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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar.  Segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan ke-

mampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya pro-

ses belajar.  Menurut Heinich, media pembelajaran adalah perantara yang memba-

wa pesan atau informasi dengan tujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran antara sumber dan penerima (Arsyad, 2011).  Lebih lanjut 

Latuheru (1988) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, 

maupun metode/teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan 

maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan anak didik/ 

warga belajar dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna. 

 

Menurut Strauss dan Frost dalam Indriana (2011), ada  sembilan faktor kunci 

yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih media pengajaran.  Sembilan 

faktor kunci tersebut antara lain batasan sumber daya institusional, kesesuaian 

media dengan mata pelajaran yang diajarkan, karakteristik siswa atau anak didik, 

perilaku pendidik dan tingkat keterampilannya, sasaran pembelajaran mata pela-

jaran, hubungan pembelajaran, lokasi pembelajaran, waktu dan tingkat keragaman 

media. 
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Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses 

pembelajaran, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2004) antara lain 

yaitu:  1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar se-

makin lancar dan meningkatkan hasil belajar, 2) Meningkatkan motivasi siswa de-

ngan mengarahkan perhatian siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-

sendiri sesuai kemampuan dan minatnya, 3) Penggunaan media dapat meng-atasi 

keterbatasan indera, ruang, dan waktu, serta 4) Siswa akan mendapatkan penga-la-

man yang sama mengenai suatu peristiwa dan memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan lingkungan sekitar.   

 

Sudjana dan Rivai (2005) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa, yaitu: 

a.  Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b.  Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan dapat lebih di-

pahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan peng-

ajaran lebih baik. 

c.  Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

d.  Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar-

kan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, men-

demonstrasikan dan lain-lain. 
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Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun menga-

lami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. Berdasarkan tek-

nologi tersebut, Arsyad (2011) mengklasifikasikan media atas empat kelompok, 

yaitu: 

a.  Media hasil teknologi cetak. 

b.  Media hasil teknologi audio-visual. 

c.  Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. 

d.  Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 

 

Salah satu sumber belajar dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa 

maupun guru dalam proses pembelajaran adalah lembar kerja siswa.  Lembar 

kerja siswa termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak yang 

berupa buku dan berisi materi visual (Arsyad, 2004). 

B.  Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk program yang berlandaskan 

atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (Sriyono, 1992).  Menurut Trianto 

(2011), Lembar kerja siswa merupakan panduan siswa yang biasa digunakan da-

lam kegiatan observasi, eksperimen, maupun demonstrasi untuk mempermudah 

proses penyelidikan atau memecahkan suatu permasalahan. 

Lebih lanjut Suyanto, Paidi, dan Wilujeng (2011) mengemukakan bahwa LKS 

merupakan bagian dari enam perangkat pembelajaran. Para guru di negara maju, 

seperti Amerika Serikat mengembangkan enam perangkat pembelajaran untuk 

setiap topik; di mana untuk IPA disebut science pack.  Keenam perangkat pem-

belajaran tersebut adalah (1) syllabi (silabus), (2) lesson plan (RPP), (3) hand out 
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(bahan ajar), (4) student worksheet atau Lembar Kerja Siswa (LKS), (5) media 

(powerpoint), dan (6) evaluation sheet (lembar penilaian).   

 

Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembang-

kan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.  LKS yang disusun 

dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan 

pembelajaran yang akan dihadapi.  LKS juga merupakan media pembelajaran ka-

rena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media pembe-

lajaran yang lain.  LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergan-

tung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang (Rohaeti, dkk., 2009). 

 

Menurut Sudjana dalam Djamarah dan Zain (2000), fungsi LKS adalah : 

1.  Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 

efektif. 

2.  Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih 

menarik perhatian siswa. 

3.  Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru. 

4.  Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mende-

ngarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran. 

5.  Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa. 

6.  Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang 

dicapai siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi. 

 

 

Menurut Prianto dan Harnoko (1997),  manfaat dan tujuan LKS antara lain: 

1.  Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

2.  Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3.  Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar 

mengajar. 

4.  Membantu guru dalam menyusun pelajaran. 

5.  Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

6.  Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai 

melalui kegiatan belajar. 

7.  Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 
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Langkah-langkah Penyusunan LKS (Suyanto, dkk., 2011) antara lain sebagai 

berikut: 

1. Melakukan analisis kurikulum; standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, dan materi pebelajaran, serta alokasi waktu. 

2. Menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling 

sesuai dengan hasil analisis SK, KD, dan indikator.  

3. Menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar 

(Pembukaan, Inti: eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan Penutup). 

4. Menyusun LKS sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP.  Misalnya, 

dalam materi Ekosistem, kegiatan eksplorasinya adalah siswa mengamati 

ekosistem sawah atau yang ada di sekitar sekolah.  Maka LKS berisi pan-

duan bagaimana memilih daerah yang merupakan ekosistem, bagaimana 

menghitung individu, populasi, dan komunitas, bagaimana mengukur 

suhu, kelembaban, dan faktor abiotik lainnya.  

 

 

LKS yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar menjadi LKS 

yang berkualitas baik.  Syarat-syarat didaktik, konstruksi, dan teknis yang harus 

dipenuhi, antara lain:  (1) Syarat-syarat didaktik mengatur tentang penggunaan 

LKS yang bersifat universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lam-

ban atau yang pandai.  LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep, dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui berbagai 

media dan kegiatan siswa.  LKS diharapkan mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika.  Pengalaman 

belajar siswa ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa;  (2) Syarat 

konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, 

tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS;  dan (3) Syarat teknis menekankan 

pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKS (Darmodjo & Kaligis, 1992). 
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C.  Pendekatan Saintifik 

 

Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik.  Metode saintifik 

(ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau obervasi yang di-

butuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data.  Metode ilmiah pada 

umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan 

atau percobaan.  Oleh sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan 

memperoleh informasi dari berbagai sumber (Sani, 2014). 

 

Pembelajaran merupakan proses ilmiah, oleh karena itu kurikulum 2013 meng-

amanatkan esensi pendekatan ilmiah (saintifik) dalam pembelajaran. Pendekatan 

saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, ke-

terampilan, dan pengetahuan peserta didik.   Hasil penelitian membuktikan bahwa 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran tradidional.  Pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari 

guru sebesar 10 persen setelah lima belas menit dan perolehan pemahaman kon-

tekstual sebesar 25 persen.  Pada pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, re-

tensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan peroleh-

an pemahaman kontekstual sebesar 50-70 persen (Tim Penyusun, 2013).  Menurut 

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Da-

sar dan Pendidikan Menengah, ada lima pengalaman belajar dengan pendekatan 

saintifk yaitu mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba (experi-

menting), menalar (associating), dan mengkomunikasikan (communicating) seper-

ti terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Lima pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik 

 

1. Mengamati (Observing) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaning-

full learning).  Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperti menyajikan me-

dia obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksa-

naannya.  Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya 

memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif ba-

nyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajar-

an.  Aktivitas mengamati dapat dilakukan di kelas, sekolah, atau di luar sekolah 

sehingga kegiatan belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingku-

ngan sekolah dan masyarakat.  Oleh sebab itu, guru perlu bertindak sebagai fasi-

litator dan/atau motivator belajar, dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar.   

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta di-

dik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.  Dengan 

metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara ob-

jek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  
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Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah seperti berikut ini: 

a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi 

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan di-

observasi 

c. Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik 

primer maupun sekunder 

d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan 

alat-alat tulis lainnya. 

 

 

2. Menanya (Questioning) 

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas siswa untuk 

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat pada 

kegiatan mengamati.  Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang 

konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, 

atau pun hal lain yang lebih abstrak.  Pertanyaan tersebut dapat bersifat faktual 

sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Siswa perlu dilatih untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan topik yang akan 

dipelajari.  Aktivitas belajar ini sangat penting untuk meningkatkan keingintahuan 

(curiosity) dalam diri siswa dan mengembangkan kemampuan mereka untuk bela-

jar sepanjang hayat.  Guru perlu mengajukan pertanyaan dalam upaya memotivasi 

siswa untuk mengajukan pertanyaan.  Kegiatan untuk mengaktifkan siswa untuk 

bertanya dapat dilakukan dengan berbagai metode atau teknik, misalnya dengan 

meminta mereka merumuskan beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam 



19 
 

 
 

melakukan pengumpulan data.  Menanya memiliki banyak fungsi dalam kegiatan 

pembelajaran.  Fungsi bertanya adalah sebagai berikut: 

a. Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  siswa tentang suatu 

tema atau topik pembelajaran. 

b. Mendorong dan menginspirasi siswa untuk aktif belajar, serta mengem-

bangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

c. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekaligus menyampaikan ancangan 

untuk mencari solusinya. 

d. Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas 

substansi pembelajaran yang diberikan. 

e. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan perta-

nyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. 

f. Mendorong partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengem-

bangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan. 

g. Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima 

pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan 

toleransi sosial dalam hidup berkelompok. 

h. Membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam 

merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. 

i. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 

berempati satu sama lain. 

 

 

3. Mencoba (Experimenting) 

Tindak lanjut dari menanya adalah mencoba.  Belajar dengan menggunakan pen-

dekatan ilmiah akan melibatkan siswa dalam melakukan aktivitas menyelidiki fe-

nomena dalam upaya menjawab suatu permasalahan.  Guru dapat menugaskan 

siswa untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber.  Guru perlu 

mengarahkan siswa dalam merencanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas, dan 

melaporkan aktivitas yang telah dilakukan. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, siswa harus mencoba 

atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.  

Pada mata pelajaran IPA, peserta siswa memahami konsep-konsep IPA dan 
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kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.  Siswa pun harus memiliki keterampilan 

proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya sehari-hari. 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  Akti-

vitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah:  (1) menentukan tema atau topik 

sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum;  (2) mempelajari 

cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan;  (3) 

mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya;  

(4) melakukan dan mengamati percobaan;  (5) mencatat fenomena yang terjadi, 

menganalisis, dan menyajikan data;  (6) menarik simpulan atas hasil percobaan;  

dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. 

 

4. Menalar (Associating) 

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan sainti-

fik yang dianut dalam kurikulum 2013 digunakan untuk menggambarkan bahwa 

guru dan siswa merupakan pelaku aktif.  Penalaran adalah proses berpikir yang 

logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memper-

oleh simpulan berupa pengetahuan.  Penalaran dimaksud merupakan penalaran 

ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. 

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berfikir rasional merupa-

kan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa.  Informasi yang diperoleh 

dari pengamatan atau percobaan yang dilakukan harus diproses untuk menemukan 
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keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keter-

kaitan informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.  

Upaya untuk melatih siswa dalam melakukan penalaran dapat dilakukan dengan 

meminta siswa menganalisis data yang telah diperoleh sehingga mereka dapat me-

nemukan hubungan antar variabel, atau dapat menjelaskan tentang data berdasar-

kan teori yang ada, menguji hipotesis yang telah diajukan, dan membuat kesim-

pulan. 

 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 

Pada kegiatan mengkomunikasikan, siswa melaporkan hasil kegiatan mengamati 

sampai menalar dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan 

lain-lain.  Siswa dapat menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau 

grafik;  menyusun laporan tertulis;  dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, 

dan kesimpulan secara lisan. 

 

Kegiatan mengkomunikasikan dapat meningkatkan keterampilan intrapersonal, 

keterampilan interpersonal, dan keterampilan organisasional (sosial) siswa terha-

dap lingkungannya.  Keterampilan intrapersonal terkait dengan kemampuan sese-

orang mengenal keunikan dirinya dalam memahami dunia.  Keterampilan inter-

personal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.  Sementara 

itu, keterampilan organisasional (sosial) adalah kemampuan yang berfungsi dalam 

struktur sosial sebuah organisasi atau sistem sosial.  Keterampilan intrapersonal, 

keterampilan interpersonal, dan keterampilan organisasional merupakan softskill 

yang sangat dibutuhkan untuk membangun jaringan agar dapat sukses dalam kehi-

dupan.  Seorang siswa yang memiliki softskill yang baik akan dapat menjalin 
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kerja sama, mampu mengambil inisiatif, berani mengambil keputusan, dan gigih 

dalam belajar (Sani, 2014). 

 

Proses pembelajaran dengan  pendekatan saintifik harus dipandu dengan kaidah-

kaidah pendekatan saintifik.  Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi peng-

amatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebe-

naran.  Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan di-

pandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.  Berikut beberapa kriteria 

dalam pendekatan saintifik: 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat di-

jelaskan dengan logika atau penalaran tertentu;  bukan sebatas kira-kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas 

dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam me-

lihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi 

pembelajaran. 

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung-

jawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya. 

 

 

Proses pembelajaran pendekatan saintifik menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  Integrasi dari ketiga ranah tersebut seperti 

terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif,  

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan  

yang terintegrasi. 

 

 

Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, ranah sikap menggamit 

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”.  Ranah 

keterampilan  menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta di-

dik “tahu bagaimana”.  Dan ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa”.  Hasil akhirnya adalah peningkatan 

dan keseimbangan kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (softskills) dan 

manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak 

(hard skills) dari siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (Tim Penyusun, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

(Tahu Bagaimana) 

 

Pengetahuan 

(Tahu Apa) 

 

Sikap 

(Tahu Mengapa) 

 

 
 

Produktif 

Inovatif 

Kreatif 

Afektif 
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D.  Analisis Konsep  

 

Herron et al. dalam Fadiawati (2011), berpendapat bahwa belum ada definisi ten-

tang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep disama-

kan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan 

konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satupun 

definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan suatu 

analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, sekaligus 

menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 

Lebih lanjut lagi, Herron et al. mengemukakan bahwa Analisis konsep merupakan 

suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan 

urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Analisis konsep dilakukan 

melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, 

jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan noncontoh.  

Dalam penelitian ini dibuat analisis konsep mengenai faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi laju reaksi yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

Konsep-konsep dapat dikelompokan berdasarkan atribut-atribut konsep menjadi 

tujuh kelompok Liliasari (2007) yaitu: 

1. Konsep konkrit, yaitu konsep yang contohnya dapat dilihat misalnya 

spektrum. 

2. Konsep abstrak, yaitu konsep yang contohnya tidak dapat dilihat, misalnya 

atom, molekul. 

3. Konsep dengan atribut kritis yang abstrak tetapi contohnya dapat dilihat, 

misalnya unsur, senyawa. 

4. Konsep yang berdasarkan prinsip, misalnya mol, campuran, larutan. 

5. Konsep yang melibatkan penggambaran simbol, misalnya lambang unsur, 

rumus kimia. 

6. Konsep yang menyatakan sifat, misalnya elektropositif, elektronegatif, dan 

7. Konsep yang menunjukkan atribut ukuran meliputi kg, g (ukuran massa), 

M, m, pH (ukuran konsentrasi), C (ukuran muatan listrik). 
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Namun dalam ilmu kimia, terdapat banyak konsep yang sukar dikelompokkan 

dengan jelas ke dalam konsep konkrit ataupun abstrak.  Oleh karena itu, Herron 

dalam Saputra (2014) mengembangkan jenis-jenis konsep menjadi delapan jenis 

konsep,  yaitu sebagai berikut: 

1. Konsep konkrit, yaitu konsep  yang  atribut kritis dan atribut variabel dapat 

diidentifikasi, sehingga relatif mudah dimengerti, mudah dianalisis dan 

mudah memberikan contoh dan noncontoh.  Contoh konsep konkrit antara 

lain: gelas kimia, tabung reaksi, batu baterai, sel aki, sel Volta. 

2. Konsep abstrak, yaitu konsep yang atribut kritis dan atribut variabelnya 

sukar dimengerti dan sukar dianalisis, sehingga sukar menemukan contoh 

dan noncontoh.  Konsep seperti ini relatif sukar untuk dipelajari, karena 

tidak mungkin mengkomunikasikan informasi tentang atribut kritis konsep 

ini melalui pengamatan langsung.  Oleh karena itu,  diperlukan model-

model atau ilustrasi yang mewakili contoh dan noncontoh. Contoh konsep 

abstrak antara lain: atom, molekul, inti atom, ion, proton, neutron. 

3. Konsep abstrak dengan contoh konkrit, yaitu  konsepnya mudah dikenali, 

namun mengandung atribut sukar dimengerti, sehingga sukar membedakan 

contoh dan noncontoh.  Contohnya  antara lain:  unsur, senyawa, elektrolit. 

4. Konsep berdasarkan prinsip, yaitu konsep yang memerlukan prinsip-

prinsip pengetahuan untuk menggunakan dan membedakan contoh dan 

noncontoh. Contohnya  antara lain:  konsep mol, beda potensial. 

5. Konsep yang menyatakan simbol, yaitu konsep yang mengandung 

representasi simbolik berlandaskan aturan tertentu.  Contohnya antara lain:  

rumus kimia, rumus, persamaan. 

6. Konsep yang menyatakan nama proses, yaitu konsep yang menunjukkan 

terjadinya suatu „tingkah-laku‟ tertentu.  Contohnya  antara lain:  destilasi, 

elektrolisis, disosiasi, oksidasi, meleleh. 

7. Konsep yang menyatakan sifat dan nama atribut.  Konsep-konsep seperti:  

massa, berat, muatan listrik, muatan, frekuensi, bilangan oksidasi, dan 

mudah terbakar merupakan atribut atau ciri-ciri suatu objek. 

8. Konsep yang menyatakan ukuran atribut.  Sama seperti diatas, namun 

bentuknya berupa satuan ukuran untuk atribut.  Contohnya antara lain 

satuan konsentrasi:  molaritas, molalitas, normalitas, ppm, pH. 
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Label 

Konsep 

Definisi 

Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

bidang sentuh 

suatu zat, 

lajunya 

semakin 

lambat  

Konsen-

trasi 

pereaksi 

Semakin 

besar konsen-

trasi pereaksi, 

maka laju 

reaksinya 

semakin 

cepat dan 

sebalinya 

makin kecil 

konsentrasi 

pereaksi, 

lajunya 

semakin 

lambat 

 

Konkrit  Konsen-

trasi 

pereaksi 

 Jenis zat 

 Konsen-

trasi 

Faktor yang 

mempengaru-

hi laju reaksi 

 Luas 

Permukaan 

Bidang 

Sentuh 

 Suhu 

 Katalis 

- 0,06 g Mg 

dalam HCl 

1M lebih 

cepat 

meluruh 

dibanding-

kan dengan 

0,06 g Mg 

dalam 0,5M 

larutan HCl 

0,06 g Mg 

dalam HCl 

1M lebih 

cepat meluruh 

dibandingkan 

dengan 0,06g 

Mg dalam 2M 

larutan HCl 

Suhu Makin tinggi 

suhu makin 

cepat laju 

reaksi, 

sebaliknya 

Konkrit  Suhu  Jenis zat 

 Suhu 

Faktor yang 

mempengaru-

hi laju reaksi 

 Konsentra-

si 

 Luas 

Permu-

kaan 

- Minuman 

penyegar 

panas dalam 

akan lebih 

cepat larut 

Melarutkan  

gula dalam 

air panas akan 

lebih cepat 

larut 
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Label 

Konsep 

Definisi 

Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 
Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

makin rendah 

suhu makin 

lambat laju 

reaksinya  

Bidang 

Sentuh 

 Katalis 

dalam air 

panas diban-

dingkan air 

dingin 

Katalis Penambahan 

katalis dapat 

mempercepat 

laju reaksi 

Konkrit  Katalis  

 

Zat yang 

ditambah

kan 

dalam 

pereaksi 

Faktor yang 

mempengaru-

hi laju reaksi 

 Konsentra-

si 

 Luas 

Permu-

kaan 

Bidang 

Sentuh 

 Suhu 

- Menambah-

kan 

potongan 

pepaya saat 

merebus 

daging agar 

lebih cepat 

matang 

- 
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