal A1 

21 — 22 Formal A2 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, tingkat berpikir dalam pembelajaran Fisika 

dapat ditentukan melalui skor SCDT dan untuk tingkat berpikir konkrit dan 

formal terdapat dua tingkat masing-masing, dimana siswa dikatakan 

masuk dalam kategori C1 jika memperoleh skor antara 0-6,. siswa 

dikatakan masuk dalam kategori C2 jika memperoleh skor antara 7-14, 

siswa dikatakan masuk dalam kategori A1 jika memperoleh skor antara 

15-20,dan  siswa dikatakan masuk dalam kategori A2 jika memperoleh 

skor antara 21-22.  Dalam penelitian ini disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. 
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3. Penguasaan Konsep 

 

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa, 

pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan 

prinsip dasar yang sangat penting dalam proses belajar. Menurut Sagala 

dalam Yuliati (2006: 8) definisi konsep adalah: 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atas kelompok orang 

yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk 

pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari 

fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, 

kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. 

 

Seseorang belajar konsep jika belajar mengenal dan membedakan sifat-

sifat dari objek kemudian membuat pengelompokan terhadap objek 

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution dalam Yuliati 

(2006: 7): 

Bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu 

kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar 

konsep. 

 

Pengertian konsep juga dijelaskan oleh Rosser dalam Sagala (2011:73) 

mengungkapkan definisi konsep sebagai berikut: 

1. Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek 

objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-

hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. 

2. Konsep adalah abstraksi berdasarkan pengalaman karena dua orang 

tidak mungkin mempunyai pengalaman yang sama. 

 

Menurut Abdurahman (2003: 254): 

 

Konsep menunjukkan pada pemahaman dasar. Siswa mengembangkan 

konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau 
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mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat 

mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu. 

 

 

Jika seorang siswa telah memahami konsep secara keseluruhan maka ia 

akan mampu menguasai konsep. Dalam mempelajari fisika, diperlukan 

penguasaan konsep sehingga siswa tidak merasa kesulitan dalam 

mempelajari konsep-konsep berikutnya yang lebih kompleks, karena 

antara konsep yang satu dengan konsep yang lain saling berkaitan. 

 

Ciri-ciri konsep menurut Dahar dalam Agustina (2006: 8) dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Konsep merupakan sebuah pengukuran yang dimiliki oleh 

seseorang atau kelompok.  Konsep itu semacam simbol. 

2. Konsep timbul sebagai hasil dari pengalaman manusia dengan lebih 

dari satu benda, peristiwa atau fakta. Konsep itu generalisasi. 

3. Konsep ialah hasil berpikir abstraksi manusia yang menekankan 

banyak pengalaman.  

4. Konsep menyangkut perkalian fakta-fakta atau pemberian pola 

pada fakta itu. 

5. Konsep dapat mengalami perubahan akibat timbulnya pengertian 

baru. 

6. Konsep berguna untuk membuat ramalan dan taksiran. 

 

 

Uraian tersebut menyimpulkan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang 

mewakili suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan 

atau hubungan-hubungan, yang mempunyai atribut yang sama dan 

berdasarkan pengalaman. 

 

Apabila sebuah konsep telah dikuasai siswa, ada empat kemungkinan 

untuk menggunakannya, menurut Slameto (2003: 141): 
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1. Siswa dapat menggolongkan apakah contoh konsep yang sedang 

dihadapi sekarang termasuk dalam golongan konsep yang sama atau 

dalam konsep yang lain. 

2. Siswa dapat mengenal konsep lain dalam hubungan superordinat, 

subordinat, atau koordinat. 

3. Siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan 

masalah. 

4. Penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep-

konsep lain. 

 

 

Salah satu cara untuk mengukur penguasaan konsep siswa adalah dengan 

melakukan evaluasi. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2010: 36) ―Evaluasi 

merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan 

atau pengukuran hasil belajar‖. 

 

Evaluasi terhadap penguasaan konsep sangatlah penting untuk mengukur 

sejauh mana penguasaan konsep siswa terhadap suatu pokok bahasan. Hal 

ini dimaksudkan agar pembelajaran tidak hanya menghasilkan siswa-siswa 

yang hanya menghafal pokok bahasan, tetapi juga menguasai konsep 

dalam pokok bahasan tersebut, sehingga evalusi untuk penguasaan konsep 

diperlukan pula. Evaluasi terhadap penguasaan konsep bisa dilakukan 

dengan menggunakan tes penguasaan konsep. 

 

Berdasarkan hasil tes penguasaan konsep, kita dapat mengkategorikan 

taraf penguasaan konsep siswa. Arikunto (2007: 254) mengategorikan 

penguasaan konsep pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kriteria taraf penguasaan konsep siswa 

Taraf Nilai Rata-Rata Klasifikasi Nilai 

≥ 81 Baik Sekali 

66 — 80 Baik 

56 — 65 Cukup Baik 

≤ 55 Kurang Baik 

 

 

Penelitian ini menggunakan tes penguasaan konsep untuk mengetahui 

penguasaan konsep siswa tentang pokok bahasan yang diajarkan. 

 

Penguasaan konsep menurut revisi taksonomi Bloom dalam Dirgantara 

(2009) menyatakan bahwa untuk aspek kognitif terdiri dari: 

1. mengingat (remember); meliputi mengenali (recognizing), 

mengingat (recalling);  

2. pemahaman/mengerti (understand); meliputi menafsirkan 

(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), 

mengklasifikasikan (classifying), merangkum/meringkas 

(summarizing), menyimpulkan (inferring), membandingkan 

(comparing), dan menjelaskan (explaining);  

3. menerapkan (apply); meliputi melaksanakan/menjalankan 

(executing), menerapkan (implementing);  

4. menganalisis (analyze); meliputi membedakan/membuat perbedaan 

(differentiating), menyusun/mengorganisasikan (organizing), 

menghubungkan (attributing);  

5.  mengevaluasi/menilai (evaluate); meliputi mencek (cheking), 

mengkritik (criticuing);  

6. menciptakan (create); meliputi membangkitkan/menghasilkan 

(generating), merencanakan (planing), menghasilkan (producing). 

 

Uraian tersebut menyatakan bahwa untuk sekolah dasar dan sekolah 

menengah penguasaan konsep lebih ditekankan pada jenjang kognitif tiga 

yang pertama berdasarkan pada ranah kognitif revisi taksonomi Bloom, 

yaitu pengetahuan atau ingatan (C1), pemahaman (C2) dan penerapan 

konsep (C3).  
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4. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang 

disampaikan. Hasil belajar siswa diperoleh setelah berakhirnya proses 

pembelajaran.Dimyati dan Mudjiono (2010: 3-4) berpendapat bahwa: 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan kemampuan dari masing- masing individu. Hasil belajar 

menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang 

dicerminkan melalui angka atau skor setelah melakukan tes. 

 

Selanjutnya menurut Gagne dalam Dimyati (2010:10-11) belajar terdiri 

dari tiga komponen penting yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan 

hasil belajar. Komponen tersebut dilukiskan dalam gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen Esensial Belajar Dan Pembelajaran 

Berinteraksi dengan 

Stimulus dari lingkungan 

Kondisi eksternal belajar 

Acara pembelajaran 

Keadaan internal dan 

proses kognitif siswa 

Kondisi internal belajar 

Informasi verbal 
Keterampilan intelek 
Keterampilan motorik 
Sikap  
Siasat kognitif 

Hasil belajar 
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Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan tolak 

ukur hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Djamarah dan Zain (2006: 121): 

 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari 

proses belajar. Akhir dari kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Siswa yang memiliki kemampuan analisis, maka ia akan memecahkan 

suatu permasalahan teori tertentu dengan menganalisis pengetahuan yang 

dilambangkan dengan kata-kata menjadi buah pikiran. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Hamalik (2002: 19): 

 

Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang didapat dari 

kegiatan belajar yang merupakan kegiatan kompleks. Dengan 

memiliki hasil belajar, seseorang akan mampu mengartikan dan 

menganalisis ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan kata-kata 

menjadi suatu buah pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan 

tertentu. 

 

Hasil belajar dapat dilihat dari nilai yang diperoleh setelah tes dilakukan. 

Menurut Bloom, dalam Dimyati (2010: 26) Ada tiga taksonomi yang 

dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan kemampuan internal akibat 

belajar yaitu: 

 

1)  Ranah Kognitif 

Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku, yaitu: pengetahuan,   

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2)  Ranah Afektif 

Ranah afektif terdiri dari lima perilaku yaitu penerimaan, partisipasi, 

penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola 

hidup. 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku, yaitu persepsi, 
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kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil yang telah diperoleh setelah siswa menerima 

pengetahuan, dimana hasil belajar mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini, dari tiga ranah yang ada 

pada hasil belajar akan diambil satu ranah saja yaitu pada ranah kognitif. 

 

Kriteria hasil belajar siswa pada penelitian ini menggunakan kriteria dari 

Arikunto seperti pada Tabel 2.3:  

Tabel 2.3 Kriteria hasil belajar siswa 

Nilai Siswa Kualifikasi Nilai 

80 – 100 Baik Sekali 

66 – 79 Baik 

56 – 65 Cukup 

40 – 55 Kurang 

30 – 39 Gagal 

(Arikunto, 2007: 249) 

 

5. Pendekatan Keterampilan Proses 

 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan mental,fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan-kemampuan 

mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan 

menjadi suatu keterampilan. 

Pendekatan keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau 

anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan 
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fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang 

prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Pendekatan keterampilan proses 

pada pembelajaran sains lebih menekankan pembentukan keterampilan 

untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikaskan hasilnya. 

 

Pendekatan keterampilan proses dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu siswa. Menurut 

Anistya (2004: 22): 

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 pada siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pendekatan keterampilan proses 

bukanlah satu tindakan instruksional yang berada di luar kemampuan 

siswa. Pendekatan keterampilan proses dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa. 

Peranan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran menurut 

Anistya (2004 :23) dalam skripsinya adalah sebagai berikut: 

 

1) Pendekatan keterampilan proses memberikan kepada siswa 

pengertian. 

2) Mengajarkan dengan pendekatan keterampilan proses berarti 

memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu 

pengetahuan. 

3) Menggunakan pendekatan keterampilan proses untuk mengajarkan 

ilmu pengetahuan membuat siswa belajar proses produk ilmu. 

  

 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 

proses memberikan kesempatan siswa untuk secara nyata bertindak 

sebagai seorang ilmuwan. Guru tidak hanya dituntut untuk 
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mengembangkan keterampilan-keterampilan memproses dan memperoleh 

ilmu pengetahuan, tetapi juga guru hendaknya menanamkan sikap dan 

nilai sebagai seorang ilmuwan kepada siswa. 

 

Dimyati dan Mudjiono (2010: 138) memuat ulasan pendekatan 

keterampilan proses sebagai berikut. 

(1) Pendekatan keterampilan proses dapat mengembangkan hakikat 

ilmu pengetahuan siswa. Siswa terdorong untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dengan baik karena lebih memahami fakta dan konsep 

ilmu pengetahuan;  

(2) Pembelajaran melalui keterampilan proses akan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, 

tidak hanya menceritakan, dan atau mendengarkan sejarah ilmu 

pengetahuan;  

(3) Keterampilan proses dapat digunakan oleh siswa untuk belajar 

proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan.  

 

 

Dari uraian di atas dapat diutarakan bahwa dengan penerapan pendekatan 

keterampilan proses menuntut adanya keterlibatan fisik dan mental 

intelektual siswa. Hal ini dapat digunakan untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan intelektual atau kemampuan berfikir siswa. 

Selain itu juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah dan kemampuan siswa 

untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu 

atau pengetahuan. 

 

Selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam 

ke hidupan sehari-hari secara obyektif dan rasional. Dimyati dan Mudjiono 

(2010: 139) menyimpulkan bahwa ‖keterampilan proses sains merupakan 

kegiatan intelektual yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan dalam 

menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk-produk sains. 



21 

Keterampilan proses dalam pengajaran sains merupakan suatu model atau 

alternatif pembelajaran sains yang dapat melibatkan siswa dalam tingkah 

laku dan proses mental, seperti ilmuwan‖. 

 

Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2010: 140) mengutarakan bahwa 

berbagai ‖keterampilan proses dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

keterampilan proses dasar (basic skill) dan keterampilan terintegrasi 

(integarted skill)‖. Selanjutnya, Dimyati dan Mudjiono (2010: 140) 

mengkaji pendapat Funk sebagai berikut. 

 

Keterampilan proses dasar (basic skill) 

a. Observasi 

Melalui kegiatan mengamati, siswa belajar tentang dunia sekitar yang 

fantastis. Kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar 

dalam proses dan memperoleh ilmu serta hal. Dengan obsevasi, siswa 

mengumpulkan data tentang tanggapan-tanggapan terhadap objek yang 

diamati. 

b. Klasifikasi 

Menggolongkan dan mengamati persamaan, perbedaan dan hubungan 

serta pengelompokan objek berdasarkan kesesuaian dengan berbagai 

tujuan.  

c. Komunikasi 

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai penyampaikan dan 

memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk 

suara, visual, atau suara dan visual.  

d. Pengukuran 

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan 

satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

e. Prediksi  

Prediksi merupakan keterampilan meramal yang akan terjadi, 

berdasarkan gejala yang ada. Memprediksi dapat diartikan sebagai 

mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan 

terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau 

kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta, konsep, dan 

prinsip dalam pengetahuan. 

f. Inferensi 

Melakukan inferensi adalah menyimpulkan. Ini dapat diartikan sebagai 

suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau 

peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. 
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Sedangkan untuk keterampilan proses terintergasi, Dimyati dan Mudjiono 

(2010: 141) menjelaskan bahwa ―Keterampilan terintegrasi merupakan 

perpaduan dua kemampuan keterampilan proses dasar atau lebih. 

Keterampilan terintegrasi terdiri atas: mengidentifikasi variabel, tabulasi, 

grafik, diskripsi hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis 

penyelidikan, hipotesis ekperimen‖. 

1. Identifikasi Variabel 

Keterampilan mengenal ciri khas dari faktor yang ikut menentukan 

perubahan. 

2. Tabulasi 

Keterampilan penyajian data dalam bentuk tabel, untuk 

mempermudah pembacaan hubungan antarkomponen. 

3. Grafik 

Keterampilan penyajian dengan garis tentang turun naiknya suatu 

keadaan. 

4. Deskripsi hubungan variabel 

Keterampilan membuat sinopsis/pernyataan hubungan faktor-faktor 

yang menentukan perubahan. 

5. Perolehan dan proses data 

Keterampilan melakukan langkah secara urut untuk meperoleh data. 

6. Analisis penyelidikan 

Keterampilan menguraikan pokok persoalan atas bagian-bagian dan 

terpecahkannya permasalahan berdasarkan metode yang konsisten 

untuk mencapai pengertian tentang prinsip -prinsip dasar. 
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7. Hipotesis 

Keterampilan merumuskan dugaan sementara. 

8. Ekperimen 

Keterampilan melakukan percobaan untuk membuktikan suatu 

teori/penjelasan berdasarkan pengamatan dan penalaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 

proses merupakan pembelajaran yang mengutamakan kegiatan siswa 

dalam membangun pemahaman dan penguasaan konsep. Penelitian ini 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

antara keterampilan proses dasar dan terintegrasi. Hal ini disesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini tentang pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan 

konsep dan hasil belajar siswa dengan pendekatan keterampilan proses, 

merupakan penelitian yang terdiri dari tiga variabel. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah kemampuan berpikir (X), dan variabel 

terikatnya adalah penguasaan konsep (Y1) dan hasil belajar siswa (Y2). 

Sedangkan variabel moderatornya adalah keterampilan proses (KP). Untuk 

memperjelas kerangka pemikiran, maka digambarkan dalam bentuk diagram 

pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Diagram paradigma pemikiran 

Keterangan : 

KP = pembelajaran dengan  pendekatan keterampilan proses siswa 

X   = kemampuan berpikir siswa 

Y1   = penguasaan siswa 

Y1   = hasil belajar siswa 

r1   = Pengaruh tingkat kemampuan berpikir terhadap penguasaan 

konsep siswa 

r2   = Pengaruh tingkat kemampuan berpikir terhadap hasil belajar 

siswa 

 

Penguasaan konsep dan hasil belajar siswa sangat berhubungan erat dengan 

kegiatan berpikir. Kemudian dapat diasumsikan bahwa kecepatan dan 

kemudahan siswa dalam menguasai konsep dan hasil belajar bergantung pada 

beberapa hal, salah satunya adalah kemampuan berpikir siswa. 

 

Kemampuan berpikir pada siswa usia sekolah yang paling penting berada pada 

tingkat kemampuan berpikir konkrit dan berpikir formal. Dimana kemampuan 

berpikir formal lebih tinggi tingkatannya daripada berpikir konkrit. Sehingga 

siswa dengan kemampuan berpikir formal akan memiliki penguasaan konsep 

yang lebih baik daripada siswa dengan kemampuan berpikir konkrit. 

 

Y1 

Y2 

r1 

r2 

 

X 

 

KP 
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Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses menggunakan tahapan-

tahapan agar siswa membentuk sendiri pengetahuan melalui pemikiran sendiri, 

bukan hasil transfer dari guru. Pendekatan ini mengasah kemampuan siswa 

agar mengalami peningkatan. Sehingga apabila pendekatan ini diaplikasikan 

dalam pembelajaran fisika di kelas, maka akan membantu meningkatkan 

penguasaan konsep,sehingga siswa akan mendapatkan hasil yang baik. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan keterampilan proses. Dalam proses 

pembelajaran, guru menyampaikan materi dengan melakukan praktikum dan 

siswa dibagi dalam bentuk kelompok. Sehingga menuntut siswa untuk berperan 

aktif dan terlibat langsung pada saat proses pembelajaran. Jadi, bukan hanya 

guru saja yang aktif tetapi dari siswanya juga. Keterampian proses yang 

digunakan terdiri dari mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, deskripsi 

hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, hipotesis, 

dan eksperimen. Pada tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel, 

siswa dituntut untuk memiliki keterampilan mengenal ciri khas dari faktor yang 

ikut menentukan perubahan. Faktor yang dimaksud adalah variabel bebas, 

terikat, dan kontrol. Pada tahapan ini siswa harus bisa menentukan variabel 

yang berpengaruh terhadap hasil pengamatan. 

 

Pada tahapan yang kedua yaitu tabulasi, siswa dituntut untuk memiliki 

keterampilan penyajian data dalam bentuk tabel. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah pembacaan hubungan antarkomponen yaitu penyusunan data 

menurut lajur-lajur yang tersedia secara tepat. Kemudian pada tahapan yang 

ketiga yaitu grafik, siswa dituntut untuk memiiki keterampilan penyajian 
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dengan garis tentang turun naiknya sesuatu keadaan. Tahapan yang keempat 

yaitu deskripsi hubungan variabel, pada tahapan ini siswa dituntut unuk 

memiliki keterampilan membuat sinopsis/pernyataan hubungan faktor-faktor 

yang menentukan perubahan. 

 

Pada tahapan yang keenam, yaitu analisis penyelidikan. Pada tahapan ini siswa 

diharapkan memiliki keterampilan menguraikan pokok persoalan atas bagian-

bagian dan terpecahkannya permasalahan berdasarkan metode yang konsisten 

untuk mencapai pengertian tentang prinsip -prinsip dasar atau merumuskan 

masalah. Pada tahapan yang ketujuh yaitu hipotesis. Pada tahap ini, siswa harus 

memiliki keterampilan merumuskan dugaan/ jawaban sementara atas rumusan 

masalah yang telah dibuat. Pada tahap terakhir, yaitu ekperimen. Pada tahap ini 

siswa harus memiliki keterampilan melakukan percobaan untuk membuktikan 

suatu teori/penjelasan berdasarkan pengamatan dan penalaran. Setelah 

melakukan delapan keterampilan proses tersebut, diharapkan penguasaan 

konsep dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

 

C. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Semua siswa kelas VII 5 semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 yang 

menjadi objek penelitian mempunyai kemampuan akademis yang relatif 

sama dalam mata pelajaran fisika. 

2. Siswa memiliki kemampuan penguasaan konsep dan hasil belajar yang 

berbeda-beda. 
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3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir terhadap 

penguasaan konsep dan hasil belajar siswa dengan pendekatan 

keterampilan proses diabaikan. 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka teoretis dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan 

oleh peneliti, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1.  Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap penguasaan konsep dengan 

pendekatan keterampilan proses. 

2. Ada pengaruh kemampuan berpikir terhadap hasil belajar siswa dengan 

pendekatan keterampilan proses. 


