
9 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medus yang secara harfiah berarti „teng-

ah‟,„perantara‟, atau „pengantar‟.  Heinich, dkk. dalam Arsyad (2011) menge-

mukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sum-

ber dan penerima.  Jadi televisi, film, radio, foto, rekaman, audio, gambar yang 

diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah media komunikasi. 

 

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruk-

sional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut me-

dia pembelajaran. Secara umum media mempunyai kegunaan: 

a. Memperjelas pesan agar tidak verbalitas 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar  

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestatiknya 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama 
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Selain itu, konstribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton dalam 

Arsyad (2005) adalah: 

a. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih setandar  

b. Pembelajar akan lebih menarik 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar  

d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 

e. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan  

f. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun 

diperlukan 

g. Peran guru berubah kearah yang positif  

 

 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medi-

um yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.  Media adalah segala se-

suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman,2002:6). 

 

Dari beberapa penjelasan media pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah suatu alat, bahan ataupun berbagai macam komponen 

yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan pesan dari 

guru kepada siswanya untuk memudahkan siswa dalam menerima suatu konsep. 

 

Dua sisi penting dari fungsi media dalam proses pembelajaran dikelas yaitu:   

1) membantu guru dalam mempermudah, menyederhanakan, dan mempercepat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, penyajian informasi atau keterampilan 

secara utuh dan lengkap, serta merancang lingkup informasi dan keterampilan se-

cara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan dan alokasi waktu;   

2) membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis dalam dirinya antara 

lain dalam pemusatan dan mempertahankan perhatian, memelihara, keseimbang-
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an mental, serta belajar mendorong mandiri (Arifin et al., 2003).  Salah satu me-

dia pembelajaran yang berupa cetakan yang digunakan saat proses pembelajaran 

di sekolah adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  

 

B. Lembar Kerja Siswa 

 

Menurut Senam (2008), lembar kerja siswa adalah sumber belajar penunjang yang 

dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka 

kuasai.  LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Melalui media pembelaja-

ran berupa LKS ini akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pem-

belajaran dan mengefektifkan waktu, serta akan menimbulkan interaksi antara 

guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Trianto (2011), Lembar 

kerja siswa merupakan panduan siswa yang biasa digunakan dalam kegiatan 

observasi, eksperimen, maupun demonstrasi untuk mempermudah proses penye-

lidikan atau memecahkan suatu permasalahan. 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar yang dapat di-

kembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.  LKS 

yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kon-

disi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.  LKS juga merupakan media pem-

belajaran karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau me-

dia pembelajaran yang lain.  LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajar-

an tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang (Rohaeti, 2009). 
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Dari beberapa penjelasan lembar kerja siswa diatas, maka dapat disimpulkan bah-

wa lembar kerja siswa adalah suatu media pembelajaran yang digunakan sebagai 

alat bantu untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa dalam proses pem-

belajaran.  Sehingga dengan adanya LKS ini, dapat memudahkan guru untuk me-

nyampaikan materi kepada siswa serta dengan adanya LKS ini, diharapkan dapat 

menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

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

a) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 

efektif. 

b) Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya 

lebih menarik perhatian siswa. 

c) Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa 

dalam menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru. 

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran. 

e) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada 

siswa. 

f) Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar 

yang dicapai siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai 

nilai tinggi. 

 

Menurut tim instruktur PKG (Sudiati, 2003), tujuan  dari LKS yaitu:  

Melatih siswa berfikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar.  Memper-

baiki minat siswa untuk belajar, misalnya guru membuat LKS lebih sistematis, 

berwarna serta bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari LKS 

tersebut. 

 

Menurut tim instruktur PKG (Sudiati 2003), tujuan penggunaan LKS dalam 

proses belajar mengajar adalah: 

1. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki 

oleh peserta didik. 

2. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

telah disajikan. 
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3. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit 

disampaikan secara lisan. 

 

 

Dari beberapa penjelasan tujuan penggunaan LKS diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penggunaan LKS yakni sebagai alat bantu yang digunakan untuk 

mewujudkan situasi kelas yang lebih efektif, mengontrol tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi, mengembangkan proses berfikir siswa serta untuk mem-

pertinggi mutu belajar.  

 

Rumaharto (Hartati, 2002)  mengatakan bahwa: 

LKS yang baik harus memenuhi persyaratan konstruksi dan didaktik. 

Persyaratan konstruksi tersebut meliputi syarat-syarat yang berkenaan 

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran 

dan kejelasan yang pada hakekatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pihak pengguna LKS yaitu peserta didik sedangkan sya-

rat didaktik artinya bahwa LKS tersebut haruslah memenuhi asas-asas 

yang efektif. 

 

 

Karakteristik LKS, menurut Sungkono (2009) adalah: 

1. LKS memiliki soal-soal yang harus dikerjakan siswa, dan kegiatan-

kegiatan seperti percobaan atau terjun ke lapangan yang harus siswa 

lakukan. 

2. Merupakan bahan ajar cetak. 

3. Materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas 

pembahasannya tetapi sudah mencakup apa yang akan dikerjakan atau 

dilakukan oleh peserta didik. 

4.  Memiliki komponen-komponen seperti kata pengantar, pendahuluan, 

daftar isi, dan lain - lain.  

 

Penyusunan LKS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Syarat didaktik, Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai salah satu bentuk sarana 

berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan di-

daktik, artinya suatu LKS harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, 
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yaitu : memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik 

itu adalah yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, yang sedang 

maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-

konsep sehingga LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa 

untuk mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan ke-

giatan siswa, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosi-

onal, moral, dan estetika pada diri siswa, penga-laman belajarnya ditentukan 

oleh tujuan pengembangan pribadi siswa (intelektual, emosional dan sebagai-

nya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.  

2. Syarat konstruksi, yang dimaksud dengan syarat konstruksi adalah syarat-

syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa 

kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat 

guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik.  Menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, menggunakan struktur 

kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta didik menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak 

mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan, peserta di-

dik menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaaan pada pe-

serta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS, mengguna-kan 

kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi 

daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam me-

nangkap apa yang diisyaratkan LKS, memiliki tujuan belajar yang jelas serta 

manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas 

untuk memudahkan administrasinya. 
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3.  Syarat teknis, dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu: 

a. Tulisan 

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi, 

menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi 

garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, meng-

gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peser-

ta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 

gambar serasi. 

b. Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi 

dari gambar tersebut secara efektif kepada penguna LKS.  Yang lebih penting 

adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan. 

c. Penampilan 

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKS.  Apabila sua-

tu LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan perta-

nyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan 

jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik.  Apabila ditampilkan deng-

an gambarnya saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan 

sampai.  Jadi yang baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara gambar 

dan tulisan.  

 

Uraian di atas merupakan syarat khusus penyusunan LKS, jika sudah terpenuhi  

maka melangkah pada syarat umum yang harus dipenuhi untuk membuat LKS.  

Adapun syarat umum yang harus dipenuhi untuk membuat LKS yaitu : 

1. Melakukan analisis kurikulum baik SK,KD, indikator, maupun materi pokok. 
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2. Menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa yaitu pembuatan LKS harus 

membuat suatu konsep/rancangan terlebih dahulu guna mengetahui 

materi/komponen perihal yang akan dibahas di dalam LKS tersebut, sehingga 

akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. 

3. Menentukan judul LKS dan menulis LKS dengan buku paduan yang jelas. 

4. Mencetak lembar kerja siswa dan menentukan lembar penilaian (Siddiq, 

2009). 

 

C. Pendekatan Saintifik 

 

Pendekatan pembelajaran merupakan cara mengelola kegiatan belajar dan perila-

ku siswa untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membantu 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  Pendekatan saintifik 

merupakan pendekatan yang pada dasar gaya berpikirnya mengadopsi dari metode 

ilmiah.  Upaya penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran bukan 

hal yang aneh dan mengada-ada tetapi memang itulah yang seharusnya terjadi da-

lam proses pembelajaran, karena sesungguhnya pembelajaran itu sendiri adalah 

sebuah proses ilmiah (keilmuan).  Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui 

pendekatan saintifik, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkons-

truksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk me-

lakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau ke-

kejadian.  Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan 

untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan diajak untuk beropini dalam melihat 

suatu fenomena (Sudrajat, 2013). 

 

Menurut Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendi-

dikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ada lima pengalaman belajar dengan pen-

dekatan saintifk yaitu mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba 



17 
 

(experimenting), menalar (associating), dan mengkomunikasikan (communi-

cating) seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Lima pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik 

 

 

1. Mengamati (Observing) 

 

Mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa 

dengan menggunakan inderanya.  Metode mengamati mengutamakan kebermak-

naan proses pembelajaran (meaningfull learning).  Metode ini memiliki keung-

gulan tertentu, seperti menyajikan objek secara nyata sehingga siswa senang dan 

tertantang.  Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada hubung-

an antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru.  Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi ke-

sempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyi-

mak, mendengar, dan membaca.  Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendeng-

ar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.  Kegiatan mengamati dalam 

pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut: 



18 
 

a. Menentukan objek yang akan diobservasi. 

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi. 

c. Menentukan data-data 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. 

 

 

Selama proses pembelajaran, siswa dapat melakukan observasi dengan dua cara 

pelibatan diri.  Kedua cara pelibatan yang dimaksud  yaitu observasi berstruktur 

dan observasi tidak berstruktur.  Pada observasi berstruktur dalam rangka proses 

pembelajaran, fenomena subjek, objek, atau situasi apa yang ingin diobservasi 

oleh siswa telah direncanakan secara sistematis di bawah bimbingan guru.  Pada 

observasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, subjek, objek, 

atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh siswa ditentukan secara baku atau 

rijid oleh guru.  Dalam kerangka ini, siswa membuat catatan, rekaman, atau 

mengingat dalam memori secara spontan atas subjek, objek, atau situasi yang 

diobservasi. 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan siswa selama observasi 

pembelajaran disajikan berikut: 

a. Cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi 

untuk kepentingan pembelajaran. 

b. Banyak atau sedikit serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek, 

atau situasi yang diobservasi.  Makin banyak dan heterogen subjek, 

objek, atau situasi yang diobservasi, makin sulit kegiatan obervasi itu  

dilakukan.  Sebelum obsevasi dilaksanakan, guru dan siswa sebaiknya 

menentukan dan menyepakati cara dan prosedur pengamatan. 

c. Guru dan siswa perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan 

sejenisnya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi. 
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2. Menanya (Questioning) 

 

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas siswa untuk 

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

giatan mengamati.  Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan per-

tanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pengamatan objek yang kon-

kret 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.  Dari situasi di mana siswa dilatih me-

ngajukan pertanyaan oleh guru, siswa tersebut masih memerlukan bantuan guru 

untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana siswa mampu 

mengajukan pertanyaan secara mandiri. 

 

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa.  Siswa yang se-

makin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahunya semakin dapat dikem-

bangkan.  Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih 

lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan sis-

wa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam.  Menanya memiliki 

banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran.  Fungsi bertanya adalah sebagai be-

rikut: 

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 subs-

tansi pembelajaran yang diberikan. 
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e. Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan per-

tanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan mengguna-

kan 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 meres-

pon 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.  Dalam hal ini, siswa menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara.  Untuk itu 

siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau 

objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.  Dari kegiatan terse-

but terkumpul sejumlah informasi yang menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya 

yaitu menalar. 

 

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 kai-

tannya 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-
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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, 

meng-analisis, 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 ilmiah 

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 memperoleh 

simpulan berupa pengetahuan.  Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, 

meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. 

 

Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating; bukan merupakan 

terjemanan dari reasonsing.  Istilah aktivitas menalar dalam konteks pembela-

jaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori 

belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.  Istilah asosiasi dalam pembelajaran 

merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.  

Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan 

dalam referensi dengan peristiwa lain.  Pengalaman-pengalaman yang sudah 

tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelum-
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nya yang sudah tersedia.  Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar.  Dalam 

kegiatan ini, siswa melakukan pemrosesan informasi untuk menemukan keterkai-

tan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 

informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. 

 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 

 

Mengkomunikasikan merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik 

pembelajaran di kelas-kelas sekolah.  Kolaborasi esensinya merupakan filsafat 

interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama 

sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja sedemikian 

rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.  

Jika pembelajaran kolaboratif diposisi-kan sebagai satu falsafah pribadi, maka ia 

menyentuh tentang identitas siswa terutama jika mereka berhubungan atau 

berinteraksi dengan yang lain atau guru. 

   

Dalam situasi kolaboratif itu, siswa berinteraksi dengan empati, saling meng-

hormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing.  Dengan cara 

semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin siswa menghadapi 

berbagai perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.  Dalam kegiatan 

ini, siswa menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan 

mencari informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola.  Hasil tersebut disampai-

kan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa 

tersebut. 
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Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan ilmiah.  Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran.  Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

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

dalam pendekatan ilmiah: 

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 

mengapli-kasikan materi pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat 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 ilmiah menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, penge-

tahuan, dan keterampilan.  Integrasi dari ketiga ranah tersebut seperti terlihat pada 

Gambar 2.  Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

siswa “tahu mengapa”.  Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar agar siswa “tahu bagaimana”.  Ranah pengetahuan menggamit 

transformasi substansi atau materi ajar agar siswa “tahu apa”.  Hasil akhirnya 

adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia 

yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan 
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Keterampilan 

(Tahu 

Bagaimana) 

Pengetahuan 

(Tahu Apa) 

Sikap 

(Tahu Mengapa) 

 

 
Produktif 

Inovatif 

Kretif 

Afektif 

untuk hidup secara layak (hard skills) dari siswa yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan  

yang terintegrasi. 

 

D. Analisis Konsep 

 

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

tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep 

disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisi-

kan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu-

pun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan 
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suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, 

sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 

Lebih lanjut lagi, Herron et al. dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa 

analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong 

guru dalam merencanakan 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 dimaksudkan untuk mengidentifikasi konsep - konsep esensial 

dalam topik-topik yang diajarkan, menyusun konsep secara hirarki serta menge-

nali sifat, atribut, kedudukan konsep, contoh dan noncontoh.  Konsep-konsep 

esensial yang sudah teridentifikasi dalam satu pokok bahasan dapat dilihat keter-

kaitannya melalui peta konsep (Suryanti, 2010). 
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Tabel 1.  Analisis konsep pokok bahasan teori tumbukan 

No 
Label 

Konsep 

Definisi 

Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Teori 

tumbu-

kan 

Interaksi 

tumbukan 

antara molekul-

molekul 

pereaksi 

sehingga 

menghasilkan 

suatu reaksi 

kimia 

Abstrak 1.interaksi 

tumbukan 

antar 

molekul 

2.Reaksi 

kimia 

 

Molekul- 

molekul 

pereaksi         

Laju reaksi - 1.Tumbukan 

efektif 

2.Tumbukan 

tidak 

efektif 

Laju 

reaksi 

berlangs

ung 

lebih 

cepat 

pada 

suhu 

yang 

tinggi 

Banyak

nya 

massa 

KNO3 

yang 

terlarut 

dalam 

200 mL 

larutan 

KNO30,

3 M 

2 Tum-

bukan 

Efektif 

Tumbukan yang 

menghasilkan 

reaksi kimia 

abstrak Tumbukan Molekul-

molekul 

pereaksi 

Teori 

tumbukan 

 Syarat 

tumbukan 

efektif 

Reaksi 

antara 

CH3I 

dan K 

menghas

ilkan KI 

dan CH3 

Kertas 

tidak 

terbakar 

pada 

suhu 

kamar 

3 Syarat 

Tumbu-

kan 

efektif 

Syarat agar 

terjadinya 

tumbukan 

efektif 

abstrak Tumbukan 

efektif 

Molekul-

molekul 

pereaksi 

Teori 

tumbukan 

 Arah 

orientasi 

dan energi 

aktivasi 

Arah 

orientasi 

yang 

tepat 

- 
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No 
Label 

Konsep 

Definisi 

Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

yang cukup antara 

molekul 

CH3I 

dan K 

sehingga 

meng-

hasilkan 

produk 

4 Frekuensi 

Tumbu-

kan 

Banyak atau 

sedikitnya 

tumbukan yang 

terjadi 

abstrak Tumbuka 

efektif 

Molekul 

pereaksi 

Teori 

tumbukan 

  Laju 

reaksi 

berlang-

sung 

lebih 

cepat 

pada 

konsen-

trasi 

larutan 

yang 

besar/tin

ggi 

- 

5 Energi 

Aktivasi 

Energi 

minimum yang 

harus dimiliki 

oleh pereaksi 

Abstrak  

1.Tumbukan 

efektif 

2.Energi 

1.Zat yang 

bereaksi 

2.Besarny

a energi 

Teori 

tumbukan 

Tumbukan 

efektif dan 

tumbukan 

tidak 

  - Agar 

NO2 dan 

N2O 

bereaksi 

- 
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No 
Label 

Konsep 

Definisi 

Konsep 

Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Konsep 
Contoh 

Non 

Contoh Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

sehingga 

mengahasilkan 

tumbukan 

efektif 

minimum  efektif dibutuh-

kan 

energy 

mini-

mum 

seba-

nyak 

209 kJ 

6 Tumbuka

n tidak 

efektif 

Tumbukan yang 

tidak 

menghasilkan 

reaksi kimia 

atau tumbukan 

yang partikel 

pereaksi nya 

tidak memiliki 

energy aktivasi 

yang cukup 

untuk 

menghasilkan 

suatu reaksi 

kimia 

konkrit 1.Tumbukan 

2.Reksi 

kimia 

 

Zat 

pereaksi 

Teori 

tumbukan 

- - Kertas 

tidak 

terbakar 

pada 

suhu 

kamar 

Reaksi 

antara 

CH3I 

dan K 

mengha

silkan 

KI dan 

CH3 
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