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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

 Mata kuliah Dasar-dasar pendidikan Sains merupakan Ilmu Pengetahuan yang 

akan memberikan pengetahuan dan bekal keterampilan untuk dapat anda gunakan 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran Sains di Sekolah. 

Melalui mata kuliah ini anda akan mendapat kesempatan untuk pengetahuan yang 

berkaitan dengan dasar- dasar pendidikan Sains. 

 Penguasaan konsep dan kemampuan yang berkaitan dengan dasar-dasar 

pendidikan Sains di Sekolah akan membantu anda dalam mengajar karena anda akan 

mampu merencanakan dan melaksanakan suatu pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik dan materi Sains dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

Sekolah. 

 Setelah mempelajari mata kuliah ini anda diharapkan mampu: 

1. Memahami Hakekat dan Literasi sains serta Tantangan pembelajaran Sains 

2. Memahami Teori-Teori belajar dan penerapannya dalam Pembelajaran Sains 

3. Memilih Metoda Pembelajaran yang sesuai untuk Pembelajaran Sains 

Sekolah  

4. Memilih Media pendidikan yang cocok untuk pembelajaran Sains Sekolah  

5. Memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran Sains di 

Sekolah 

6. Memahami pendidikan karakter, Keterampilan Proses sains dan Pembelajaran 

kontekstual 
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 Dengan bertitik tolak pada tujuan dan sesuai dengan SKS yang telah 

ditetapkan maka mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan Sains dikembangkan menjadi 

13 Bab dan diorganisasikan sebagai berikut: 

Bab 1 : Hakekat Sains dan Literasi Sains 

Bab 2 : Tantangan Pembelajaran Sains 

Bab 3 : Teori Belajar 

Bab 4 : Teori Kecerdasan 

Bab 5 : Pendidikan Karakter 

Bab 6 : Metode Pembelajaran 

Bab 7 : Media Pendidikan 

Bab 8 : Pendekatan Pembelajaran sains 

Bab 9 : Pendekatan Ilmiah 

Bab 10 : Pembelajaran Aktif 

Bab 11 : Inkuiri 

Bab 12 : Keterampilan Proses sains 

Bab 13 : Pembelajaran Kontekstual 

 Untuk mencapai penguasaan tujuan yang telah dibuat pada buku ajar ini 

pelajari setiap bab sebaik-baiknya. Di samping itu kerjakan semua latihan dan tugas 

yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Kalau anda tidak dapat mengerjakan sendiri, 

sebaiknya anda mendiskusikan dengan teman sekelompok atau bertanya kepada 

dosen anda. Perlu anda ingat bahwa belajar dalam kelompok sangat dianjurkan agar 

pemahaman anda lebih baik. 
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BAB  1 

 
HAKEKAT DAN LITERASI SAINS 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sering melakukan kegiatan 

seperti: pengamatan, percobaan, atau pengelompokan. Kegiatan seperti ini juga 

dilakukan oleh para ilmuan, apakah kita disebut ilmuan? Jawabannya mungkin 

“bukan”. Namun pikirkan lagi! Bagaimanapun apa yang kita lakukan tanpa kita 

sadari. Kita semua ilmuan. Kita selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

terhadap lingkungan yang belum kita ketahui. Seperti juga para ilmuan yang 

dalam pemikirannya penuh pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai masalah yang 

membutuhkan pemecahan. Rasa ingin tahu dapat mendorong seseorang untuk 

mencari penyelesaian masalah. 

Rasa ingin tahu diawali dengan munculnya pertanyaan apa(what), 

mengapa (why) dan akhirnya bagaimana (how). Pengetahuan tentang hakekat 

sains akan membantu anda sebagai calon pendidik yang tidak hanya mengajar 

sains pada dimensi “produk” tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu dimensi 

“proses” 

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat menerapkan konsep-

konsep hakekat sains ke dalam pembelajaran sains di Sekolah. Tujuan khusus, 

setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat : 
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1. Menjelaskan pengertian sains 

2. Menjelaskan perkembangan sains 

3. Menjelaskan cara kerja ilmuan 

4. Menjelaskan literasi sains 

5. Menjelaskan Aspek literasi sains 

6. Mengembangkan pembelajaran berbasis sains tekhnologi dan masyarakat  

Dalam pembelajaran sains sangat tepat dilakukan dengan cara seperti 

bagaimana sains itu ditemukan dan dikembangkan, siswa belajar melalui hands-

on activity dan minds-on activity, belajar melalui implementasi metode 

ilmiah/penelitian adalah sangat relevan. Hal ini sesuai dengan tujuan belajar yang 

harus dicapai, menurut UNESCO ada 4 tujuan belajar universal yaitu : Learning 

to know, learing to do, and learning to live together. 

 

B. PERKEMBANGAN SAINS 

Kita sering mendengar istilah sains. Secara etimologi kata sains berasal 

dari bahasa latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan (knowledge). Sains 

adalah pengetahuan yang telah diuji kebenrannya melalui metode ilmiah. Jadi 

disini metodenya lah yang menentukan apakah pengetahuan itu ilmiah atau tidak. 

Atau dengan kata lain metode ilmiah merupakan cirri khusus yang dapat dijadikan 

identitas dari sains. Jadi kita dapat mengenal sains dari metodologinya. Tetapi 

pada zaman sekarang ini, dimana produk ilmu pengetahuan telah demikian 

banyaknya, tentunya kita tidak mengetahui secara pasti apakah suatu pengetahuan 

tertentu ini didapat melalui metode ilmiah atau tidak. Sains sebagai Ilmu 

Pengetahuan Alam meliputi fisika, kimia, dan biologi. 
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Para ilmuan sains mempunyai pendapat yang berbeda tentang sains. 

Pendapat-pendapat tersebut antara lain sebagai berikut : Nash dalam bukunya The 

Nature of Nature science. (Nash, 1963), mengatakan bahwa :”Science is a way of 

looking at the world” sains dipandang sebagai suatu cara atau metode untuk dapat 

mengamati sesuatu, dalam hal ini adalah dunia. Cara memandang sains terhadap 

sesuatu itu berbeda dengan cara memandang biasa. Cara memandang sains 

bersifat analisis, ia melihat sesuatu secara lengkap dan cermat serta 

dihubungkannya dengan objek lain sehingga keseluruhannya membentuk 

perspektif  baru tentang objek yang diamati tersebut.  

Jadi sains dipandang sebagai suatu cara/metode/suatu pola berfikir 

terhadap sasaran dengan seksama, cermat, dan lengkap. Lebih lanjut Nash, 

selanjutnya menandaskan: The Whole Science in nothing more than a refinement 

of everyday thinking”. Metode berfikir atau pola berfikir, yang tidak sama dengan 

pola berpikir sehari-hari, berfikirnya harus menjalani “Refinement” sehingga 

cermat dan lengkap.  

Pendapat Nash tentang sains diperkuat oleh pendapat Einstein (Nash, 

1963) yang menyatakan bahwa “science is the attempt to make the chaotic 

diversity of our sense experience correspond to a logically uniform system of 

thought. In this single experience must be correlated with the theoretic structure 

in such a way that the resulting coordination is unique an convincing”. Sains 

dipandang sebagai a logically uniform system of thought, atau sciens merupakan 

suatu pola pikir logis dan seragam “ A logically uniform system of thought” ini 

adalah metode ilmiah. 
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J.D. Bernal dalam bukunya “Science in history” (Bernal, 1969) buku 

tersebut mempertanyakan apakah manfaat dan arti dari sains itu? Jawabannya 

berbeda-beda, baik menurut kurun waktu maupun dari siapa jawaban itu datang. 

Menurut perkembangan sejarah bahwa sains itu dahulu berarti pengetahuan umum 

yang berisi apa saja yang diketahui manusia. Pengertian ini berkembang menjadi 

suatu pengetahuan yang benar secara rasional, artinya bebas dari tahayul atau 

kepercayaan. Selanjutnya berkembang lagi menjadi suatu pengetahuan ilmiah 

yang rasional dan objektif. 

Bernal menyarankan untuk dapat memahami sains haruslah melalui 

pemahaman dari berbagai aspek sains itu. Ia menyebutkan 5 aspek, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sains dipandang sebagai suatu institusi, artinya suatu kelembagaan dari 

bidang profesi tertentu seperti halnya bidang kehakiman, kedokteran dan 

kependidikan. Bidang sains tersebut mempunyai cirri-ciri khusus, yaitu 

cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat umum. Mereka bekerja 

dilaboratorium dengan alat-alat asing bagi masyarakat, mereka membuat 

hitung-hitungan yang hanya dimengerti diantara mereka, seolah-olah 

mempunyai bahasa khusus yang dimengerti oleh rekan seprofesinya. 

b. Sains dipandang sebagai suatu metode, artinya sains adalah suatu hal yang 

abstrak merupakan suatu konsepsi. Konsepsi metode sains itu juga bukan 

merupakan hal yang tetap karena pengertiannya berkembang sesuai 

dengan perkembangan sejarah. Metode sains terdiri atas sejumlah 

kegiatan, baik mental maupun manual termasuk didalamnya adalah 
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observasi, eksperimen, klasifikasi, dan pengukuran. Metode sains 

melibatkan teori-teori hipotesis serta hukum-hukum. 

c. Sains dipandang sebagai kumpulan pengetahuan. Sains itu dapat 

dipandang sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang terus tumbuh dan 

tidak statis. 

d. Sains dipandang sebagai faktor pengembangan produksi 

e. Sains dipandang sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

kepercayaan dan sikap. 

Selanjutnya menurut Nagel dalam bukunya yang berjudul Philosophy 

science today, sains dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan sains adalah sebagai alat untuk menguasai alam dan untuk 

memberikan sumbangan untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai 

contoh adalah berbagai keuntungan uang didapat dari sains dan 

teknologinya dibidang kesehatan dan industri. 

2. Sains dapat dilihat sebagai suatu pengetahuan yang sistematik dan 

tangguh dalam arti merupakan suatu hasil atau kesimpulan yang didapat 

dari berbagai peristiwa  

3. Sains dapat dilihat sebagai suatu metode. Metode sains ini merupakan 

suatu perangkat aturan-aturan untuk memecahkan masalah, untuk 

mendapatkan atau mengetahui penyebab dari suatu kejadian dan untuk 

mendapatkan hukum-hukum ataupun teori dari objek yang diamati. 

Metode ilmiah adalah merupakan suatu logika yang umum digunakan 

untuk menilai suatu masalah. Metode ilmiah memiliki perangkat norma-

norma yang dibakukan sehingga kesimpulan yang didapatkan masuk akal 
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dan dapat dipercaya. Selanjutnya Nagel menjelaskan tentang langkah-

langkah metode ilmiah yang dimulai dari pengumpulan data. 

Dalam buku UNESCO Handbook for science teacher (UNESCO, dalam 

Karso, 1994) menjelaskan bahwa”Scince is what scientist do”. Sains adalah apa-

apa yang dikerjakan oleh para ilmuan sains. Hal yang dikerjakan para scientist ada 

2 hal, yaitu : 

1. Mengumpulkan pengetahuan ilmiah sehingga menjadi body of scientific 

knowledge dan 

2. proses untuk mendapatkan scientific knowledge itu. 

“Scienc is a collection of well attested theoris which explain they patterns 

and regularities ad irregularities among carefully studied phenomena”. Bila 

diterjemahkan secara bebas kiri-kir artinya adalah : Sains adalah suatu kumpulan 

teori-teori yang telah diuji kebenarannya, menjelaskan tentang pola-pola dan 

keteraturan maupun ketidak teraturan dari gejala yang telah diamati secara 

seksama. Sains adalah suatu kumpulan pengetahuan, dalam hal ini adalah teori-

teori dan sains adalah menjelaskan fungsi dari pengetahuan atau teori itu yaitu 

untuk menjelaskan adanya pola hubungan antara berbagai gejala alam.  

 

C. SAINS SEBAGAI ILMU 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai pandangan para ahli dalam bidang 

sains dan memperhatikan hakikat sains, dapat dirumuskan definisi sains sebagai 

berikut. Sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, 

dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif dan sistematis (inkuiri) serta 

dilanjutkan dengan proses observasi (empiris) secara terus menerus, merupakan 
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suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi 

memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya yang 

dilandasi dengan sikap keingintahuan (curiosity), keteguhan hati (courage), dan 

ketekunan (persistence) yang dilakukan oleh individu untuk menyikapi rahasia 

alam semesta. Definisi tersebut paling sedikit ada tiga komponen dalam rumusan 

sains, yaitu sebagai berikut : 

1. Kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori 

2. Proses ilmiah dapat fisik dan mental dalam mencermati fenomenaalam 

3. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam. 

Ketiga syarat tersebut dapat kita katakan sebagai syarat kumulatif. Artinya 

harus ketiga-tiganya dimiliki oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai 

ilmuan (saintis). Sains sebagai ilmu terdiri atas produk dan proses. Produk sains 

terdiri atas fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori, hukum, dan postulat. Fakta, 

misalnya orang menghirup udara dan mengeluarkan udara dari hidungnya; biji 

kacang hijau akan berkecambah dan tumbuh menjadi panjang saat ditanam pada 

kapas yang disiram air.  

Konsep, misalnya udara pernafasan yang dihirup ke dalam paru-paru lebih 

banyak mengandung oksigen dibandingkan udara yang dikeluarkan dari paru-

paru; logam memuai bila dipanaskan. Prinsip, misalnya untuk aktivitas hidup 

memerlukan energi; benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Prosedur, 

misalnya pengamatan, pengukuran, tabulasi data, dan analisis data. Teori, 

misalnya teori evolusi, teori asal mula kehidupan. Hukum dan postulat, misalnya 

hukum Boyle, hukum Archimides, postulat Kock. Semua itu merupakan produk 
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yang diperoleh melalui serangkaian proses penemuan ilmiah melalui metode 

ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah. 

Metode ilmiah adalah langkah kerja yang teratur, sistematis, dan terkontrol 

yang digunakan para ilmuan, dalam bekerja memecahkan suatu masalah. Langkah 

ilmiah yang bercirikan objektif, konsisten, sistematis, dan universal. 

Adapun langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuan 

meliputi : 

a. Menemukan dan merumuskan masalah 

b. Merumuskan hipotesis 

c. Merancang eksperimen untuk pengujian hipotesis 

d. Melakukan percobaan (eksperimen) 

e. Mengadakan observasi/pengumpulan data/informasi dari eksperimen 

f. Menarik kesimpulan 

g. Pengujian kesimpulan dengan eksperimen lain 

h. Merumuskan hukum, konsep, atau prinsip 

Sikap ilmiah adalah memiliki rasa ingin tahu, jujur, tekun, teliti, objektif, 

dan terbuka menerima pendapat yang benar. Metode ilmiah dan sikap ilmiah 

merupakan suatu landasan untuk melakukan suatu percobaan dapat didefinisikan 

sebagai usaha sistematik yang direncanakan untuk mnghasilkan data dalam 

rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. 

 

D. LITERASI SAINS 

Pendidikan sains memiliki peran yang penting dalam menyiapkan anak 

memasuki dunia kehidupannya. Sains pada hakekatnya merupakan sebuah produk 
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dan proses. Produk sains meliputi fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Sedangkan proses sains meliputi cara-cara memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan pengetahuan yang mencakup cara kerja, cara berfikir, cara 

memecahkan masalah dan cara bersikap. Pendidikan sains memiliki potensi dan 

peranan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas 

seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Hal ini menandakan bahwa pendidikan sains harus mampu menghasilkan 

masyaraka yang literate terhadap sains (Hayat dan Yusuf, 2010). Literate dalam 

sains ini dikenal dengan literasi sains. Oleh karenanya setiap individu dituntut 

memiliki literasi sains (scientific literacy) yaitu memiliki penguasaan sains secara 

memadai, sehingga tidak hanya untuk menghasilkan produk-produk yang 

bermanfaat bagi kehidupan melainkan juga untuk memecahkan masalah-masalah 

dalam kehidupan nyata. 

Dalam dunia yang dipenuhi dengan produk-produk kerja ilmiah (scientific 

inquiry), literasi sains (scientific literacy) menjadi suatu keharusan bagi setiap 

orang. Setiap orang perlu menggunakan informasi ilmiah untuk melakukan pilihan 

yang dihadapinya setiap hari. Setiap orang perlu memiliki kemampuan untuk 

berhubungan dalam percakapan dan debat publik secara cerdas berkenaan dengan 

isu-isu penting yang melibatkan IPTEK. Setiap orang siap untuk berbagi dalam 
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pemenuhan kegembiraan dan personal yang berasal dari pemahaman dan belajar 

tentang dunia alami. Literasi Sains juga menjadi meningkat kepentingannya di 

tempat kerja. Semakin banyak pekerjaan yang menuntut keterampilan-

keterampilan tingkat tinggi, memerlukan orang-orang yang mampu belajar, 

bernalar, berpikir kreatif, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Suatu 

pemahaman IPA dan prosesnya berkontribusi secara istimewa berkenaan dengan 

keterampilan-keterampilan tersebut. Negara-negara lain telah melakukan investasi 

besar-besar untuk menciptakan dorongan bekerja yang “literate” secara ilmiah 

dan secara teknologi. 

Siswa-siswa tidak dapat mencapai performance yang tinggi tanpa 

bimbingan guru yang terampil dan profesional, waktu belajar yang cukup, 

ruangan gerak dan sumber belajar di sekelilingnya. Semua ini tidak terlepas dari 

dukungan sistem pendidikan IPA. Belajar dengan penekanan pada proses sains 

dipandang lebih memberi bekal kemampuan kepada siswa seperti melakukan 

pengamatan (observasi), inferensi, bereksperimen, inkuiri merupakan pusat atau 

inti pembelajaran IPA. 

Laporan dari Organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi (OECD) 

melalui PISA Tahun 2009 yang berhubungan dengan kemampuan dalam literasi 

sains, membaca, matematika menempatkan Indonesia pada urutan ke-57 dari 65 

negara. Dibandingkan Negara-negara Asia lainnya Indonesia termasuk dalam 

urutan di bawah (PISA, 2010). Sementara untuk tahun 2012  Indonesia tetap pada 

urutan ke 64 dari 65 negara (OECD, 2013). 

Kemampuan literasi sains yang lemah anak Indonesia yang dianalisis Tim 

Literasi sains Puspendik tahun 2004 terungkap:  
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1. Komposisi jawaban siswa mengindikasikan lemahnya pemahaman siswa 

terhadap konsep-konsep dasar sains yang sebetulnya telah diajarkan, 

sehingga mereka tidak mampu mengaplikasikannya untuk 

menginterpretasi data, menerangkan hubungan kausal, serta memecahkan 

masalah sederhana sekalipun. 

2. Lemahnya kemampuan siswa dalam membaca dan menafsirkan data 

dalam bentuk gambar, tabel, diagram dan bentuk penyajian lainnya. 

3. Adanya keterbatasan kemampuan siswa mengungkapkan pikiran dalam 

bentuk tulisan. 

4. Ketelitian siswa membaca masih rendah, siswa tidak terbiasa 

menghubungkan informasi-informasi dalam teks untuk dapat menjawab 

soal. 

5. Kemampuan nalar ilmiah masih rendah. 

6. Lemahnya penguasaan siswa terhadap konsep-konsep dasar sains dan 

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan kesehatan (Mahyuddin, 

2007). 

Literasi sains terbentuk dari 2 kata, yaitu literasi dan sains. Secara harfiah 

literasi berasal dari kata literacy yang berarti “melek huruf”/ gerakan 

pemberantasan buta huruf (Echols & Shadily, 1990). PISA (Programme for 

International Student Assesment) mendefinisikan literasi sains sebagai kapasitas 

individu dalam menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-

pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami 

dan membantu membuat keputusan tentang dunia alami serta interaksi manusia 

dengan alam (OECD, 2009). National Science TeacherAssociation /NSTA 
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mengemukakan bahwa seorang yang literat sains adalah orang yang menggunakan 

konsep sains, keterampilan proses dan nilai dalam membuat keputusan sehari-hari 

kalau ia berhubungan dengan orang lain atau dengan lingkungannya, dan 

memahami interelasi antara sains, teknologi dan masyarakat, termasuk 

perkembangan sosial dan ekonomi. 

Literasi sains ialah pengetahuan dan pemahaman atas konsep sains secara 

ilmiah, pemikiran sains, matematika dan mengetahui perhubungan antara sains, 

matematik dan teknologi untuk pembuatan keputusan secara peribadi, partisipasi 

dalam pertunjukan budaya dan produktivitas ekonomi. Seiring dengan keperluan 

ini, pendidikan telah mengalami revolusi pemikiran berkaitan tentang sains dan 

matematika.  

 

E. KETERAMPILAN LITERASI SAINS 

Dalam revolusi ini NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) mendapati 

Linn et al (2000) menyatakan, bahwa satu keahlian atau keterampilan telah 

ditetapkan dengan memberi penekanan terhadap; 

1.Inkuiri saintifik,  

2. Proses saintifik,  

3. Pembelajaran berasaskan masalah, dan  

4. Intergrasi sains dan matematik.  

Siswa perlu menguasai numerik, literasi kuantitatif dan menggunakan 

matematika untuk menyiasat, menjelajah, memberi sistem dan memvisualkan 

fenomena merentasi kurikulum. Hal ini kerana sifat asal sains yaitu pengetahuan 

yang sering dipertikaikan dan bersifat tidak pasti. Ketidakpastian dalam sains 
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bersumber daripada kekurangan sumber untuk menyiasati masalah, ketidakpastian 

data empirik dan kekurangan teori. Maka pelajar perlu mempunyai kemahiran 

literasi saintifik untuk menentukan kebenaran dan memberikan justifikasi dalam 

setiap pilihan yang dibuat (Sukor et al. 2011). 

Dominasi Literasi Saintifik adalah penting agar seseorang individu dapat 

berusaha untuk memahami kaedah sains yang digunakan. Dalam NCREL: 

enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan siswa yang mempunyai 

keterampilan literasi saintifik yaitu: 

1. Mempunyai proses dan konsep ilmiah yang diperlukan untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat era digital. 

2. Mampu bertanya, menemukan atau memastikan jawaban atas pertanyaaan 

pertanyaan yang didapatkan daripada keingintahuan terhadap pengalaman 

setiap harinya. 

3. Memiliki keterampilan mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi 

fenomena alam. 

4. Mampu membaca dengan memahami artikel tentang sains dalam pers 

popular untuk berperan dalam diskusi sosial untuk membuktikan validitas 

suatu kesimpulan. 

5. Mampu mengidentifikasikan isu-isu ilmiah yang terdapat dalam keputusan 

nasional dan tempatan untuk mengepresikan posisi yang dimaklumkan 

secara saintifik dan teknologis. 

6. Mampu menilai kualitas daripada informasi ilmiah yang berkaitan dengan 

sumbernya dan metode yang digunakan untuk menghasilkannya 
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7. Mempunyai kapasitas untuk menunjukkan dan menilai pendapat 

berdasarkan bukti dan mengaplikasikannya ke dalam sebuah kesimpulan 

dalam bentuk argumen tersebut secukupnya. 

Untuk lebih jelasnya tentang hubungan literasi sains dan tekhnologi seperti  

pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hubungan literasi sains dan teknologi 

Lebih spesifik, Carin (1993) menyatakan ada lima ranah pendidikan sains 

yaitu: 

1. Mengetahui dan Memahami (Informasi Ilmiah) 

Meliputi: (a). Mempelajari informasi khusus (fakta, konsep, teori dan hukum) 

dan (b).  Mempelajari sejarah dan filosofi sains  

2. Mengeksplorasi dan Menemukan (Proses-proses Sains)  
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Meliputi: (a). Menggunakan proses sains untuk mempelajari bagaimana 

ilmuwan  berfikir dan bekerja (melakukan observasi dan deskripsi, klasifikasi 

dan organisasi, mengukur, berkomunikasi, memprediksi dan inferensi, 

menyusun hipotesis, mengidentifikasi dan mengendalikan, menginterpretasi 

data, menyusun instrumen, alat sederhana dan model) dan, (b). Menggunakan 

keterampilan psikomotor dan keterampilan kognitif. 

3. Berimaginasi dan Berkreasi (Berfikir Kreatif) 

Meliputi: a. memvisualisasi dan menghasilkan bayangan mental, b. 

Mengkombinasi objek dan ide dengan cara baru, c. Menghasilkan cara baru, d. 

Memecahkan teka-teki dan “puzzle”, e. Berfantasi, f. Berpura-pura, g. 

Bermimpi, h. Merancang alat dan mesin, dan i. Menghasilkan ide yang tidak 

biasa. 

4. Ikut Merasakan dan Menilai (Sikap) 

Meliputi: a. Mengembangkan sikap positif terhadap sains, sekolah, guru dan 

diri sendiri, b. Mengeksplorasi  emosi manusia, c. Mengembangkan kepekaan 

dan rasa hormat terhadap perasaan orang lain, d. Mengemukakan perasaan 

pribadi dengan cara membangun, e.Membuat keputusan mengenai nilai pribadi 

dan isu-isu sosial dan lingkungan. 

5. Memanfaatkan dan Menerapkan ( Penerapan dan Keterkaitan) 

Meliputi: a. Melihat contoh-contoh dan konsep-konsep sains dalam kehidupan 

sehari-hari, b. Menerapkan konsep dan keterkaitan sains yang telah dipelajari 

dalam memecahkan masalah teknologi yang nyata, c. Memahami prinsip-

prinsip sains dan teknologi yang berlaku pada peralatan rumah tangga, d. 

Menggunakan proses sains dalam memecahkan masalah dalam kehidupan 
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sehari-hari, e. Memahami dan mengevaluasi laporan media massa mengenai 

perkembangan ilmu, f. Membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatan, 

nutrisi dan cara hidup pribadi berdasarkan pengetahuan mengenai konsep sains 

alih-alih kata orang dan emosi, g. Mengintegrasikan sains dengan subjek yang 

lain. 

 
Pengetahuan yang biasanya dihubungkan dengan literasi sains menurut 

(Shwartz, 2005) sebagai berikut: 

1. Memahami ilmu pengetahuan alam , norma dan metode sains dan pengetahuan 

ilmiah. 

2. Memahami kunci konsep ilmiah. 

3. Memahami bagaimana sains dan teknologi bekerja bersama-sama. 

4. Menghargai dan memahami pengaruh sains dan teknologi dalam masyarakat. 

5. Hubungan kompetensi-kompetensi dalam konteks sains, kemampuan 

membaca, menulis dan memahami sistem pengetahuan manusia. 

6. Mengaplikasikan beberapa pengetahuan ilmiah dan kemampuan 

mempertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

F. ASPEK LITERASI SAINS 

PISA (2000) menetapkan tiga dimensi besar literasi sains dalam 

pengukurannya, yakni konten, proses dan konteks aplikasi sains. 

1. Aspek Konten 

Konten sains merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan 

untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam 

melalui aktivitas manusia. Dalam kaitan ini PISA tidak secara khusus membatasi 
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cakupan konten sains hanya pada pengetahuan yang menjadi materi kurikulum 

sains sekolah, namun termasuk pula pengetahuan yang dapat diperoleh melalui 

sumber-sumber informasi lain yang tersedia. Oleh karena PISA bertujuan 

mendeskripsikan seberapa jauh siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan 

dalam konteks yang terkait kehidupannya, dan soal-soal PISA hanya mencakup 

sampel pengetahuan sains, maka PISA menentukan kriteria pemilihan konten 

sains sebagai berikut:  

 Relevan dengan situasi kehidupan nyata. 

 Merupakan pengetahuan penting sehingga penggunaannya berjangka 

panjang. 

 Sesuai untuk tingkat perkembangan anak usia 15 tahun. 

Berdasarkan kriteria konten seperti itu, dipilih pengetahuan yang diperlukan 

untuk memahami alam dan memaknai pengalaman dalam konteks personal, sosial 

dan global.Pengetahuan yang dipilih tersebut diambil dari bidang-bidang studi 

biologi, fisika, kimia, serta ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dengan merujuk 

pada kriteria tersebut.Peserta didik harus mampu mengaplikasikan pengetahuan 

dan kompetensi sains dalam konteks yang dipandang sebagai sistem. 

2. Aspek Proses 

PISA memandang pendidikan sains berfungsi untuk mempersiapkan warga 

negaramasa depan, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi dalam 

masyarakat yang semakin terpengaruh oleh kemajuan sains dan teknologi. Oleh 

karenanya pendidikan sains perlu mengembangkan kemampuan peserta didik 

memahami hakekat sains, prosedur sains, serta kekuatan dan limitasi sains. 

Peserta didik perlu memahami bagaimana ilmuwan sains mengambil data dan 
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mengusulkan eksplanasi-eksplanasi terhadap fenomena alam, mengenal 

karakteristik utama penyelidikan ilmiah, serta tipe jawaban yang dapat diharapkan 

dari sains. Karakteristik utama sains mencakup: pengumpulan data dipandu oleh 

gagasan dan konsep, sifat tentatif dari pengetahuan sains, keterbukaan terhadap 

pengujian dan pengkajian, menggunakan argumen logis, serta kewajiban untuk 

melaporkan metode dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bukti. 

Sejak kelahirannya, PISA menjadikan proses sains ini sebagai salah satu 

domain penilaiannya. Namun dalam perkembangan terakhir, PISA memilih istilah 

“kompetensi sains” sebagai pengganti proses sains. Proses sains merujuk pada 

proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan 

masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan 

kesimpulan. Termasuk di dalamnya mengenal jenis pertanyaan yang dapat dan 

tidak di jawab oleh sains, mengenal bukti apa yang diperlukan dalam suatu 

penyelidikan sains, serta mengenal kesimpulan yang sesuai dengan bukti yang 

tersedia. 

Tiga aspek dari komponen proses dalam penilaian literasi sains, yakni  :  

1. Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah; yaitu pertanyaan ilmiah meminta 

jawaban berlandaskan bukti ilmiah. Termasuk di dalamnya mengenal 

pertanyaan yang mungkin diselidiki secara ilmiah dalam situasi yang 

diberikan, mengidentifikasi kata-kata kunci untuk mencari informasi 

ilmiah tentang suatu topik yang diberikan. 

2. Menjelaskan fenomena secara ilmiah; dimana peserta didik 

mendemonstrasikan kemampuan proses sains ini dengan mengaplikasikan 

pengetahuan sains dalam situasi yang diberikan. Kompetensi ini 
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mencakup mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena, memprediksi 

perubahan. Kompetensi ini melibatkan pengenalan dan identifikasi 

deskripsi, eksplanasi, dan prediksi yang sesuai. 

3. Menggunakan bukti ilmiah; Kompetensi yang menuntut peserta didik 

memaknai temuan ilmiah sebagai bukti untuk suatu kesimpulan. 

 
3. Aspek Konteks 

 PISA menilai pengetahuan sains relevan dengan kurikulum 

pendidikan sains di negara partisipan tanpa membatasi diri pada aspek-aspek 

umum kurikulum nasional setiap negara. Penilaian PISA dibingkai dalam 

situasi kehidupan umum yang lebih luas dan tidak terbatas pada kehidupan di 

sekolah saja. Dalam memilih konteks, pikiran dasarnya adalah PISA 

bertujuan menilai pemahaman dan kemampuan dalam sains, serta sikap-sikap 

yang harus dimiliki siswa pada akhir masa wajib belajar. Sebagai studi 

Internasional, konteks yang digunakan untuk soal-soal PISA harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan minat dan kehidupan peserta didik di 

setiap negara-negara partisipan. Butir-butir soal PISA dikembangkan dan 

dipilih dengan memperhatikan faktor keragaman budaya dan bahasa di 

negara-negara partisipan PISA. 

 

G. PEMBELAJARAN LITERASI SAINS BERBASIS SAINS 

TEKHNOLOGI MASYARAKAT (STM) 

Pembelajaran merupakan kegiatan mengajar ditinjau dari sudut kegiatan 

siswa berupa pengalaman belajar siswa. Dengan kata lain pembelajaran 

merupakan kegiatan yang direncanakan guru untuk dialami siswa selama kegiatan 
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belajar mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sains selama 

ini kurang relevan dan kurang populer di mata para siswa. Hal ini dikarenakan 

kurikulum semuanya cenderung menempatkan materi subyek terlebih dahulu 

kemudian sedikit aplikasinya. Padahal prinsip-prinsip sains dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan yang berkenaan dengan 

masalah sehari-hari. Selain itu pembelajaran yang relevan dapat menyadarkan 

siswa bahwa sains penting dalam penentuan karir dan sebagai anggota 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengajaran sains di sekolah yang bertujuan 

untuk memberikan pengertian betapa pentingnya sains bila dikaitkan dengan 

masyarakat di masa kini atau masa datang. 

Dalam rangka usaha merealisasikan pembelajaran sains di sekolah, maka 

muncul pendekatan pembelajaran berbasis Sains Tekhnologi Masyarakat (STM). 

Pembelajaran berbasis STM merupakan pembelajaran yang didasarkan pada 

pengembangan kemampuan pengetahuan sains di berbagai sendi kehidupan, 

mencari solusi permasalahan, membuat keputusan, dan meningkatkan kualitas 

hidup. Menurut, Carin (1993), tujuan yang hendak dicapai melalui pendekatan 

STM ialah:  

1. Memiliki pemahaman mengenai aspek-aspek sains dan teknologi yang 

bermanfaat  bagi mereka pada tingkat perkembangan kognitif mereka. 

2. Menganggap sains dan teknologi itu menarik dan memberi manfaat. 

3. Menggunakan pemahaman mengenai sains dan teknologi itu dalam lingkungan 

alam dan lingkungan sosial tempat mereka tinggal. 

Pengembangan pembelajaran berbasis STM adalah mengembangkan 

kemampuan kreatif dengan menggunakan pengetahuan berikut cara kerjanya di 
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dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memecahkan masalah serta membuat 

keputusan yang dapat meningkatkan mutu kehidupan sehingga siswa memil.iki 

ciri-ciri dan berfikir berdasarkan literasi sains dan tekhnologi. 

Lebih jauh, NSTA memberikan ciri-ciri siswa yang memiliki literasi sains 

dan literasi tekhnologi adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan konsep sains dan teknologi serta merefleksi nilai-nilai etika 

dalam memecahkan masalah  dan membuat keputusan yg bertanggung jawab 

2. Melaksanakan tindakan pribadi atau tindakan yg dilakukan bersama dalam 

masyarakat dengan penuh tanggung jawab 

3. Mempertahankan keputusan dan tindakan dengan argumen yang rasional 

berdasarkan bukti-bukti 

4. Mempelajari sains dan teknologi karena merasa tertarik pada sains dan 

teknologi dan penjelasan yang diberikannya. 

5. Menunjukkan keingintahuan akan dan penghargaan terhadap lingkungan alami 

dan lingkungan buatan manusia. 

6. Menerapkan rasa skeptis (tidak mudah percaya), metode yang tepat dan 

penalaran yang logis serta kreativitas dalam menyelidiki lingkungannya. 

7. Menjunjung tinggi penelitian ilmah dan pemecahan masalah melalui teknologi. 

8. Dapat mencari, mengupulkan, menganalisis dan mengevaluasi sumber-sumber 

informasi ilmiah dan teknologi dan menggunakan sumber-sumber ini untuk 

memecahkan masalah, membuat keputusan dan mengambil tindakan. 

9. Mampu membedakan antara bukti ilmiah dan teknologi dengan pandangan 

pribadi. 
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10. Tetap terbuka terhadap bukti baru dan menyadari kesementaraan dari       

pengetahuan ilmiah/teknologi. 

11. Mengenali bahwa sains dan teknologi adalah hasil usaha manusia. 

12. Menimbang-nimbang keuntungan dan kerugian dari hasil perkembangan 

sains dan teknologi 

13. Mengenal kekuatan/kelebihan dan kekurangan sains dan teknologi dalam 

memajukan kesejahteraan manusia. 

14. Menganalisis interaksi antara Sains, Teknologi dan Masyarakat. 

15. Menghubungkan Sains dan Teknologi, dengan upaya manusia yang lain yaitu 

sejarah, matematika, seni dan humaniora. 

16. Mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, moral, dan etika dari Sains dan 

Teknologi yang berkaitan dengan isu-isu pribadi dan global. 

17. Menawarkan penjelasan mengenai gejala alam yang dapat diuji validitasnya 

Untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan STM dapat dilihat perbedan berdasarkan : 1. Tujuan, 2. 

Kurikulum, 3. Pengajaran, 4. Evaluasi, 5. Guru, dan 6. Siswa seperti Tabel 1 

hingga 6 berikut. 

 
Tabel 1.1  Perbandingan pendekatan STM dan tradisional pada  aspek 

Tujuan. 

Pendekatan Tradisional Pendekatan STM 

1. Pertimbangan minimal dalam 

kemampuan adaptasi manusia. 

2. Penekanan pada isu dan masalah 

1. Penekanan pada adaptasi manusia 

dan masa dengan alternatif 

2. Berhubungan dengan isu dan 
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sosial sangat sedikit hanya 

diperbincangkan bila masih ada 

waktu pada akhir pelajaran. 

3. Keterampilan inkuiri (bila ada) 

yang sangat umum dalam sains 

4. Mencari jawaban yang benar 

terhadap masalah-masalah yang 

terkait dalam bidang studi saja. 

5. Perhatian mengenai karier dalam 

Sains sangat minim, hanya secara 

perorangan yang dibicarakan. 

6. Interpretasi dari masalah yang 

berhubungan dengan bidang studi 

bebas dari nilai 

masalah-masalah kemasyarakatan 

sebagai tujuan yang menimbulkan 

kebutuhan mempelajari konsep 

3. Proses inkuiri yang unik setiap 

masalah 

4. Pemecahan masalah dengan 

mengunakan pengetahuan ilmiah 

dalam konteks sosial. 

5. Kesadaran akan berkarier  dalam 

Sains menjadi bagian integral proses 

belajar. 

6.  Dimensi nilai, etika dan moral dari 

isu dan masalah yang ada 

diperhatikan juga. 

 

 

Tabel 1.2  Perbandingan Pendekatan STM dan tradisional pada aspek 

kurikulum. 

Pendekatan Tradisional Pendekatan STM 

1. Kurikulum berpusat pada buku 

teks, tidak fleksibel, hanya 

memperhatikan validitas ilmiah 

2. Kemanusian hanya kadang-kadang 

dibicarakan 

1. Kurikulum berpusat pada masalah, 

fleksibel dan disesuaikan dengan 

budaya masyarakat tetapi tetap valid 

secara ilmiah 

2. Pusatnya kemanusiaan 
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3. Dikendalikan oleh buku teks, 

relevansinya dengan masalah lokal 

hanya secara kebetulan 

4. Materi terbatas, sumber-sumber 

dalam kelas, penggunaan bahan 

praktikum, sering kali hanya 

dilakukan agar siswa ikut terlibat.  

5. Informasi dalam konteks logika 

dan struktur disiplin ilmu 

6. Memberikan gambaran yang 

menyimpang mengenai sains 

karena dilukiskan sebagai hasil 

kegiatan individual saja. 

 

3. Banyak segi termasuk relevansinya 

dengan kondisi masyarakat dan 

lingkungan setempat. 

4. Penggunaan lingkungan alami 

sumber daya masyarakat dan siswa 

sebagai pusat studi. 

5. Informasi dalam konteks siswa 

sebagai manusia dalam 

sosial/budaya 

6. Mengambarkan pandangan yg lebih 

tepat mengenai sains dengan secara 

eksplisit menghubungkan antara 

sains dengan masyarakat selain sains 

sebagai hasil kerja individual yang 

terpisah. 

 

Tabel 1.3 Perbandingan Pendekatan STM dan tradisional pada aspek 

Pengajaran. 

Pendekatan Tradisional Pendekatan STM 

1. Berpusat pada guru 

2. Pengajaran kelompok berdasarkan 

kemampuan rerata siswa dan 

ditentukan oleh organisasi buku 

teks 

1. Berpusat pada siswa 

2. Memperhatikan keanekaragaman 

siswa, secara pribadi dan 

perseorangan dilayani 

3. Kerjasama siswa membahas isu dan 
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3. Beberapa kerja kelompok, terutama 

dalam laboraturium. 

4. Siswa dianggap sebagai penerima 

pengajaran. 

5. Dasar psikologis lemah untuk 

pengajaran sains, orientasinya 

behaviouristik.  

6. Guru tidak memperdulikan siswa 

dalam hal apa yang dapat dibawa 

siswa ke dalam proses belajar 

mengajar, hanya menggunakan 

informasi yang diperoleh dari 

hafalan. 

 

masalah 

4. Siswa termasuk salah satu faktor 

penting dalam pengajaran yaitu 

sebagai mitra aktif. 

5. Metodologi berdasarkan informasi 

masa kini serta hasil-hasil penelitian 

dalam psikologi perkembangan 

termasuk studi kognitif efektif, dan 

kematangan.   

6. Guru memperhatikan pengalaman 

siswa, berasumsi bahwa siswa hanya 

belajar dari pengalaman mereka 

sendiri (pandangan kontruktivisme) 

 

 

Tabel 1.4  Perbandingan Pendekatan STM dan tradisional padaaspek 

Evaluasi. 

Pendekatan Tradisional Pendekatan STM 

1. Replikasi dari informasi yang 

sudah diberikan sebelumnya 

dianggap sangat penting. 

2. Menekankan pemecahan 

masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

1. Testing dan evaluasi menekankan 

penggunaan konsep dan proses untuk 

menginterpretasi isu dan masalah 

individual dan sosial. 

2. Evaluasi siswa didasarkan pada 

perkembangan siswa dan pemecahan 
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3. Aplikasi jarang didekati 

dalam pengajaran. 

4. Penilaian khas tidak 

mendorong perkembangan 

keterampilan berkreasi 

ataupun sikap positif. 

5. Penilaian terbatas pada 

keberhasilan mengingat 

kembali informasi yang 

diberikan. 

masalah secara rasional 

3. Aplikasi dianggap sebagai hasil akhir 

yang penting dan seringkali menjadi titik 

awal. 

4. Keterampilan berkreasi dan sikap positif 

digunakan dan ditekankan dalam 

penilaian. 

5. Penilaian dilaksanakan dalam banyak 

bentuk. 

 

 

Tabel 1.5 Perbandingan Pendekatan STM dan tradisional berdasarkan aspek 

Guru. 

Pendekatan Tradisional Pendekatan STM 

1. Persepsi filosofis tidak nampak 

dalam praktik, hanya komitmen 

terjadinya pemindahan informasi 

tentang sains. 

2. Kurikulum dan praktik pengajaran 

umumnya teoritis dan rutin. 

3. Guru dipandang sebagai 

pendesiminasi informasi 

4. Guru melihat perannya sebagai 

penyampai isi pelajaran dan 

1. Diperlukan perubahan persepsi 

mengenai pengajaran sains, 

termasuk komitmen terhadap 

kesejahteraan dan kemajuan umat 

manusia. 

2. Posisi filosofis mempengaruhi 

seluruh aspek kurikulum dan praktek 

pengajaran 

3. Guru dipandang sebagai model 

pembelajaran. 
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penentu struktur yang tepat dari 

materi pelajarannya. 

5. Guru umumnya tidak memiliki 

rasional yang berdasarkan hasil 

penelitian untuk mengajarkan 

Sains. 

 

4. Guru menjalankan kebebasan untuk 

merangsang minat siswa dan 

keterlibatan siswa. 

5. Guru memiliki pandangan yang 

masak dengan rasional berdasarkan 

hasil penelitian untuk pengajaran 

sains. 

 

Tabel 1.6  Perbandingan Pendekatan STM dan tradisional berdasarkan 

aspek Siswa. 

Pendekatan Tradisional Pendekatan STM 

1. Siswa adalah penerima dari apa yang telah 

didiktekan guru 

2. Siswa terlibat dalam kegiatan yang 

diperhatikan yang seringkali tidak 

berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari 

3. Tidak ditunjukkan adanya penggunaan 

informasi yang diajarkan dan dipelajari 

dalam kelas untuk kegiatan diluar sekolah 

4. Siswa jarang mempraktikkan atau 

memikirkan sains diluar kelas sains. 

5. Siswa kurang berminat untuk mempelajari 

sains. 

1. Siswa adalah pusat kegiatan 

dalam kelas. 

2. Siswa lebih aktif, terlibat dalam 

situasi pemecahan masalah 

nyata. 

3. Siswa dapat mentransfer belajar 

ke kehidupan sehari-hari dan 

untuk menemukan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Siswa memperluas kegiatan 

dalam kelas ke luar sekolah 

5. Siswa mewujudkan minat yang 

besar untuk belajar sains. 
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6. Siswa lebih sedikit bertanya dan 

pertanyaan siswa seringkali diabaikan. 

 

6. Siswa lebih banyak bertanya 

dan pertanyaan siswa 

dipergunakan dalam belajar. 

 

RANGKUMAN 

Pengertian sains ternyata mengalami perkembangan dari zaman kezaman 

pada mulanya sains merupakan pengetahuan biasa, lambat laut pengertiannya 

berubah menjadi pengetahuan yang rasional lepas dari tahayul, dan kepercayaan 

seperti pada zaman Yunani, kemudian berkembang lagi menjadi pengetahuan 

yang didapat dari metode ilmiah. Namun metode ilmiah itupun nampaknya 

berkembang pula pengertiannya. Pada mulannya suatu dikatakan ilmiah asalkan 

yang masuk akal (rasional) dan sesuai dengan objeknya. Namun kemudian 

nampaknya persyaratannya bertambah yaitu syarat kuantitatif bahkan pada zaman 

sekarang persyaratan itu ditambah lagi yaitu haruslah bersifat pragmatis 

Metode ilmiah memang dapat digunakan untuk mengenal pakah sesuatu 

itu ilmiah atau tidak namun untuk mengetahui apakah sebanarnya sains itu? Maka 

tinjauannya haruslah dari berbagai segi. Dari berbagai pendapat para ahli yang 

telah kami uraikan, dirangkumkan pengertian sains sebagai berikut. 

a. Sebagai institusi, yaitu eksistensinya dalam masyarakat yang merupakan 

satu bidang profesi seperti halnya bidang-bidang profesi yang lain, 

misalnya bidang hukum, kedokteran dll 

b. Sebagai kumpulan pengetahuan ilmiah yang telah disusun secara logis 

dan sistematik. 
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c. Sebagai suatu metode yang mempunyai langkah-langkah tertentu yang 

merupakan pola berfikir deduktif maupun induktir. 

d. Sebagai suatu alat untuk menguasai dan memelihara alam serta 

mengembangkan produksi guna kesejahteraan manusia 

e. Sebagai suatu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan, pola fikir 

dan sikap manusia terhadap alam semesta. 

Dari yang dikemukakan diatas paling sering disebut dalam berbagai 

pustaka adalah bahwa sains dapat dilihat dari 2 dimensi. Pertama, sains adalah 

suatu kumpulan pengetahuan ilmiah yang disusun secara logis dan sistematik. 

Kedua, sains dapat dilihat dari segi proses atau metodelogi untuk mendapatkan 

produk sains. 

Menguasai keterampilan literasi sains pada abad ini adalah sangat 

penting.Kemampuan menguasai keterampilan literasi sain dapat membawa 

kedalam kehidupan yang lebih baik baik dilingkungan diri maupun 

masyrakat.Salah satu yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan Sains Tekhnologi Masyrakat (STM). 

 
LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas, silakan 

anda mengerjakan latihan berikut ini : 

1. Apakah yang dimaksud oleh Nash dengan kalimat “Science is way of looking 

at the world” 

2.Sebutkan sedikitnya 4 hal yang termasuk sikap ilmiah, dan beri alasan mengapa 

hal-hal semacam itu dikembangkan melalui pengajaran sains? 

3. Apa pentingnya mengetahui sains dalam kehidupan sehari-hari? 
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4. Berikan penjelasan mengapa literasi sains sangat penting untuk anda 

ketahui/kuasai! 

 
Petunjuk jawaban latihan 

1. Lihatlah kembali pendapat Nash 

2. Jelaskan dulu mengenai sikap ilmiah, lalu terapkan dalam pengajaran sains 

3. Mengetahui sains tidak hanya sekedar mengetahui materinya saja, perlu 

diketahui hubungan antara ilmu sains dan kehidupan sehari-hari. 

4. Literasi sains sangat penting untuk anda kuasai, sudah jelas! 
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BAB   2 

 
TANTANGAN PEMBELAJARAN SAINS 

   
 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan pendidikan Indonesia berdasarkan pada paradigma 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subjek dan 

memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan 

secara optimal. Domain kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, 

yaitu (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia 

termasuk nilai murni serta kepribadian yang berkualitas dan kompetensi estetis; 

(b) kognitif yang tercermin pada kapasitas berpikir dan daya intelektualitas untuk 

menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; 

dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan 

keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis (Diknas 2009).  

Pada umumya, dalam sebuah negara ketersediaan pendidikan yang 

berkualitas akan sebanding dengan kualitas sumber daya manusianya. Keadaan 

sumber manusia yang berkualitas akan setara pula dengan kesejahteraan 

rakyatnya. Jadi, cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia harus dimulai dengan 

kesungguhan dalam pengembangan pendidikan nasional yang berkualitas. Fokus 

pembangunan pendidikan nasional Indonesia kedepan diarahkan untuk 

meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia pada era 
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ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge based economy) dan pembangunan 

ekonomi kreatif (Diknas 2009).  

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat mengetahui dan 

memahami tantangan pembelajaran sains pada abad 21. Adapun secara khusus, 

diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan tantangan pembelajaran sains 

2. Menjelaskan profil pendidikan sains di Indonesia 

3. Menganalisis masalah-masalah pembelajaran Sains 

4. Menghubungkan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 

B.  TANTANGAN PEMBELAJARAN SAINS 

Pendidikan yang berkualitas diperlukan untuk menghadapi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Untuk itu, proses pembelajaran harus dapat menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk dapat belajar secara aktif 

sehingga siswa dapat memahami pelajaran dan mampu menyelesaikan 

permasalahan. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya 

untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, tidak hanya dalam bentuk pengetahuan 

(Tan 2003). Namun dalam praktiknya di lapangan mata pelajaran IPA sering 

dianggap sebagai mata pelajar yang sukar dan membosankan bagi sebagian siswa 

sehingga proses pembelajaran disekolah menjadi kurang bermakna dan berkesan 

(Depdiknas 2009). 
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Belakangan ini, pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pandangan 

bahwa pengetahuan sebagai kerangka fakta-fakta yang mesti dihafalkan. Proses 

pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas masih berfokus pada guru sebagai 

sumber informasi dan pengetahuan (Diknas 2009). Untuk mencapai kejayaan dan 

kesuksesan di abad ke-21, siswa juga perlu untuk mencapai keterampilan dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta mendapatkan pengetahuan 

menyeluruh tentang informasi dalam segala bentuk (NCREL 2003). Oleh karena 

itu, abad ke-21 memperlihatkan bahwa hanya negara yang mampu memanfaatkan 

teknologi informasi canggih terkini saja yang berada di barisan terdepan dalam 

upaya mengejar kemajuan.  

Oleh karena itu, untuk menuju ke arah model ekonomi baru yang mengacu 

pengetahuan dan inovasi, Indonesia memerlukan masyarakat yang berpikir kreatif, 

inovatif dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah serta 

mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan dan inovasi. Tanpa inovasi, 

sebuah negara akan terus ketinggalan dan tidak dapat bersaing dengan negara-

negara maju di dunia. Untuk merialisasikan hasrat ini maka inovasi perlulah 

diprioritaskan, mencakup semua lapisan masyarakat dan mencakupi segala aspek 

kehidupan terutama untuk golongan siswa. Siswa semestinya dibekalkan dengan 

isu terhadap masalah yang ada, bekerjasama dengan siswa lain untuk 

mengidentifikasi masalah dan seterusnya  mencari penyelesaian terbaik bagi 

masalah tersebut. 

Perubahan teknologi terjadi hampir setiap hari. Untuk itu, diperlukan 

manusia yang mampu berdaya saing dalam era digital, fasih dalam bahasa dan 

mahir mengendalikan teknologi. Di sinilah tanggungjawab sistem pendidikan 
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dalam menyediakan siswa dalam menghadapi tantangan dan gangguan global 

abad ke-21 (NCREL 2003). Keterampilan abad ke-21 bukanlah suatu yang asing 

dalam sistem pendidikan tetapi merupakan perluasan keterampilan tradisional 

yang mengadaptasikan teknologi dan lingkungan kerja baru. Hal ini adalah seperti 

yang dikatakan oleh Douglas Ruskoff, Playing the Future (1996) dalam NCREL 

(2003) yaitu; ”Students are natives to cycberspace, where the rest of us are 

immigrants”. Siswa pada hari ini mempunyai pandangan terhadap dunia yang 

berbeda dengan orang dewasa karena mereka membesar dengan akses terhadap 

informasi dan ide tanpa batas yang diperoleh melalui media interaktif. 

Kemudian, proses pembelajaran yang diharapkan semestinya sesuai 

dengan keterlibatan dan peranan aktif siswa dalam proses pembelajaran atau 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) dan 

keterkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (Vebrianto et al. 

2011). Salah satu dari pada pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang 

menekankan agar pelajar sendiri yang akan membangun pengetahuannya, 

sedangkan guru mesti merancang kegiatan pembelajaran bagi siswa untuk 

meningkatkan pengetahuan awal yang dimilikinya.  

 

C. PROFIL PENDIDIKAN SAINS DI INDONESIA 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

memiliki nilai. Dalam perjalanannya dunia pendidikan Indonesia telah mengalami 

tujuh kali perubahan kurikulum yaitu: kurikulum 1968, kurikulum 1975, 

kuikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 serta yang terakhir adalah kurikulum 2013.  
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Perubahan kurikulum baru merupakan suatu hal yang biasa dan suatu 

kemestian dalam rangka merespon dan menjawab perubahan zaman dan teknologi 

yang begitu berkembang sangat pesat sehingga sesuai dengan perkembangan 

zaman, realita dan tantangan pendidikan dalam membimbing siswa menjadi 

manusia yang bersedia hidup dalam berbagai keadaan (Kusnandar 2010). 

Pendidikan mesti mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam 

masyarakat, terutama tuntutan dan keperluan masyarakat. Kemajuan dalam bidang 

pendidikan mengambarkan kemajuan disebuah negeranya.  

Pada abad 21 ini, perkembangan pendidikan sains sangat terdorong oleh 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan sains 

formal. Karena pada masa ini perkembangan sains dan teknologi dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran dengan adanya penyediaan informasi yang 

tidak terbatas di dunia maya yang dapat dicapai melalui ujung jari. Yang mana 

aspirasi negara ke arah menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang sains 

dan teknologi, coba untuk direalisasikan menerusi sistem pendidikan. Aspirasi ini 

adalah seiring dengan tantangan baru negara, kesan dari pada globalisasi, 

liberalisasi, international dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(Diknas 2009).  

Dalam KTSP ini beban belajar siswa sedikit berkurang dan mampu 

mengembangnkan potensi yang ada pada diri siswa. KTSP menekankan kepada 

keterampilan atau kemampuan yang mesti dicapai atau dimiliki oleh lulusan suatu 

tahap pendidikan. Kemampuan lulusan yang mesti dicapai dinyatakan dengan 

standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kemampuan minima yang mesti 

dicapai lulusan. Tujuan utama dari standar kompetensi adalah untuk memberi arah 
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kepada pendidik tentang kemampuan dan keterampilan yang menjadi fokus dalam 

proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian (Kusnandar 2010).  

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi dan Peraturan Menteri (permen) 23 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) 2006 maka kurikulum 2004 yang sudah beberapa tahun diujikan 

secara resmi dan diterapkan di sekolah-sekolah dengan berbagai revisi untuk 

penyempurnaan. Kedua-dua dokumen itu hanya mengatur secara kasar, sedangkan 

rinci kurikulum akan dikembangkan oleh sekolah, sehingga dikenal dengan nama 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini mempunyai 

pendekatan yang sama dengan kurikulum 2004, yaitu berasaskan kompetensi. 

Meskipun pada akhirnya kurikulum 2013 telah dilancarkan oleh pemerintah, 

tetapi mengingat masih banyaknya kendala dan hambatan untuk pelaksanaan 

kurikulum tersebut maka kurikulum 2013 masih dalam proses ujikaji di beberapa 

sekolah tertentu. Hal ini kemungkinan dikarenakan masalah sarana dan prasarana 

dan kesiapan para guru dan sekolah. 

Sehingga pada saat ini pelaksanaan pembelajaran masih terfokus pada 

kurikulum KTSP. Dimana, penerapan kurikulum standar isi dan standar 

kompetensi akan membawa konsekuensi yang berat dalam implementasinya di 

lapangan. Berkaitan dengan pembelajaran biologi, perubahan yang mendasar 

mesti dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Ada banyak kesalahan konsep yang selama ini berkembang dalam 

pengelolaan belajar biologi (sains) di dalam kelas. Kegiatan belajar biologi 

berubah menjadi kegiatan mengajar biologi. Dengan kegiatan mengajar, maka 
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pusat kegiatan adalah guru. Sepanjang jam pelajaran mesti memberikan ceramah 

dan siswa hanya duduk memperhatikan sehingga siswa menjadi pasif.  

Biologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang 

lahir dan berkembang berdasarkan observasi dan eksperimen. Dengan demikian, 

belajar biologi tidak cukup hanya dengan menghafalkan fakta dan konsep yang 

sudah jadi, tetapi dituntut pula menemukan fakta-fakta dan konsep-konsep 

tersebut melalui observasi dan eksperimen (Depdiknas 2006). Melalui pendidikan 

dan pengajaran biologi (IPA) siswa diajak untuk melakukan eksplorasi alam. 

Berbagai keterampilan yang dimiliki siswa merupakan pintu gerbang untuk 

menguasai pengetahuan yang lebih tinggi dan akhirnya merupakan kecekapan 

atau keterampilan hidup (Life Skill). Ini karena dengan memiliki berbagai 

keterampilan yang dimiliki, maka siswa secara mental bersedia untuk menghadapi 

permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. 

Biologi merupakan satu cabang ilmu yang banyak mengandung konsep 

yang mesti difahami oleh siswa. Pengetahuan dan penguasaan terhadap konsep 

tersebut akan mempermudah siswa dalam mempelajari biologi pada aras dan 

tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan konsep merupakan hal yang penting karena 

merupakan asas untuk berfikir. Di samping itu, pengetahuan konsep merupakan 

dasar bagi proses yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan 

generalisasi (Anderson & Krathwohl 2001). Selain diminta untuk menguasai 

konsep, pelajar mesti mengaplikasikan konsep yang dipelajari, mengaitkan satu 

konsep dengan konsep lain, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

dengan konsep yang dimilikinya serta berketerampilan untuk melakukan 

komunikasi secara berkesan sehingga tidak terjadi miskonsepsi pada diri siswa. 
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Sistem pendidikan pada abad ke-21 perlu membekalkan siswa yang bukan 

saja berilmu pengetahuan tetapi dibekalkan dengan berbagai keterampilan seperti 

aspek literasi era digital, pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, komunikasi 

berkesan serta tidak dilupakan aspek kerohanian yang perlu dititikberatkan 

(Osman et al. 2010; NCREL 2003). Menurut Salpeter (2008), sistem pendidikan 

sekolah mesti mengubah hala tujuan (visi dan misi) mereka, berkaitan dengan 

mata pelajaran teras, pembelajaran keterampilan, kurikulum dan pedagogi yang 

berkaitan dengan perangkat, konteks dan kandungan abad 21 dan penilaian bagi 

membantu semua pelajar mencapai tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan 

modal insan yang cukup dalam menghadapi tantangan abad 21 ini dalam 

lingkungan masyarakat maupun pekerjaan (Osman et al. 2010). 

 

D. MASALAH-MASALAH DALAM PEMBELAJARAN IPA 

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan 

yang berkualitas dalam sebuah negara karena dengan pendidikan, manusia dapat 

mewujudkan semua potensi yang ada pada dirinya baik sebagai peribadi maupun 

sebagai warga masyarakat (Sadikin 2010). Dunia pendidikan kini telah memasuki 

era digital abad 21 yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat 

pesat. Perkembangan dan perubahan ini bukan hanya melibatkan falsafah dan 

kandungan kurikulum tetapi juga pendekatan, kaedah dan teknik-teknik 

pembelajaran. Justeru, proses pembelajaran memerlukan pendekatan yang lebih 

inovatif karena sebahagian besar perubahan ini bersumber dari adanya kemajuan 

dan perkembangan ilmu dan teknologi serta bidang komunikasi (abad 21).  

Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan paradigma dan kurikulum dalam 

pendidikan dan pembelajaran menuntut sekolah dan guru agar lebih kreatif dalam 
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menyediakan pembelajaran yang berkualitas kepada siswanya di sekolah (Trianto 

2007). Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, teknik pengajaran yang 

digunakan oleh guru mesti mampu membangkitkan minat belajar siswa, sehingga 

siswa menjadi interaktif dalam pembelajaran dan bukan semata-mata pencarian 

informasi yang pasif. Salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar pelajar 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran  

Usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah dilakukan 

melalui berbagai cara dan salah satu di antaranya dengan mengubah paradigma 

dan mengubal kurikulum sesuai dengan perubahan zaman (Kusnandar 2010). 

Kemudian, kementerian pendidikan Indonesia mengikuti beberapa survei 

international sebagai upaya untuk melakukan Benchmarking mutu pendidikan 

dalam standar global. Menurut Cuttance dalam Bahrul dan Suhendra (2010) 

penanda aras (Benchmarking) adalah membawa semua sistem operasi sehingga 

ketahap amalan terbaik. Usaha lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah dengan melaksanakan Ujian Nasional (UN). UN merupakan 

salah satu alat penilaian yang dapat memberikan gambaran kompetensi pelajar 

setelah mereka menjalani masa pembelajaran di sekolah (Diknas 2009). 

Mengubah paradigma pendidikan dari pada pengajaran yang berpusat pada 

guru (teacher centered) ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered) adalah bersesuai dengan kurikulum KTSP (Kusnandar 2010). 

Paradigma ini menuntut para guru agar lebih kreatif dalam mengembangkan 

media pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga 

memungkinkan siswa dapat berprestasi melalui aktivitas-aktivitas yang nyata 
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sehingga menyenangkan dan mampu memotivasi siswa untuk mengembangkan 

potensi dan keterampilan pelajar secara optimal (Tan 2003). 

Dalam upaya Benchmarking international, kementerian pendidikan 

Indonesia merujuk pada tiga studi utama sebagai instrumen untuk menguji 

kompetensi global saat ini yaitu Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS), Third International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan 

Program of International Student Assesment (PISA) (Bahrul & Suhendra 2010). 

Studi tahun 2006 menunjukkan literasi membaca pelajar Indonesia adalah 

407, hal ini bererti bahwa siswa Indonesia termasuk negara yang memiliki 

pencapaian literasi membacanya dibawah rerata negara peserta PIRLS 2006 yaitu 

500, dimana posisi literasi membaca siswa Indonesia berada pada posisi kelima 

dari urutan terbawah negara-negara peserta PIRLS 2006. Selanjutnya hasil yang 

telah dijalankan oleh PISA menunjukkan dari 42 negara yang disurvei, siswa 

Indonesia menduduki peringkat ke-39 dengan nilai rerata 371. Literasi membaca 

ini meliputi keterampilan menemukan informasi, memahami dan menafsirkan 

bacaan, serta melakukan refleksi dan penilaian terhadap apa yang dibaca (Bahrul 

& Suhendra 2010). 

Selanjutnya, pencapaian pelajar dalam literasi sains pada PISA 2006, dari 

57 negara peserta, pelajar indonesia berada pada posisi ke 50 dengan nilai rerata 

393, manakala pada studi sebelumnya PISA 2003 nilai rerata 395. Ini bererti pada 

literasi sains siswa Indonesia mengalami penurunan pencapaian sebanyak 2 poin. 

Kemudian, kajian yang dijalankan oleh TIMSS pada tahun 2007 siswa Indonesia 

menduduki posisi ke 35 dari 47 negara peserta TIMSS (Gonzales et al. 2008). 
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Sebagai mata pelajaran yang banyak melibatkan konsep, biologi 

merupakan salah satu mata pelajaran yang sering dinilai sukar oleh siswa. Hakikat 

kenyataan ini dapat dilihat dari pada pencapaian dalam pelaksanaan UN yang 

dilakukan setiap tahun untuk menilai dan menentukan kompentesi dan kelayakan 

pada diri siswa untuk dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Didapati 

dari pada analisis UN tahun 2008-2010 terdapat masalah dalam memahami topik 

mata pelajaran biologi terutama pada topik yang menuntut pemikiran aras tinggi 

seperti menganalisis dan sintesis. (PPMP 2011).  

Dalam situasi sebenarnya, proses pembelajaran sesuatu mata pelajaran di 

sekolah memberi fokus kepada penguasaan isi kandungan mata pelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran yang seadanya dan tidak memberi kepentingan 

kepada proses-proses pembelajaran yaitu bagaimana untuk belajar memahami 

konsep dan keterampilan siswa. Akibatnya, para siswa di sekolah menjadi pasif 

dan tidak menguasai keterampilan-keterampilan pemikiran asas yang sangat 

penting dalam menyelesaikan masalah (Vebrianto et al. 2014). 

Selain dari pada itu, isu yang hangat kebelakangan ini banyak peristiwa 

yang tidak menyenangkan berlaku seperti isu lulusan yang menganggur yang 

masih wujud kesan dari pada kurangnya keterampilan berkomunikasi dan berfikir 

inventif dengan berkesan dan ketiadaan keupayaan menyelesaikan masalah 

dengan berkesan. Tuduhan-tuduhan lain yang turut diutarakan dari masa ke masa 

seperti tenaga kerja yang lemah dalam menganalisis serta menyelesaikan masalah 

(Kusnandar 2010). Kondisi di atas semakin nyata dengan adanya data di bawah 

ini yaitu. 
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Tabel 2.1  Jumlah pencari tenaga kerja (tenaga kerja yang belum terserap) 
menurut pendidikan 

Pendidikan Jumlah  Persentase 
Tidak sekolah    278.329   3.5 
Tidak /belum tamat SD    573.097   7.2 
Tamat SD 1.893.565 23.7 
Tamat SMP 1.786.317 22.3 
Tamat SMA 1.881.578 23.5 
Tamat SMK 1.051.912 13.1 
Tamat Akademi/diploma    289.134   3.1 
Tamat Universiti    289.099   3.6 

 

Tabel  2.2    Penganguran (tenanga kerja yang tidak mendapat pekerjaan)   
menurut tingkat pendidikan 

NO Pendidikan Jumlah penganguran 
2002 2003 2004 2005 

1 Tidak lulus SD   868.308 1.036.048 1.004.206 1.012.711 
2 SD 2.353.330 2.452.805 2.275.281 2.540.977 
3 SMP 2.146.495 2.426.393 2.690.912 2.680.810 
4 SMA 3.244.130 3.456.099 3.695.504 3.911.502 
5 DI/DII      86.567      79.588      92.788   107.516 
6 DIII/Akademi    163.859    123.226    144.463   215.320 
8 Universiti    269.415     245.857    385.418   385.418 

           Jumlah total 9.132.104 9.820.016 10.288.572 10.854.354 

Sumber: BPS dalam Kompas, 11 Februari 2005 (Kusnandar 2010) 

 
Dari Tabel 1 dan 2 diketahui bahwa semakin tahun maka jumah total 

pengangguran semakin tinggi. Maka untuk memenuhi tantangan ini, maka kita 

perlu untuk menguasai elemen-elemen abad ke-21. Elemen-elemen yang 

dinyatakan dalam The Partnership for 21st Century Skills (2002) adalah seperti: 

 a) Penekanan terhadap mata pelajaran teras;  

b) Penekanan keterampilan belajar;  

c) Penggunaan peralatan abad ke-21 untuk mengembangkan keterampilan 

belajar;  

d) Pengajaran dan pembelajaran dalam konteks abad ke-21;  
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e) Kandungan pengajaran dan pembelajaran berasaskan abad ke-21;  

f) Menggunakan sistem penilaian untuk mengukur keterampilan abad ke-21.  

Elemen-elemen yang disarankan ini, coba disesuaikan dengan kurikulum 

pendidikan sains di Indonesia. Agar efektif, berterusan dan terjangkau, penilaian 

perlu menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kecekapan dan 

ketepatan waktu. Para siswa harus di uji dengan ujian keterampilan abad 21 

karena ujian konseptual biasa hanya boleh mengukur beberapa keterampilan 

penting dan pengetahuan saja. Keseimbangan penilaian, termasuk uji standar 

berkualitas tinggi bersama-sama dengan penilaian kelas yang berkesan, 

menawarkan siswa dan guru instrumen yang ampuh untuk menguasai isi dan 

keterampilan abad 21. 

 

E. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

Teknologi informasi yang berkembang saat ini telah dimanfaatkan oleh 

seluruh umat di dunia. Kemajuan teknologi yang ada, telah mengubah perilaku 

sebagian atau bahkan semua gaya hidup manusia saat ini (Herrington et al. 2007). 

Mengikut John Naisbitt dalam NCREL (2003) suatu bangsa atau negara yang 

unggul dalam teknologi informasi, maka bangsa atau negara tersebut akan unggul 

pula dalam mendominasi dunia. Untuk mengantisipasi kecenderungan 

perkembangan dunia yang semakin maju saat ini pemerintah Indonesia melalui 

Departemen Pendidikan Nasional telah menggubal dan mempersiapkan para siswa 

agar mampu lebih bersaing dalam penguasaan Information and Communication 

Technologhy (ICT). Dalam proses pembelajaran penguasaan teknologi menjadi 
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amat penting bagi siswa dalam menerokai teknologi untuk mendapat berbagai 

informasi yang diperlukan. 

Pada masa ini, salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian 

Pendidikan di Indonesia adanya program Buku Sekolah Elektronik (BSE) untuk 

memudahkan mendapatkan informasi, namun dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan media cetak ini masih perlu penambahbaikan untuk memudahkan 

proses pemahaman pelajar, karena isi kandungan topik pengajaran dan 

pembelajaran masih abstrak sehingga sukar untuk difahami oleh siswa dan sering 

terjadi kesalahfahaman terhadap konsep atau miskonsepsi dan belum dapat 

menciptakan pembelajaran yang interaktif. Maka, penyesuaian dan revisi dari segi 

pendekatan dan proses pembelajaran perlu dilakukan agar dapat menyediakan 

suatu bahan yang mudah, lengkap dan interaktif sehingga dapat memotivasi siswa 

untuk memiliki berketerampilan abad ke-21 dan pemahaman konsep yang betul 

(NCREL 2003).  

Pada masa ini teknologi informasi berkembang begitu cepat, akses pelajar 

terhadap peralatan abad ke-21, dalam laporan Prensky (2001) menyatakan bahwa 

masa harian kanak-kanak diisi dengan menggunakan komputer, permainan video, 

pemain musik digital, telefon dan berbagai-bagai lagi peralatan dalam dunia 

digital. Mehmet (2009), dan Pedro (2006) menyatakan bahwa kesemua teknologi 

ini menjadi sebahagian dari pada kehidupan mereka dan seterusnya melahirkan 

terma New Millennium Learners. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan 

penambahbaikan dalam proses pembelajaran di mana keterlibatan siswa 

dilaksanakan secara aktif dengan menggunakan kemajuan dan kecangihan 

teknologi informasi (Kusnandar 2010) 
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Trend terkini dalam pendidikan menyarankan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi akan terus menjadi bagian penting dalam pembelajaran 

sepanjang hayat dalam zaman modren (Tan 2003). Chen dan Tan (2002) 

mendapati bahwa kita telah dihujani dengan laporan dan informasi yang 

berkembang pesat dan berterusan melalui perubahan teknologi informasi, dengan 

perkembangan teknologi informasi ini generasi baru memungkinkan untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan ICT. Kuasa ICT dari 

segi akses komunikasi dan informasi (contohnya e-mel, World Wide Web, 

Internet telekomunikasi, sidang video) adalah jelas dapat membantu 

meningkatkan pengetahuan dan berbagai keterampilan. Penggunaan dari pada ICT 

ini, memberi kuasa kepada siswa yang bukan saja mengambil kesempatan dari 

pada akses serta kekayaan ilmu tetapi juga untuk menemui cara untuk sharing 

pengetahuan, penyebaran pengetahuan dan penyedia pengetahuan melalui 

penggunaan pembelajaran pengurusan sistem pembelajaran berasaskan WEB dan 

komunikasi Internet. 

 

KESIMPULAN 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghatarkan perubahan 

yang sangat jelas pada kehidupan manusia. Khususnya dalam dunia pendidikan. 

Perubahan yang sangat cepat ini menjadi sebuah tantangan dan hambatan bagi 

majunya sistem pendidikan di tanah air. Seorang pendidik haruslah memiliki 

berbagai keterampilan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk 

dijadikan media pembelajaran yang interaktif dan berkesan dalam proses 

pembelajaran sains.  
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 Teknologi memiliki peluang yang besar untuk diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran ilmu-ilmu sains bagi meningkatkan motivasi dan berbagai 

keterampilan siswa. Disisi lain media pembelajaran yang diberikan akan 

membantu mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada diri siswa karena media 

pembelajaran tersebut dapat menampilkan sesuatu keterang lebih jelas dan real. 

Diharapkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi siswa akan dapat 

meningkatkan pemahaman dan pencapaian belajarnya. 

 

LATIHAN 

Untuk memperjelas pemahaman anda terhadap faktor-faktor dan tantangan 

abad 21 ini terhadap proses pembelajaran sains cobalah kerjakan latihan berikut 

ini, setelah itu cocokkanlah jawaban anda dengan rambu-rambu jawaban yang 

telah disediakan! 

1. Apa saja tantangan abad 21 dalam mempelajari sains? 

2. Bagaimana cara guru untuk menciptakan proses pembelajaran sains yang 

menarik dan berkesan? 

3. Apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptkan proses 

pembelajaran sains yang aktif? 

4. Mengapa seorang guru harus menguasai teknologi? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Setelah selesai mengerjakan latihan di atas, cocokkanlah jawaban yang telah anda 

buat dengan rambu-rambu jawaban berikut.  

1. Sudah jelas dalam modul ini, 

2. Menyediakan proses pembelajaran yang baru dan menarik dengan 

menyediakan media pembelajran berbasis TIK, 

3. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman sehingga dapat 

menyediakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. 
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BAB 3 

 
TEORI BELAJAR  

 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 Hakekat sains, literasi sains dan tantangan pembelajaran sains pada abad 21 

telah anda pelajari pada bab 1 dan 2. Pada bab 3 ini anda akan dikenalkan empat teori 

belajar.  Pemahaman tentang Teori belajar ini dapat anda gunakan sebagai salah satu 

usaha mencapai kompetensi anda sebagai pendidik yaitu memahami peserta didik dan 

merancang pembelajaran yang mendidik dalam mengembangkan pembelajaran sains 

di kelas. 

Setelah mempelajari bab 3  ini anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan teori belajar Piaget, Bruner, Gagne, dan Ausubel 

2. Menjelaskan karakteristrik teori belajar Piaget 

3. Menjelaskan karakteristrik teori belajar Bruner 

4. Menjelaskan karakteristrik teori belajar Gagne 

5. Menjelaskan karakteristrik teori belajar Ausubel 

6. Merancang pembelajaran sains di sekolah dengan penerapan Teori Piaget, 

Bruner, Gagne, dan Ausubel 
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B. TEORI PIAGET DALAM PEMBELAJARAN SAINS  

 Jean Piaget (baca; Piaze) lahir di Neuchatel Swiss tahun 1896. Semenjak kecil 

Piaget tertarik dengan masalah biologi, dan usia 11 tahun telah menulis karya ilmiah 

tentang struktur hewan. Setelah dewasa, mulai usia 18 tahun Piaget mulai mendalami 

struktur mental yang menurutnya sangat penting dalam proses penyesuaian diri. 

Menurut Piaget mental manusia mempunyai pengetahuan tentang benda dan 

pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu. Struktur mental 

disebut Piaget dengan schemata. 

 Selain itu Piaget beranggapan bahwa sejak lahir bayi telah mempunyai sistem 

yang terus-menerus mencari dan memberi tanggapan terhadap suatu rangsangan dan 

dengan melakukan hal tersebut secara terus menerus akan membentuk suatu 

kebiasaan dan kemampuan. Sistem tersebut pada awalnya terbatas pada kebiasaan 

yang memerlukan tanggapan yang mudah sperti mengisap dan menangkap. Secara 

terus menerus kebiasaan ini akan berkembang menjadi lebih komplek lebih 

terkoordinasi dan lebih mempunyai tujuan. Proses ini disebut adaptasi. 

 Adaptasi menurut Piaget bisa terjadi apabila melalui dua proses penting yang 

disebut sebagai proses Asimilasi dan Akomodasi. Proses asimilasi meliputi membuat 

tanggapan terhadap hal-hal yang sudah diperoleh sedangkan akomodasi adalah 

modifikasi atau penyesuaian dari suatu tanggapan. Dengan kata lain mengasimilasi 

adalah memberikan tanggapan berdasarkan informasi atau pengetahuan yang telah 

ada. Sedangkan mengakomodasi adalah memberikan tanggapan kepada karakteristik 

atau gejala yang berasal dari luar, sebagai akibatnya akan terjadi perubahan-

perubahan pada  sistem mental anak. 
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 Perkembangan mental atau kognisi anak terdiri dari empat tahapan 

perkembangan secara berurutan. Setiap tahapan ditandai dengan tingkah laku tertentu 

serta jalan pikiran dan pemecahan masalah tertentu pula. Penjabaran ini tentumya 

akan membantu anda untuk lebih mengenal muridnya, terutama dalam hal bagaimana 

struktur mental/kognisi murid berkembang dan berubah. 

 Untuk selanjutnya mari kita membahas masing-masing tahapan untuk 

mengetahui lebh rinci apa yang terjadi pada setiap tahapan dan mencermati 

perkembangan serta perubahan-perubahan yang terjadi dari seluruh tahapan. 

1. Tahap Sensori Motor (lahir – 24 bulan) 

 Salah satu ciri khusus anak pada masa ini adalah penguasaan yang 

berlangsung antara 1 tahun, yang Piaget sebut  sebagai konsep objek, suatu pengertian 

bahwa benda atau objek itu ada dan merupakan kekhasan dari benda tersebut, dan 

akan tetap ada walaupun benda tersebut tidak tampak atau tidak dapat 

dipegang/diraba oleh anak. Selain ciri di atas, tidak ada bahasa pada awal tahapan 

ini tetapi ada permulaan simbolisasi. Piaget beranggapan bahwa representasi internal 

dari benda atau kejadian dihasilkan melalui imitasi. Pikiran diartikan sebagai aktivitas 

internal, dimulai ketika anak dapat melakukan kegiatan yang nyata. Tahap awal 

proses ini meliputi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan objek atau kejadian 

dimana anak tersebut ada. Selanjutnya anak akan dapat menirukan tanpa kehadiran 

benda atau kejadian yang dimaksud. Peniru (imitasi) internal ini merupakan 

penampilan yang berupa simbol dari aspek lingkungannya. Ini dianggap sebagai awal 

dari bahasa karena pada akhirnya kata-kata akan muncul untuk menggantikan 

kegiatan-kegiatan yang nyata atau imitasi yang merupakan perwakilannya. Sebagai 
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contoh, pada awal-awal kelahiran, anak hanya tahu seseorang yang selalu 

memberinya ASI, lama-lama dia tahu bahwa pada saat dia lapar atau haus dia 

mencari sosok ibunya dan kalau yang datang orang lain dia akan tetap mencari ibunya 

dan akhirnya dia akan tahu bahwa yang sering memberikan ASI itu namanya ibu. 

 Ada tiga kemampuan penting yang dicapai anak pada masa sensori motor ini 

yaitu:  

(a) Kemampuan mengontrol secara internal, yaitu terbentuknya kontrol dari 

dalam pikirannya terhadap dunia nyata. Dengan kata lain sampai dengan usia 

dua tahun anak mengalami pergantian persepsi dari motor murni kearah 

gambaran yang berupa simbol (lambang). 

(b) Perkembangan konsep kenyataan. Pada akhir tahap ini anak akan menyadari 

bahwa dunia ini ada dan tetap ada, sehingga anak akan mengetahui sebuah 

benda itu ada. 

(c) Perkembangan pengertian sebab dan akibat. 

 

2. Tahap Pre-operasional (2 – 7th) 

 Dilihat dari segi perkembangan bahasa, tahapan ini merupakan tahapan yang 

amat menakjubkan. Saat ini  anak baru bisa mengatakan kalimat. Selain itu terjadi 

perkembangan mental yang luar biasa pula. Tahapan ini disebut sebagai tahapan pre-

operasional karena anak tidak akan memiliki kemampuan berpikir yang operasional 

sampai anak mencapai usia tujuh tahun dan kadang-kadang disebut sebagai tahapan 

intuisi. Dikatakan demikian karena pada tahapan ini intuisi yang dipengaruhi oleh 

persepsi dan egosentrisme berperan sangat penting dalam cara berpikir anak. Yang 
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dimaksud egosentrisme adalah anak memandang sesuatu dari sudut pandang dirinya 

sendiri. 

 Pada usia ini anak belum mengerti bahwa bejana yang pendek dan lebar 

memiliki lebih banyak cairan dibanding dengan sebuah botol kecil dan tinggi. Piaget 

menyebutkan hal ini sebagai konservasi volume cairan. Anda dapat mencobakan 

permainan berikut dengan dua anak yang berbeda usia pada tahapan ini. 

 Carilah dua mangkuk transparan (tembus pandang) atau apa saja yang 

menyerupai yang ukurannya sama, isilah dengan air yang sama persis banyaknya. 

Kemudian tanyakan kepada anak “apakah kedua mangkuk memiliki jumlah air yang 

sama?” lakukan hal ini sampai anak tahu betul bahwa kedua mangkuk memiliki 

jumlah air yang sama. Setelah itu carilah bejana transparan lain yang bentuknya lebih 

tinggi dari mangkuk, seperti gelas panjang atau stoples. Tuangkan air dari salah satu 

mangkuk kedalam bejana tersebut, gunakan corong agar air tidak tumpah). 

Gambarkan di papan tulis, kemudian tanyakan apakah kedua bejana tersebut memiliki 

jumlah air yang sama?’ apapun jawaban anak tanyakan alasannya. 

 Anak pada usia ini belum mengerti bahwa kalau benda ditebarkan kedaerah 

yang lebih luas, jumlah benda tersebut tidak bertambah. Piaget menyebutnya sebagai 

konservasi.  

 Masih menggunakan dua anak dan persiapkan semangkuk biji-bijian (satu 

macam saja) seperti kacang hijau, jagung, kedelai atau yang lainnya dan dua buah 

bejana trasnparan yang berbeda bentuknya dan ukurannya, misalnya yang satu 

pendek dan yang satu tinggi, seperti yang digunakan pada permainan korservasi 

volume cairan. Satu bejana diberikan kepada anak dan satu lagi untuk anda. 
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Kemudian ambillah satu persatu biji dari mangkuk secara bergantian antara anda 

dengan si anak sampi nampak ada perbedaan jumlah. Tanyakan kepada anak apakah 

kedua bejana ini memiliki jumlah biji yang sama. Tanyakan pula alasannya. 

 Satu lagi keterbatasannya adalah anak berfikir satu-satu secara berpasangan. 

Ambillah beberapa biji-bijian yang sejenis (misalnya dua puluh biji), kemudian 

letakkan sebagian biji tersebut secara berderet satu persatu. Pada saat anda 

meletakkan satu biji mintalah ana usia tahapan ini untuk meletakkan satu biji 

disamping biji yang anda letakkan, sehingga membentuk dua deretan biji yang terdiri 

dari biji yang jumlahnya sama. Tanyakan kepada anak’ apakah kedua deretan tersebut 

mempunyai jumlah biji yang sama?’ setelah anak setuju bahwa kedua deretan 

tersebut memiliki jumlah biji yang sama, letakkan biji pada salah satu deretan lebih 

renggang dari deretan yang lainnya, sehingga deretan yang satu lebih panjang dari 

deretan yang lainnya, sehingga deretan yang satu lebih panjang dari deretan yang 

lainnya. Gambarkan di papan tulis kemudian tanyakan kepada anak “Apakah kedua 

deretan itu masih memiliki jumlah biji yang sama? Mengapa demikian?” 

 Keterbatasan-keterbatasan konsep tersebut di atas membatasi anak pada 

tahapan ini dari pengertian-pengertian bentuk, ukuran, waktu dan jumlah. Pada 

akhirnya nanti anak akan mulai mencapai kemampuan untuk mengubah semua atau 

sebagian operasi mental tersebut. Dikatakan bahwa perubahan itu tidaklah terjadi 

secara mencolok tetapi ada fase transisi, misalnya anak sudah tahu bahwa jumlah 

tanah liat atau plastisin yang dipakai untuk membuat bola dan lempengan sama tetapi 

mereka belum tahu mengapa hal itu terjadi. Pada saat ini anak kebingungan karena 
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belum mengetahui sebab-sebabnya. Selain itu perubahan ataupun perkembangan 

semua keterbatasan tersebut tidaklah terjadi secara bersama untuk setiap anak. 

 

3. Tahap Konkret Operasional   (7-11 tahun) 

 Tahapan ini berawal pada anak usia 6 atau 7 tahun dan berakhir pada usia 11 

tahun. Usia-usia ini merupakan usia dimana anak menempuh pelajaran di SD. Tahap 

sebelumnya merupakan tahap pre-operasional. Seperti telah dikatakan di atas, bukan 

karena ketidakmampuan anak untuk berfikir, tetpi disebabkan oleh cara berpikir 

mereka yang masih terbatas. Keterbatasan-keterbatasnnya telah dijelaskan di atas, di 

mana keterbatasan  tersebut disebabkan oleh kepercayaan anak akan persepsi, intuisi 

dan egosentrismenya dari pada alasan atau sebab-sebabnya. Pada tahapan ini telah 

terjadi perubahan-perubahan walaupun masih ada juga keterbatasnnya. Perubahan 

yang sangat penting dan mendasar adalah perubahan dari pemikiran yang kurang 

logis kepemikiran yang lebih logis. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan-

ketentuan atau aturan yang telah diikuti. Operasi yang mendasari pemikirannya 

berdasarkan pada yang konkrit atau nyata; dapat dilihat, di raba atau dirasa; dari suatu 

benda atau kejadian, sehingga tahapan ini disebut sebagai tahap konkret operasional. 

Tidak seperti pada anak usia pre-operasional, anak konkret operasional sudah dapat 

melakukan apa yang Piaget sebut sebagai konservasi. 

 Kemampuan lain yang telah dimiliki oleh anak usia ini adalah kemampuannya 

untuk menyadari tentang reversible (hal yang dapat dibalik) dan identitas. 

Reversibilitas dicirikan bahwa setiap operasi ada satu operasi lain yang sebaliknya.  
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 Pada tahapan ini pula anak telah dapat melakukan pengelompokan atau 

penggolongan benda atau kejadian, membuat order (urutan) dan memecahkan 

persoalan angka. Pengelompokan suatu berdasakan kepada persamaan dan perbedaan 

yang dimiliki oleh benda atau kejadian tersebut. Proses penggolongan ini meliputi 

ciri-ciri kelompok kecil menjadi kelompok yang lebih besar. Apabila anak dihadapan 

macam binatang, mereka sudah dapat mengelompokkan mana yang masuk kelompok 

ikan, katak ataupun burung berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang 

dimiliki oleh binatang-binatang tersebut. 

 Kemampuan untuk membuat urutan ditunjukkan dari kemampuan anak untuk 

menentukan bila Rahmi lebih kecil dari Rani, dan Rani lebih kecil dari Ega, maka 

Rahmi lebih kecil dari Ega. Sedangkan kemampuan untuk dapat memecahkan 

persoalan angka pada dasarnya merupakan perpaduan dari kemampuan 

mengelompokkan dan mengurutkan. 

 Selain perkembangan yang telah dipaparkan di atas, masih ada keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki anak pada masa ini, antara lain bahwa perbuatan ataupun 

percobaan yang dilakukan anak pada usia ini masih bersifat coba-coba, dan 

percobaan-percobaan tersebut masih jarang yang berhubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Anak usia ini belum dapat secara mental mempertimbangkan 

kemungkinan-kemungkinan yang beragam (lebih dari satu) untuk memecahkan suatu 

masalah dan memperoleh jawaban dari suatu masalah). Mereka juga masih belum 

mampu mempergunakan ketentuan-ketentuan yang logis pada benda atau kejadian 

yang tidak nyata atau tidak tampak. Seperti dikatakan di atas, bahwa mereka hanya 

mampu berhubungan dengan hal-hal yang nyata atau dengan hal-hal yang dapat 



Dasar-dasar Pendidikan Sains58

Dasar-dasar Pendidikan Sains. 58 

mereka bayangkan. Kenyataan inilah yang melahirkan pembelajaran sains yang 

banyak melibatkan siswa secara langsung. 

 

4. Tahap Formal Operasional (11-15 tahun) 

 Anak usia sekitar sebelas tahun memasuki tahap formal operasional. Tahap ini 

berakhir pada usia 14 atau 15 tahun sebelum memasuki masa dewasa. Tahap ini 

dikatakan sebagai tahap akhir dari perkembangan struktur berfikir. Anak usia ini telah 

dapat secara penuh melakukan operasi secara logis tetapi masih mempunyai 

pengalaman yang terbatas. Mereka sekarang dapat berhubungan dengan masalah-

masalah yang bersifat hipotesis dan cara berpikir merka mungkin telah termasuk 

suatu set yang formal dari ketentuan-ketentuan yang logis. Mereka dapat secara 

mental dan sistematik meneliti faktor-faktor yang beragam, merekaa tidak lama lagi 

tergantung untuk melakukan manipulasi terhadap benda. Sebagi contoh, seorang anak 

pada tahap formal, operasional dihadapkan pada tiga buah mangkok transparan yang 

dua berisi cairan netral dan yang satu berisi senyawa dasar. Anak tersebut diminta 

untuk memilih mangkok mana yang berisi senyawa dasar dengan menggunakan 

indikator yang sesedikit mungkin. Ada kemungkinan bahwa anak tersebut berpikir 

sebagai berikut. 

 Indikator akan mengubah senyawa dasar menjadi berwarna merah muda. Saya 

akan mencampur sebagian cara yang ada pada mangkok ke satu dan sebagian dari 

mangkok kedua dan diuji dengan menggunakan setetes indikator. Jika campuran 

kedua cairan tersebut tidak berubah menjadi merah muda, maka saya akan tahu 

bahwa yang merupaka senyawa dasar adalah cairan di mangkok ketiga,tetapi apabila 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 59

Dasar-dasar Pendidikan Sains. 59 

campuran tersebut berubah menjadi merah muda, maka saya aka memberikan setetes 

indikator pada mangkok ke satu. Apabila mangkok ke satu ini tidak berubah menjadi 

merah muda, maka senyawa dasar ada pada mangkok kedua. Tetapi apabila mangkok 

pertama berubah menjadi merah muda, maka mangkok pertamalah yang berisi 

senyawa dasar. Dengan demikian saya saya akan dapat menentukan senyawa dasar 

hanya dengan menggunakan dua tetes indikator. 

 Contoh di atas menggambarkan bahwa anak tersebut secara mental 

memanipulasi segala kemungkinan yang dapat meggiring dia ke suatu kesimpulan. 

Dia dapat membuat percobaan secara mental dan mempertimbangkan implikasi dari 

hasil yang diperoleh untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dengan kata lain dia 

dapat melakukan uji coba berdasarkan kemampuan intelektualnya secara murni.  

 

C. TEORI  BRUNER DALAM PEMBELAJARAN SAINS  

 Bruner lahir tahun 1915, beliau adalah salah satu ahli psikologi perkembangan 

dan ahli psikologi belajar kognitif. Bruner menganggap bahwa belajar dan persepsi 

merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi yang menemukan kebutuhan-

kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada dilingkungan kita. 

Kegiatan ini meliputi pembentukan kategori-kategori (konsep) yang dihasilkan 

melalui pengabstraksian dari kesamaan kejadian-kejadian dan penglaman-

pengalaman. Suatu konsep merupakan suatu kategori. Dikatakan demikian kategori 

atau konsep merupakan perwakilan benda atau kejadian yang mempunyai persamaan. 

Misalnya konsep burung-burung adalah suatu kategori yang mewakili binatang yang 

mempunyai bulu, sayap, dua kaki dan paruh. Dengan demikian kategori dapat pula 
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dipandang sebagai ketentuan atau hukum. Jadi kategori adalah suatu ketentuan untuk 

mengelompokkan benda-benda atau kejadian yang sama atau eqivalen, sebab apabila 

dua objek dimasukkan kedalam kategori yang sama, implikasinya mereka itu sama, 

paling tidak, kalau dipandang dari beberapa segi. Contohnya,; burung; kalau dua 

benda dimasukkan kedalam kategori burung merupakan kedua benda tersebut 

merupakan benda yang sama atau mirip, artinya bahwa dari masing-masing mereka 

memiliki bulu, sayap, dua kaki dan paruh sebagai ketentuan yang harus dimiliki oleh 

kelompok burung. 

 Ada tiga tahap penampilan mental yaitu tahap penampilan mental enaktif, 

tahap ikonik dan tahap simbolik. Tahap penampilan enaktif sejajar dengan tahap 

sensori motor pada Piaget, di mana anak pada dasarnya mengembangkan 

keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungannya. Pada tahap 

ikonik, penampilan mental anak sangat dipengaruhi oleh persepsinya;dimana persepsi 

tersebut bersifat egosentris dan tidak stabil. Mereka belum mengembangkan control 

pada persepsinya yang memungkinkan mereka melihat dirirnya sendiri dengan suatu 

pola yang tetap. 

 Tidak seperti Piaget , pembagian tahapan Bruner bukanlah merupakan suatu 

hal yang kaku melainkan bersifat fleksibel tidak dimaksudkan untuk menentukan 

kesiapan anak untuk belajar. Bruner beranggapan bahwa semenjak kecil secara 

intuitif, manusia sudah dapat menangkap konsep-konsep Sains.  

 Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, Bruner menyusun suatu model 

belajar yang disebut sebagai Model Belajar Penemuan  (Discovery learning). Bruner 

beranggapan bahwa model belajar penemuan sesuai dengan hakiki manusia yang 
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mempunyai sifat untuk selalu mencari ilmu pengetahuan secara aktif, memecahkan 

masalah dan informasi yang diperolehnya, serta akhirnya akan mendapatkan 

pengetahuan yang bermakna. 

 Model belajar penemuan dapat dipandang sebagai suatu proses belajar yang 

terjadi apabila seseorang (siswa) tidak diberikan dengan konsep atau teori, melainkan 

siswa sendiri yang harus mengelola dan melakukan penemuan sehingga dapat 

menemukan konsep atau teori itu. Hal ini mensyaratkan siswa untuk menemukan 

hubungan-hubungan diantara informasi yang ada. 

 Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan mempunyai kelebihan. 

Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain; pengetahuan yang diperoleh akan bertahan 

lama atau dengan kata lain akan lama untuk diingatnya dan akan lebih mudah untuk 

diingat dibandingkan dengan cara–cara belajar yang lainnya. Ada istilah yang popular 

saya dengar  saya lupa, saya lihat saya ingat, dan ketika saya melakukan 

sayapun mengerti 

 Hasil belajar melalui penemuan akan lebih mudah dipindahkan. Jadi prinsip-

prinsip atau konsep yang telah dimiliki akan lebih mudah untuk disesuaikan dengan 

kondisi baru. Selain itu, melalui belajar penemuan akan meningkatkan penalaran 

siswa dan mengembangkan kemampuan untuk berfikir secara bebas. Model belajar 

ini akan menumbuhkan  siswa untuk belajar bagaimana belajar untuk mandiri. 

 Model penemuan ini juga dapat mengubah motivasi belajar pencarian pujian 

dari luar (motivasi luar) ke kepuasan batin (motivasi dari dalam diri). Model 

penemuan juga membekali siswa atau pembelajar dengan prosedur yang praktis untuk 

memecahkan masalah. Prosedur atau langkah yang telah dimiliki itu akan dapat 
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membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, apabila seseorang telah 

memilki langkah-langkah tersebut, apabila mendapatkan masalah, orang tersebut 

akan secara otomatis menggunakannya.   

 Dikatakan di atas bahwa Bruner mengemukakan model belajar yang disebut 

model belajar penemuan. Seiring dengan hal tersebut, dalam penerapannya di kelas 

Bruner juga mengemukakan model pembelajaran dikelas yang disebut model 

pembelajaran penemuan (Discovery teaching). Sesuai dengan teori belajar penemuan, 

tujuan pembelajaran penemuan ini bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja 

melainkan untuk memberikan motivasi kepada siswa, melatih kemampuan berpikir 

intelektual, dan merangsang keingintahuan siswa. 

 Bruner mengemukakan bahwa proses pembelajaran dikelas bukan untuk 

menghasilkan perpustakaaan hidup untuk suatu subjek keilmuan, tetapi untuk melatih 

siswa berpikir secara kritis untuk dirinya, memepertimbangkan hal-hal yang ada 

disekelilingnya, dan berpartisipasi aktif didalam proses mendapatkan pengetahuan. Di 

sini jelas bahwa proses pembelajaran yang dianjurkan oleh Bruner merupakan proses 

pembelajaran dimana secara aktif mencari sendiri pengetahuan yang di inginkan. 

 Ada dua macam model pembelajaran penemuan, yaitu model pembelajaran 

penemuan murni dan model pembelajaran penemuan terarah. Model pembelajaran 

penemuan murni merupakan model pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk 

atau arahan. Sebagai contoh siswa diberikan, material seperti kabel listrik, bola lampu 

(bolam), dan beberapa baterai; dan siswa diberikan waktu yang cukup untuk bermain 

(mencobakan) dengan material tersebut. Guru tidak memberikan petunjuk tentang apa 

yang harus dilakukan oleh siswa terhadap material tersebut, melainkan memberikan 
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petunjuk tentang keselamatn dan pemeliharaan terhadap alat atau material yang 

dapakai. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh siswa; mungkin ada siswa 

yang mencobakan bagaimana lampu tersebut bisa menyala, atau ada juga yang 

membuat seri (menghubungkan) baterai yang ada, dan sebagainya. Jadi setiap siswa 

atau kelompok siswa akan memanipulasi dan belajar sesuai dengan kecepatan 

masing-masing. 

 

D. TEORI BELAJAR  GAGNE DALAM PEMBELAJARAN SAINS 

 Menurut Gagne, belajar itu merupakan suatu proses yang memungkinkan 

seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan perubahan tersebut 

bersifat relatif cepat, sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang 

kalisetiap menghadapi situasi yang baru. Seorang dapat mengetahui belajar telah 

berlangsung pada diri seseorang apabila dia mengamati adanya perubahan tingkah 

laku pada orang tersebut, dan perubahan tersebut bertahan lama. 

 Teori belajar yang menganggap belajar sebagai suatu proses, seperti yang 

dikemukakan oleh Gagne bertitik tolak dari suatu analogi antara manusia dan 

komputer. Menurut model ini yang disebut model pemrosesan informasi (information 

processing model), proses belajar dianggap sebagai transformasi input menjadi output  

seperti yang lazim terlihat pada sebuah komputer. Model pemrosesan infrmasi yang 

digunakan Gagne dapat dilihat pada bagan gambar 3.1 
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 Gambar 3.1.  Model Pemrosesan Informasi dari Gagne  

 

 Model ini menunjukkan aliran informasi dari masukan ke pengeluaran. 

Rangsangan atau stimulus dari lingkungan (environment) mempengaruhi alat-alat 

indera yaitu penerima (receptor), dan masuk kedalam sistem saraf melalui register 

penginderaan (sensory register). Di sini informasi diberi kode, artinya informasi 
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diberi suatu bentuk yang mewakili informasi aslinya dan berlangsung dalam waktu 

yang sangat singkat. 

 Perlu diingat bahwa struktur memori jangka pendek dan memori jangka 

panjang tidak banyak berbeda. Perbedaannya adalah terletak pada cara bekerjanya. 

Perlu pula diperhatikan bahwa informasi yang masuk dari memori jangka pendek ke 

memori jangka panjang, dapat pula dikirim kembali ke memori jangka pendek. 

Memori jangka pendek ada kalanya disebut memori kerja (working memory) atau 

memori sadar. Untuk mempelajari hal baru sebagian tergantung pada mengeingat 

sesuatu yang mudah dipelajari sebelumnya, sesuatu itu harus dikeluarkan dari memori 

jangka panjang dan dimasukkan kedalam memori jangka pendek. 

 Informasi dari memori jangka pendek atau jangka panjang dikeluarkan 

kembali melalui suatu generator respon (respose generator), yang berfungsi 

mengubah informasi menjadi tindakan. Pesan-pesan dari generator respon ini 

mengaktifkan efektor (otot-otot) untuk menghasilkan penampilan yang dapat 

mempengaruhi lingkungan. Penampilan inilah yang dapat dijadikan pertanda bahwa 

informasi telah diproses dan si pebelajar telah belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

 Model seperti digambarkan di atas juga menunjukkan bagaimana 

pengendalian internal dari aliran informasi oleh control utama (executive control) dan 

harapan-harapan (expectancies). Executive control terdiri atas strategi-strategi 

kognitif, dan expectancies mengaktifkan dan memodifikasi aliran informasi. 

 Dari uraian di atas dapat anda lihat bahwa model belajar seperti dalam gambar 

4 mencakup dua aspek, yaitu aspek tentang aliran informasi dan aspek 
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pengontrolan aliran informasi. Perlu anda ketahui bahwa cara belajar sangat 

dipengaruhi oleh proses-proses yang dimulai dalam kedua struktur pengontrolan itu.  

 

1. Hasil Belajar menurut Gagne 

 Gagne memberikan lima macam hasil belajar; tiga yang pertama bersifat 

kognitif, yang keempat bersifat afektif dan yang ke lima bersifat psikomotorik. 

Adapun taksonomi Gagne tentang hasil-hasil belajar , meliputi: 

1). Informasi verbal (verbal information) 

2). Keterampilan-keterampilan intelektual (intelektual skills) 

 a. Diskriminasi (discrimination) 

 b. konsep-konsep kongkret (concrete concepts) 

 c. konsep-konsep terdefenisi ( defined concepts) 

 d. aturan-aturan (rules) 

3). Strategi-strategi kognitif (cognitive strategis) 

4). Sikap-sikap (attitudes) 

5). Keterampilan-keterampilan (motor skills) 

 Untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu per satu dari lima hasil belajar 

tersebut. 

1.) Informasi verbal 

 Informasi verbal ialah informasi yang diperoleh dari kata yang diucapkan 

orang, dari membaca, dari radio, televisi, komputer dan sebagainya. Informasi ini 

meliputi nam-nama, fakta-fakta, prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. 
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Informasi tertuju pada mengetahui apa . berikut adalah contoh dari informasi verbal 

dalam bidang Sains. 

Nama  : Dalton, Graham Bell, Thomas Alva Edison, Gregor Mendel 

Fakta  : berkembang, mencair dan menguap 

Konsep : air tawar, makanan, tumbuh. 

Prinsip : Klorofil diperlukan untuk fotosintesis, air selalu mengalir ke tempat 

yang lebih rendah 

Generalisasi : Semua mamalia bersifat homoiterm 

2). Keterampilan-keterampilan intelektual  (intelektual skills) 

 Sebagai contoh bagaimana membuktikan bahwa seorang siswa telah memiliki 

ketrampilan intelektual dalam pembelajaran Sains adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1  Bukti siswa memiliki keterampilan intelektual 

Keterampilan intelektual Keterampilan yang ditujukan pada……dan 
memperlihatkan bagaimana melakukan….. 

Diskriminasi 
 
 
Konsep konkret 
 
 
Konsep terdefenisi 
 
 
Aturan 
 

Membedakan antara air bersih dengan air yang 
sudah tercemar dengan percobaan 
 
Menunjukan bahwa pernapasan mengeluarkan 
uap air dan karbondioksida 
 
Memberikan defenisi tentang mencair, membeku, 
mendidih dan sebagainya. 
 
Mendemonstrasikan cara membawa mikroskop 
dengan benar.  

 

3) Strategi-strategi kognitif (cognitive strategies) 

 Strategi-strategi kognitif adalah kemampuan-kemampuan internal yang 

terorganisasi. Berbeda dengan ketrampilan intelektual yang diarahkan terhadap 
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aspek-aspek lingkungan pelajar (siswa), dalam strategi-strategi kognitif berupa 

pengendalian tingkah laku siswa itu sendiri dalam mengendalikan lingkungannya. 

Siswa menggunakan strategi kognitif dalam memikirkan tentang apa yang telah 

dipelajarinya dan dalam memecahkan masalah secara kreatif. Contoh strategi 

kognitif, antara lain menggaris bawahi, membuat analogi, mnemonics, mapping.  

4). Sikap-sikap (attitudes) 

 Sikap merupakan pembawaan yang dapat mempengaruhi tingkah laku kita 

terhadap benda-benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup. Sekelompok sikap 

yang penting ialah sikap-sikap kita terhadap orang lain atau sikap sosial. Dalam 

pelajaran sains, sikap sosial ini dapat dipelajari dengan cara meminta perhatian siswa 

selama melakukan percobaan dilaboratorium, misalnya dalam menggunakan alat-alat 

gelas agar berhati-hati, karena apabila alat gelas tersebut sampai jatuh ke lantai akan 

dapat melukai dirinya sendiri dan juga dapat melukai teman-temannya. Dengan 

demikian maka akan tertanam sikap sosial pada para siswa. 

5). Keterampilan-keterampilan (motor skills) 

 Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik, tetapi 

juga kegiatan-kegiatan motorik yang digabungkan dengan keterampilan inteletual, 

misalnya: bila berbicara, menulis atau dalam menggunakan berbagai alat Sains 

dengan benar seperti menggunakan pipa kapiler, thermometer dan sebagainya. 

 Sebagai seorang guru apa yang dapat anda lakukan dalam mengajar dengan 

memperhatikan teori Gagne. Untuk memahaminya silahkan anda cermati hal-hal 

berikut. Model mengajar menurut Gagne meliputi delapan langkah yang sering 

disebut kejadian-kejadian instruksional (instructional events), meliputi: 
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 Mengaktifkan motivasi (activating motivation) 

 memberi tahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar (Instructional information) 

 mengarahkan perhatian (directing motivation) 

 merangsang ingatan (stimulating recall) 

 menyediakan bimbingan belajar (providing learning guidance) 

 meningkatkan retensi (enhancing retention) 

 membantu transfer belajar (helping transfer of learning) 

 a. mengeluarkan perbuatan (eliciting performance) 

     b. memberi umpan balik (providing feedback) 

1. Level Belajar menurut Robert M.Gagne 

 Level/Tingkatan belajar menurut Gagne didasarkan atas pernyataan bahwa 

belajar dimulai dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. 

Tabel. 3.2   Level / tingkatan belajar menurut Gagne 

Level belajar Keterampilan yang dipersyaratkan 

Level 1:  Tanda-tanda belajar  
 
               (tanpa ada bantuan tindakan 

terhadap emosi, ketakutan, 
kesenangan dan lain-lain) 

 
Level 2:  Stimulus response  (S-R) 

(bantuan belajar) 
Level 3: Merangkai (chaining) 

(menggabungkan bersama 
tingkah laku S-R sederhana 
untuk membentuk tahap-tahap 
tindakan individu) 
 

Level 4 : Verbal chaining 
(menamai benda, menggunakan 
sifat untuk menamai benda) 

Respon yang diberikan bersifat 
emosional dan tidak dapat didefenisikan 
 
 
 
 
Mengulang kata-kata yang diucapkan 
oleh guru 
Menggunakan pensil untuk menyalin 
kata-kata menulis angka-angka secara 
berurutan 
 
 
 
Mengenal nama benda dan variable-
variabel. Menuliskan angka sampai 
angka 100-an dan 500-an 
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level 5 : Beragam Perbedaan Belajar 

(menempatkan objek dan 
kejadian dengan satu atau lebih 
sifat-sifat umum dalam sat set. 
 

Level 6 : Konsep belajar 
(mengidentifikasikan objek dan 
kejadian yang kelihatannya 
berbeda dari khasnya) 
 

level 7 : Prinsip belajar 
(mengkombinasikan konsep-
konsep yang telah dimiliki) 
 

 
level 8 : Problem solving 
              (Aplikasi Prinsip Belajar) 
 
 

 
Membedakan garis untuk kemiringan 
yang berbeda. Mengenal skala yang 
tepat untuk sumbu x. 
menginterpretasikan dan menyusun 
grafik sederhana. 
 
Menghubungkan kekurangan air dengan 
pertumbuhan tanaman dengan 
perubahan variable. Mengetahui bagian-
bagian yang diukur. 
Menginterpretasikan grafik dan 
menyusun data sederhana. 
Keterampilan untuk menginterpolasikan 
dan mengekstrapolasikan data. 
Keterampilan untuk membaca data hasil 
pengamatan perkecambahan. 
  
Merancang model pengolahan sampah 
 

 
 

E. TEORI BELAJAR AUSUBEL DALAM PEMBELAJARAN SAINS  

 Ausubel adalah seorang ahli psikologi kognitif. Inti dari teori belajarnya 

adalah belajar bermakna (meaningfull learning). Bagi Ausubel belajar bermakna 

merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Seperti telah kita ketahui bahwa 

informasi yang baru kita terima akan disimpan didaerah tertentu dalam otak. Banyak 

sel otak yang terlibat dalam penyimpanan pengetahuan tersebut. 

 Peristiwa psikologi belajar bermakna menyangkut asimilasi informasi baru 

kedalam pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi dalam 

belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada subsumer-subsumer relevan 
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yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Sebagai hasil belajar menyebabkan 

pertumbuhan dan modifikasi subsumer-subsumer yang telah ada. 

 Barangkali anda bertanya, dari mana datangnya subsumer tersebut sebagai 

gambaran, simaklah ilustrasi berikut ini. Pada anak-anak pembentukan konsep 

merupakan proses utama untuk memperoleh konsep-konsep. Pembentukan konsep 

adalah semacam belajar penemuan yang menyangkut baik pembentukan hipotesis dan 

pengujian hipotesis., maupun pembentukan generalisasi-generalisasi dari hal-hal yang 

khusus. Misalnya dengan berkali-kali dihadapkan pada kucing, burung, ikan, kursi 

atau meja. 

 Ausubel dalam bukunya Educational Psychology: Ausubel Cognitive View, 

menyatakan bahwa faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar  ialah apa 

yang telah diketahui siswa. Pernyataan Ausubel inilah yang menjadi inti teori 

belajarnya, yaitu belajar bermakna. 

 Seperti yang telah kita bahas tadi disebutkan bahwa faktor yang paling 

penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang telah diketahui siswa. 

Pernyataan inilah yang menjadi inti dari teori belajar Ausubel agar terjadi belajar 

bermakna maka konsep baru atau pengetahuan baru harus dikaitkan dengan konsep-

konsep yang  telah ada dalam struktur kognitif siswa. Dalam mengaitkan konsep-

konsep ini dikemukakan 2 prinsip oleh Ausubel yaitu prinsip diferensiasi progresif 

(Progressive differentiation) dan prinsip rekonsiliasi integrative ( integrative 

reconciliation). Diferensiasi progresif yaitu cara penyajian konsep-konsep yang 

dimulai dari konsep-konsep umum kemudian dilanjutkan dengan penyajian konsep-

konsep yang lebih khusus. Sedangkan dalam konsep rekonsiliasi integrative dalam 
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mengajarkan konsep, konsep-konsep baru perlu diintegrasikan dan disesuaikan 

dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 

 Menurut prinsip ini dalam mengajarkan konseo-konsep, atau gagasan-gagasan 

perlu didintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya. Dengan kata lain guru hendaknya mampu menunjukkan kepada siswa 

bagaimana konsep-konsep dan prinsip itu saling berkaitan. Cara untuk 

memperlihatkan keterkaitan antar konsep adalah dengan Peta Konsep (Concept 

Mapping)  

 Peta konsep memperlihatkan bagaiman konsep-konsep saling dikaitkan. 

Untuk menyusun suatu peta konsep diperlukan konsep-konsep atau kejadian-kejadian 

dan kata penghubung. Bila dua konsep dihubungkan oleh satu atau lebih kata 

penghubung maka terjadilah suatu preposisi. Dalam bentuknya yang paling sederhana 

suatu peta konsep adalah dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung 

membentuk suatu preposisi. Misalnya, tumbuhan itu hijau merupakan suatu peta 

konsep yang sederhana sekali, yang terdiri dari konsep tumbuhan dan hijau, 

dihubungkan oleh kata itu. 

 Suatu peta konsep memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

 pemetaan konsep merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep 

dan organisasi suatu bidang studi, diterapkan dalam semua bidang studi, 

bukan hanya pada bidang Sains, 

 suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dan suatu disiplin 

atau bagian dari satu disiplin,  
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 pada setiap peta konsep, konsep yang paling umum (inklusif) terdapat pada 

puncak konsep, makin kebawah konsep-konsep  menjadi lebih khusus dan 

sampai pada pemberian contoh-contoh,  

 suatu peta konsep memuat hierarki konsep-konsep dan konsep-konsep yang 

tidak membentuk hierarki. Makin tinggi hierarki yang ditunjukkan maka 

makin tinggi nilai peta konsep tersebut. 

 

RANGKUMAN 

 Bruner merupakan salah satu seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli 

belajar kognitif. Beliau beranggapan bahwa belajar merupakan kegiatan pengolahan 

informasi. Kegiata pengolahan informasi tersebut meliputi pembentukan kategori-

kategori. Diantara kategori-kategori tersebut ada kemungkinansaling berhubungan 

yang disebut dengan koding. Teori  belajar Bruner ini disebut sebagai teori belajar 

penemuan. Menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila informasi baru 

dapat dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah terdapat dalam struktur kognitif 

seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang 

telah diketahui oleh siswa. Informasi yang baru diterima akan disimpan didaerah 

tertentu dalam otak. Banyak sel otak yang terlibat dalam penyimpanan pengetahuan 

tersebut. 

 Ada dua prinsip dalam mengaitkan konsep-komsep yang diperlukan untuk 

belajar yaitu diferensiasi progresif dan rekonsiliasi integrative. Dalam diferensiasi 

progresif, konsep-konsep yang diajarkan dimulai dengan konsep-konsep yang umum 
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menuju konsep-konsep yang lebih khusus. Sedangkan dala konsep rekonsiliasi 

integrative, konsep-konsep atau gagasan-gagasan perlu diintegrasikan dan 

disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 

 

LATIHAN 

 Untuk memperjelas pemahaman anda terhadap teori belajar cobalah kerjakan 

latihan berikut ini! 

1. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran saians 

bagi  siswa  kelas satu SD? 

2. Hal-hal apa saja yang perlu dihindari untuk merancang pembelajaran Sains dikelas 

VII? 

3. Coba bandingkan teori belajar Piaget dan model Bruner dalam bentuk tabel 

4. Apakah yang menjadi inti dari belajar menurut Ausubel? Berikan penjelasan! 

5. Dalam mengaitkan konsep-konsep pada struktur kognitif seseorang dikenal dua 

buah prinsip. Sebutkan kedua prinsip tersebut berikan penjelasan masing-masing! 

6. Sebutkan ciri-ciri peta konsep! Serta berikan penjelasan masing-masing! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

  Setelah selesai mengerjakan latihan di atas, cocokkanlah jawaban yang telah 

anda buat dengan rambu-rambu jawaban berikut.  

1. Anak kelas 1  masih daam tahap pre-operasional sehingga rancangan  

    pembelajarannya harus disesuaikan dengan kemampuannya. 
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2. Melalui diskusi dengan teman, anda dapat saling bertukar fikiran dan dapat belajar 

dari kesalahan sendiri dan kesalahan orang lain. Pembelajaran berlandaskan teori 

Piaget antara lain mempunyai ciri terpusat pada anak dan selain memberikan 

kegiatan guru juga harus memberikan layanan dan masukan kepada siswanya. Nah 

kira-kira bagaimana keterlaksanaan kurikulum berdasarkan waktu yang tersedia. 

3. Cukup jelas 

4. Inti dari belajar menurut Ausubel adalah belajar bemakna. Belajar bermakna 

merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. 

5. Dua (2) buah prinsip dalam mengaitkan konsep- konsep yaitu prinsip diferensiasi 

progresif dan prinsip rekonsiliasi integrative. Difernsiasi progrsif yaitu cara 

penyajian konsep-konsep yang dimulai dari konsep-konsep umum kemudian 

dilanjutkan dengan penyajian konsep-konsep yang lebih khusus. Sedangkan dalam 

konsep rekonsiliasi integrative dalam mengajarkan konsep, konsep-konsep baru 

perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari. 

6. Ciri-ciri peta konsep antara lain: 

a.  pemetaan konsep merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep    

    dan organisasinya dalam suatu biang studi. Berlaku untuk semua bidang studi,  

    tidak hanya Sains. 

b. Suatu peta konsep merupakan suatu gambaran/diagram dua dimensi dari suatu  

    disiplin atau bagian dari suatu disiplin. 

c. Dalam setiap peta konsep, konsep yang paling umum (inklusif) terdapat pada  

    puncak konsep, makin kebawah konsep-konsep menjadi lebih khusus dan  
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    sampai pada pemberian contoh-contoh. 

 d. Suatu peta konsep memuat hierarki konsep-konsep. Makin tinggi hierarki yang 

ditunjukkan maka makin tinggi nilai peta konsep tersebut. 
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BAB 4 

MULTIPLE INTELLIGENCES TEORY (MIT) 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada bab sebelumnya anda telah mempelajari teori-teori kontemporer 

mempelajari sains, dan hakikat serta literasi sains. Kemudian, pada modul 4 ini anda 

akan dikenalkan dengan Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences Teory) 

yang selanjutnya disingkat dengan MIT. Teori Kecerdasan Pelbagai merupakan suatu 

teori yang penting karena berkaitan dengan bidang pendidikan. Teori kecerdasan ini 

dicetuskan oleh Prof. Howard Gardner dari Harvard setelah melakukan penelitian 

selama bertahun-tahun. Menurutnya, semua manusia mempunyai lebih dari satu 

kecerdasan. Tidak ada istilah manusia yang tidak cerdas.  

Bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidikan, Multiple Intelligences 

Teory (MIT) melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa 

ada berbagai variasi dalam belajar, yang setiap variasi menimbulkan konsekuensi 

dalam cara pandang dan evaluasinya. 

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan teori Multiple Intelligences  (MIT) 

2. Menjelaskan ciri-ciri teori Multiple Intelligences  (MIT) 

3. Menjelaskan Jenis-Jenis teori Multiple Intelligences  (MIT) 
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4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi MIT 

5. Mengaplikasikan  teori MIT dalam Pembelajaran sains 

6. Menganalisis keunggulan dan kelemahan dari Proses pembelajaran dengan 

menggunakan sistem MIT 

 

B. MULTIPLE INTELLIGENCES TEORY (MIT) 

Pada awal 1980-an, psikolog Howard Gardner memperkenalkan suatu teori 

kognitif baru yang dinamakannya teori Multiple Intelligences (MIT), sebagai sebuah 

alternatif terhadap pendekatan lama yang menekankan hanya kecerdasan logis 

matematis. Multiple Intelligences (MIT) dikenal juga dengan nama teori kecerdasan 

pelbagai, teori kecerdasan majemuk, teori kecerdasan jamak. Teori ini 

mempertahankan suatu pandangan yang pluralistik mengenai pikiran, mengakui 

banyak aspek kognisi yang berlainan yang memiliki kekhasan masing-masing dan 

memandang setiap individu memiliki kekuatan-kekuatan kognitif yang berbeda dan 

gaya kognitif yang tidak sama. Model MI dilandaskan terutama pada temuan-temuan 

mutakhir sains kognitif (yang mempelajari pikiran) dan neurosains (yang mempelajari 

otak).  

Dalam pandangan Gardner, menetapkan peringkat kecerdasan seseorang hanya 

berdasarkan tes IQ (yakni tes atas kemampuan nalar logis matematis, bersama dengan 

kemampuan linguistik), berarti mengabaikan kemampuan-kemampuan kognitif lain 

yang ada dalam diri setiap manusia, yang tidak kalah signifikansinya jika 

dibandingkan dengan kecerdasan logis matematis. Sementara tetap menghargai 
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instrumen psikometrik tes IQ, dia menyatakan dengan tegas bahwa instrumen ini 

“sama sekali tidak adil”. 

Sebaliknya, dengan memakai model MIT semua kegiatan pendidikan dan 

pengajaran terpusat pada kemampuan kognitif apapun yang ada dalam diri setiap 

individu, tidak harus pada kemampuan logis matematisnya. Meskipun untuk nilai 

mata pelajaran matematika peserta didik A mendapat nilai jeblok, dia juga harus 

diapresiasi sangat tinggi atas kecerdasan musiknya yang membuatnya mampu 

mendapatkan nilai 8,5 untuk mata pelajaran seni suara. Pengembangan kognitifnya 

oleh sekolahnya harus berpusat pada kecerdasan musiknya, sehingga dia sebagai 

individu mendapat kesempatan yang luas untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan 

jenis kecerdasannya. 

Yang dimaksudkan Gardner dengan kecerdasan (intelligence) adalah 

seperangkat kapasitas, bakat-bakat, atau kecakapan-kecakapan mental. Kapasitas di 

sini khususnya kapasitas untuk memproses suatu jenis tertentu informasi. Kapasitas 

ini berbasis pada neurobiologi insani dan psikologi insani. Sebagai suatu kapasitas 

mental, kecerdasan muncul dan berkembang tidak dalam suatu kevakuman, tetapi 

terkait erat dengan latar sosiobudaya dan dengan pendidikan dan pengasuhan. Dengan 

kecerdasan yang kita miliki, kita “mampu memecahkan masalah-masalah, atau untuk 

menciptakan produk-produk yang dihargai tinggi di dalam satu atau lebih latar 

kultural”. 
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C. PENGERTIAN KECERDASAN  

Beberapa ahli menekankan struktur kecerdasan dengan menggambarkan 

sebagai suatu “kecakapan”.  

1. Menurut bahasa, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan umum dalam 

memahami hal-hal yang abstrak. 

2. Menurut istilah, kecerdasan diartikan sebagai kesanggupan seseorang untuk 

beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan pada suatu 

kualitas yang sama.  

Definisi menurut beberapa ahli: 

1. Definisi kecerdasan menurut Howard Gardner: 

a. Kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. 

b. Kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan. 

c. Kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat 

didalam kehidupannya. 

2. Definisi kecerdasan menurut William Stern: 

Kecerdasan adalah kesanggupan jiwa untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan-

kesulitan baru dengan sadar, dengan berfikir cepat dan tepat. 

 

D. CIRI-CIRI TEORI MIT 

Sampai saat ini MIT  masih berfokus pada upaya mengenali dan menguraikan 

bakat bukannya pada membuat struktur halus dan berfungsinya kecerdasan. MIT 
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menurut Howard Gardner memiliki beberapa ciri penting yang membedakannya 

dengan teori kecerdasan lain.  

1. MIT adalah teori fungsi kognitif. Teori ini menandakan bahwa setiap orang 

memiliki semua kapasitas kecerdasan. Hanya saja, semua kecerdasan tersebut 

bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tetapi berfungsi bersama-sama secara 

khas dalam diri seseorang. Seseorang mungkin memiliki semua kecerdasan pada 

tingkat yang relatif tinggi, sementara orang lain mungkin hanya memiliki 

kecerdasan-kecerdasan itu dalam kondisi paling dasar (relatif rendah) 

(Armstrong, 2009).  

2. Pada umumnya orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada 

tingkat penguasaan yang memadai. Menurut Gardner, setiap orang sebenarnya 

mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasannya hingga 

tingkat tertinggi, asalkan memperoleh dukungan, pengayaan, dan pembelajaran 

yang tepat atau pas (Armstrong,2009). Ini berarti, seorang anak yang 

memperoleh dukungan positif dari orang tua, fasilitas yang menunjang, 

bimbingan yang intensif akan memiliki peluang untuk mengembangkan 

kecerdasan-kecerdasannya, seperti bermain musik, bercerita, melukis, dan menari 

(Gardner, 1993). 

3. Pada umumnya kecerdasan-kecerdasan bekerja bersamaan melalui cara yang 

kompleks. Menurut Gardner, kecuali pada diri orang yang mengalami cidera 

otak, kecerdasan-kecerdasan itu tidak berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-

hari. Kecerdasan selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Ketika bermain sepak 

bola, misalnya, seseorang tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan 
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kinestetik (untuk menendang) tetapi juga memanfaatkan kecerdasan visual-

spasial (untuk mengorientasikan diri dan mengantisipasi lintasan bola).  

 

E. JENIS-JENIS MULTIPLE INTELLIGENCES TEORY (MIT) 

Menurut Gardner (1993) dan Armstrong (2009), terdapat delapan jenis 

kecerdasan dalam MIT, yaitu: 

1. Kecerdasan Verbal-Linguistik,  

merupakan kemampuan berkaitan dengan bahasa dengan menggunakan kata 

secara efektif, baik lisan (bercerita, berpidato, orator atau politisi) dan tertulis 

(wartawan, sastrawan, editor dan penulis). Umumnya memiliki ciri antara lain: (a) 

suka menulis kreatif, (b) suka mengarang kisah khayal atau menceritakan lelucon, (c) 

sangat hafal nama, tempat, tanggal atau hal-hal kecil, (d) membaca di waktu 

senggang, (e) mengeja kata dengan tepat dan mudah, (f) suka mengisi teka-teki 

silang, (f) menikmati dengan cara mendengarkan, (g) unggul dalam mata pelajaran 

bahasa (membaca, menulis dan berkomunikasi).  

Cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal-linguistik adalah 

dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Cara terbaik memotivasi 

mereka adalah mengajak mereka berbicara, menyediakan banyak buku-buku, 

rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis.  

Menurut Gardner (Armstrong, 2009), kecerdasan linguistik “meledak” pada 

awal masa kanak-kanak dan tetap bertahan hingga usia lanjut. Kaitannya dengan 

sistem neurologis, kecerdasan ini terletak pada otak bagian kiri dan lobus 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 83

83 
 

bagiandepan. Kecerdasan linguistik dilambangkan dengan kata-kata, baik lambang 

primer (kata-kata lisan) maupun sekunder (tulisan). 

2. Kecerdasan Matematika-Logis,  

merupakan kemampuan dalam menggunakan angka dengan baik (misalnya ahli 

matematika, fisikawan, akuntan pajak, dan ahli statistik) dan melakukan penalaran 

(misalnya, programmer, ilmuwan dan ahli logika). Ciri-cirinya antara lain: (a) 

menghitung problem aritmatika dengan cepat, (b) suka mengajukan pertanyaan yang 

sifatnya analisis, misalnya mengapa hujan turun?, (c) ahli dalam permainan catur, (d) 

mampu menjelaskan masalah secara logis, (d) suka merancang eksperimen untuk 

membuktikan sesuatu, (e) menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti 

teka-teki, berprestasi dalam Matematika dan IPA. 

Menurut Gardner, kecerdasan logika-matematika bersemayam di otak depan 

sebelah kiri dan parietal kanak. Kecerdasan ini dilambangkan dengan, terutama, 

angka-angka dan lambang matematika lain. Kecerdasan ini memuncak pada masa 

remaja dan masa awal dewasa. Beberapa kemampuan matematika tingkat tinggi akan 

menurun setelah usia 40 tahun. 

3. Kecerdasan Visual-Spasial,  

merupakan kemampuan mempersepsikan dunia spasial-visual secara akurat dan 

mentransformasikan persepsi dunia spasial-visual dalam bentuk tertentu. Kecerdasan 

ini meliputi kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau 

spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam ruang lingkup spasial. Ciri-

cirinya antara lain: (a) memberikan gambaran visual yang jelas ketika menjelaskan 

sesuatu, (b) mudah membaca peta atau diagram, (c) menggambar sosok orang atau 
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benda persis aslinya, (d) senang melihat film, slide, foto, atau karya seni lainnya, (e) 

sangat menikmati kegiatan visual, seperti teka-teki atau sejenisnya, (f) suka melamun 

dan berfantasi, (g) mencoret-coret di atas kertas atau buku tugas sekolah, (h) lebih 

memahamai informasi lewat gambar daripada kata-kata atau uraian dan (i) menonjol 

dalam mata pelajaran seni. 

Guru dapat merangsang kecerdasan visual-spasial dengan melalui: (1) berbagai 

program seperti melukis, membentuk sesuatu dengan plastisin, mengecap dan 

menyusun potongan gambar, (2) menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan 

anak mengembangkan daya imajinasi mereka, seperti alat-alat permainan konstruktif, 

balok-balok bentuk geometri berbagai warna dan ukuran, peralatan menggambar, 

pewarna, alat-alat dekoratif (kertas warna-warni, gunting, lem dan benang) dan 

berbagai buku bergambar dan (3) menyediakan beberapa miniatur benda-benda yang 

disukai anak, seperti mobil-mobilan, pesawat terbang, rumah-rumahan, hewan dan 

orang-orangan. 

Menurut Howard Gardner (1993), kecerdasan visual-spasial mempunyai lokasi 

di otak bagian belakang hemisfer kanan. Kecerdasan ini berkaitan erat dengan 

kemampuan imajinasi anak. Pola pikir topologis (bersifat mengurai bagian-bagian 

dari suatu objek) pada awal masa kanak-kanak memungkinkan mereka menguasai 

kerangka pikir euclidean pada usia 9-10 tahun. Kepekaan artistik pada kecerdasan ini 

tetap bertahan hingga seseorang itu berusia tua. 

4. Kecerdasan Kinestetik-Jasmani,  

merupakan kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan 

ide dan perasaan. Misalnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet atau penari. 
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Keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. 

Misalnya pengrajin, pematung, tukang batu, ahli mekanik, dokter bedah. Kecerdasan 

ini meliputi kemampuan fisik spesifikk seperti koordinasi, keseimbangan, 

keterampilan, kekuatan, kelenturan, kecepatan atau kemampuan menerima 

rangsangan. Memiliki ciri: (a) banyak bergerak ketika duduk atau mendengarkan 

sesuatu, (b) aktif dalam kegiatan fisik seperti berenang, bersepeda, hiking atau 

skateboard, (c) perlu menyentuh sesuatu yang sedang dipelajarinya, (d) menikmati 

kegiatan melompat, lari, gulat atau kegiatan fisik lainnya, (e) memperlihatkan 

keterampilan dalam bidang kerajinan tangan seperti mengukir, menjahit, memahat, (f) 

pandai menirukan gerakan, kebiasaan atau prilaku orang lain, (g) bereaksi secara fisik 

terhadap jawaban masalah yang dihadapinya, (h) suka membongkar berbagai benda 

kemudian menyusunnya lagi dan (i) berprestasi dalam mata pelajaran olahraga dan 

yang bersifat kompetitif. 

Guru dapat memfasilitasi anak-anak yang memiliki kecerdasan ini dengan 

memberi kesempatan pada mereka untuk bergerak. Pembelajaran dirancang 

sedemikian rupa sehingga anak-anak leluasa bergerak dan memiliki peluang untuk 

mengaktualisasikan dirinya secara bebas. Pembelajaran dapat dilakukan di luar 

ruangan seperti meniti titian, berjalan satu kaki, senam irama, merayap, dan lari 

jarakpendek. Permainan yang bermuatan akademis sangat membantu anak-

anakmenyalurkan kebutuhan mereka untuk bergerak. 

Menurut Gardner, kecerdasan gerak-kinestetik mempunyai lokasi di otak 

serebelum, basal ganglia (otak keseimbangan) dan motor korteks. Kecerdasan ini 
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memiliki wujud relatif bervariasi, bergantung pada komponen-komponen kekuatan 

danfleksibilitas serta doimain seperti tari dan olah raga. 

5. Kecerdasan Musikal,  

merupakan kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara 

mempersepsikan, membedakan, mengubah dan mengekspresikan. Kecerdasan ini 

meliputi kepekaan terhadap irama, pola nada, melodi, warna nada atau suara suatu 

lagu. Misalnya penikmat musik, kritikus musik, komposer, penyanyi. Memiliki ciri 

antara lain: (a) suka memainkan alat musik di rumah atau di sekolah, (b) mudah 

mengingat melodi suatu lagu, (c) lebih bisa belajar dengan iringan musik, (d) 

bernyanyi atau bersenandung untuk diri sendiri atau orang lain, (e) mudah mengikuti 

irama musik, (f) mempunyai suara bagus untuk bernyanyi, (g) berprestasi bagus 

dalam mata pelajaran musik. 

Menurut Gardner, musikal merupakan kecerdasan yang tumbuh paling awal 

dan muncul secara tidak terduga dibandingkan dengan bidang lain pada kecerdasan 

manusia. Kecerdasan musikal mampu bertahan hingga usia tua. Kecerdasan musikal 

mempunyai lokasi di otak bagian kanan (Gardner, 1993; Armstrong, 1996). 

6. Kecerdasan Interpersonal,  

Kemampuan mempersepsikan dan membedakan suasana hati, maksud, 

motivasi, serta perasaan orang lain. Dengan kata lain, mampu berinteraksi atau 

bergaul dengan orang lain secara baik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap 

ekspresi wajah, suara, gerak-isyarat.  Misalnya seperti motivator, psikolog dan 

sebagainya. Memiliki ciri antara lain: (a) mempunyai banyak teman, (b) suka 

bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya, (c) banyak terlibat 
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dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, (d) berperan sebagai penengah ketika 

terjadi konflik antartemannya, (e) berempati besar terhadap perasaan atau penderitaan 

orang lain, (f) sangat menikmati pekerjaan mengajari orang lain, (g) berbakat menjadi 

pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial. 

Riset mengenai otak menunjukkan bahwa otak bagian depan memegang peran 

yang sangat penting dalam pengetahuan interpersonal. Kerusakan pada bagian ini 

dapat menyebabkan perubahan kepribadian yang besar (Gardner, 1993). Kecerdasan 

interpersonal ini bersemayam, terutama pada hemisfer kanan dan sistem limbik. 

Kecerdasan ini dipengaruhi oleh kualitas kedekatan atau ikatan kasih sayang selama 

masa kritis tiga tahun pertama (Armstrong, 2009). Oleh karena itu, anak yang 

dipisahkan dari ibunya pada masa pertumbuhan awal, mungkin akan mengalami 

permasalahan yang serius. Selain itu, kecerdasan interpersonal juga dipengaruhi oleh 

interaksi sosial manusia (Gardner, 1993) 

7. Kecerdasan Intrapersonal,  

merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan 

pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri secara 

akurat mencakup kekuatan dan keterbatasan. Kesadaran akan kemampuan diri 

sendiri, suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, keinginan, disiplin diri, 

memahami dan menghargai diri. Memiliki ciri antara lain: (a) memperlihatkan sikap 

independen dan kemauan kuat, (b) bekerja atau belajar dengan baik seorang diri, (c) 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, (d) banyak belajar dari kesalahan masa lalu, 

(e) berpikir fokus dan terarah pada pencapaian tujuan dan (f) banyak terlibat dalam 

hobi atau proyek yang dikerjakan sendiri. 
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Anak-anak yang cerdas dalam intrapersonal, walaupun memiliki kemauan kuat 

tetapi mereka mampu mengubah target ketika target awal gagal. Mereka mampu 

belajar dari kegagalan dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka sendiri. Oleh 

karena itu, mereka dapat dengan tepat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, 

mereka juga mampu menghargai diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk 

berkreasi dan berhubungan secara dekat (Armstrong, 2009).  

Awal masa anak-anak merupakan saat yang menentukan bagi perkembangan 

intrapersonal. Anak-anak yang memperoleh kasih sayang, pengakuan, dorongan, 

dantokoh panutan cenderung mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan 

mampu membentuk citra diri sejati (Armstrong, 1993).  

Untuk merangsang kecerdasan intrapersonal, guru perlu menjalin komunikasi 

yang baik dengan anak-anak. Model permainan yang memperkenalkan berbagai 

emosi dan perasaan, serta identifikasi diri yang sebenarnya, menurut kaca mata anak 

perlu dikembangkan. Selain itu, pengakuan akan keberbedaan gaya “belajar” anak 

mutlak diciptakan. Oleh karena itu, kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

secara mandiri tetap diperlukan di samping dorongan untuk bekerja sama dengan 

teman secara berpasangan dan berkelompok.  

Dorongan tumbuhnya kecerdasan intrapersonal harus disertai dengan sikap 

positif para guru dalam menilai setiap perbedaan individu. Pujian yang tulus, sikap 

tidak mencela, dukungan yang positif, menghargai pilihan anak, serta kemauan 

mendengarkan cerita dan ide-ide anak merupakan stimulasi yang sesuai untuk 

menumbuhkan kecerdasan intrapersonal ini. Kecerdasan intrapersonal mempunyai 

tempat di otak bagian depan. Kerusakan otak bagian ini kemungkinan akan 
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menyebabkan orang mudah tersinggung atau euforia. Sementara kerusakan di bagian 

yang lebih atas, kemungkinan besar akan menyebabkan sikap tak acuh (cuek), 

enggan-lesu, lamban, dan apati (semacam depresi). Anak-anak autis adalah contoh 

anak-anak yang cacat dalam kecerdasan intrapersonal. Mereka tidak mampu merujuk 

diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka mungkin memiliki kemampuan 

yang luar biasa di bidang musik, matematika atau spasial. 

8. Kecerdasan Naturalis,  

merupakan kemampuan mengenali dan mengkategorikan spesies, flora dan 

fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap fenomena-

fenomena alam. Memiliki ciri antara lain: (a) suka dan akrab pada berbagai hewan 

peliharaan, (b) sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka, (c) suka berkebun 

atau dekat dengan taman dan memelihara binatang, (d) menghabiskan waktu di dekat 

akuarium atau sistem kehidupan alam, (e) suka membawa pulang serangga, daun 

bunga atau benda alam lainnya dan (f) berprestasi dalam mata pelajaran IPA, Biologi, 

dan lingkungan hidup. 

Dalam kadar kecil, kecerdasan naturalis dapat diwujudkan dalam kegiatan 

investigasi, ekesperimen, menemukan elemen, fenomena alam, pola cuaca, 

kondisiyang mengubah karakteristik sebuah benda (es mencair ketika terkena panas 

matahari) (Hutinger, 2003). Kecerdasan naturalis memiliki peran yang besar dalam 

kehidupan. Pengetahuan anak mengenai alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat 

mengantarkan mereka ke berbagai profesi strategis, seperti dokter hewan, insinyur 

pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, ahli farmasi, ahli geodesi, geografi dan 

ahli lingkungan.  
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Kecerdasan naturalis berada di wilayah-wilayah parietal kiri. Kecerdasan ini 

muncul secara dramatis pada sebagian anak. Kecerdasan ini, menurut Leslie Owen 

Wilson berkaitan dengan wilayah otak yang peka terhadap pengenalan bentuk atau 

pola, membuat hubungan yang sangat tidak kentara. Bukan hanya itu, kecerdasan 

naturalis juga berkaitan dengan wilayah otak yang peka terhadap sensori persepsi dan 

bagian otak yang berkaitan dengan membedakan dan mengklasifikasikan sesuatu, 

yaitu otak bagian kiri. 

 

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi MIT 

Kecerdasan seseorang yang lemah dapat berubah menjadi kecerdasan yang 

paling kuat karena adanya kesempatan untuk mengembangkannya dengan cara yang 

tepat. Menurut Armstrong (1993) berkembang tidaknya suatu kecerdasan bergantung 

pada tiga faktor penting yaitu (1) aspek biologis yang mencakup faktor genetik dan 

keturunan serta kerusakan otak, (2) sejarah individu termasuk pengalaman dengan 

orang-orang sekitar yang dapat meningkatkan atau menekan kecerdasan dan (3) latar  

belakang budaya dan sejarah yang mencakup tempat lahir dan tumbuhnya seseorang 

serta status budaya dan perkembangan sejarah.  

Jadi, meskipun seseorang tidak memiliki faktor genetik yang menujukkan 

suatu kecerdasan, suatu saat kecerdasan tersebut dapat muncul karena program 

pelatihan tertentu. Kristalisasi pengalaman (crystallizing experiences) dan 

kelumpuhan pengalaman (paralyzing experiences) merupakan dua proses utama 

dalam perkembangan kecerdasan. Kristalisasi pengalaman merupakan konsep yang 
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diberikan oleh David Feldman yang berarti titik balik (turning point) dalam 

perkembangan talenta dan kemampuan seseorang.  

Kelumpuhan pengalaman mengacu pada pengalaman yang “mematikan” 

kecerdasan. Beberapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi pengembangan atau 

penekanan kecerdasan (1) akses terhadap sumber atau mentor,  (2) faktor sejarah 

budaya, (3) faktor geografis, (4) faktor keluarga, dan (5) faktor situasi. Seiring 

dengan perkembangan zaman, kecerdasan juga semakin berkembang. Kecerdasan 

juga dapat diaktivasi dengan penggunaan perangkat lunak IT.  

Sebagai contoh kecerdasan lingusitik dapat diaktivasi melalui penggunaan 

Microsoft Word, Wikipedia,bahkan permainan sekelas Tetris. Kecerdasan logika-

matematika dapat diaktivasi melalui program Microsoft Access. Kecerdasan spasial 

dapat diaktivasi melalui Google Earth atau Google Maps dan TurboCAD. Kecerdasan 

musikal diaktivasi melalui Finale Songwriter dan Pizzicato. Kecerdasan interpersonal 

dapat diaktivasi melalui program Outlook Express, MySpace dan permainan SimCity. 

Kecerdasan intrapersonal dapat diaktivasi melalui Cambridge Career Counseling 

System dan kecerdasan naturalistik dapat diaktivasi melalui National Geographic. 

 

G. MIT dalam Pembelajaran 

Teori kecerdasan pelbagai dianggap dapat menyelesaikan permasalahan 

pendidikan khususnya di Indonesia. Akan tetapi penerapan dan pengintegrasian MIT 

dalam pembelajaran tidak semudah yang dibayangkan. Chatib (2012) menganalisis 

beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian MIT di dunia 

pendidikan Indonesia, yaitu (1) beberapa elemen sistem pendidikan Indonesia masih 
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kurang sejalan dengan sistem pendidikan yang “proporsional”, (2) pemahaman yang 

salah tentang makna sekolah unggulan, (3) desain kurikulum yang masih sentralistis, 

(4) penerapan kurikulum yang tidak sejalan dengan evaluasi hasil akhir  pendidikan, 

(5) masih rendahnya kreativitas dan kualitas guru dan (6) proses penilaian hanya 

dilakukan secara parsial pada kemampuan kognitif yang terbesar, dan belum 

menggunakan penilaian autentik secara komprehensif. 

Amstrong (2009) meneliti pengaplikasian MIT pada peserta didik yang 

semula menyandang disability learning. Setelah beberapa bulan belajar dengan 

strategi MIT ternyata mereka adalah anak-anak yang kreatif dan cerdas. Amstrong 

menemukan bahwa para guru sebelumnya mengalami distechia (salah mengajar) 

yang mengandung virus T yaitu teacher talking time, task analysis dan tracking. 

Teacher talking time menganggap peserta didik belajar saat guru mengajar dengan 

ceramah. Task analysis artinya setiap penyampaian materi pelajaran yang diberikan 

pada siswa langsung masuk ke materi tanpa menjelaskan kegunaan materi untuk 

diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tracking yaitu pengelompokan peserta 

didik ke dalam beberapa kelas berdasarkan kemampuan kognitifnya, padahal 

perkembangan psikologi siswa pandai yang masuk dalam kelas khusus anak pandai 

mempunyai resiko kemunduran tingkat kecerdasan (Chatib, 2012).  

Jalan terbaik untuk mengembangkan kurikulum yang menggunakan MIT 

adalah dengan memikirkan bagaimana cara seseorang dapat menerjemahkan materi 

yang akan diajarkan dari suatu kecerdasan kedalam kecerdasan lainnya. Berikut tujuh 

langkah untuk menyusun rencana pembelajaran (lesson plan/ RPP) ataupun 

pembelajaran berbasis MIT yaitu: 
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1. Fokus pada tujuan atau topik yang spesifikk. 

2. Mengajukanpertanyaan kunci sesuai teori MIT. 

3. Mempertimbangkan kemungkinan,.  

4. Brainstorm. 

5. Menyeleksi aktivitas yang sesuai 

6. Merancang serangkaian rencana. 

7. Mengimplementasikan rencana. 

Contoh pelaksanaan pembelajaran sains dengan menggunakan MIT adalah 

sebagai berikut: 

Bidang : Desain persekitaran (Lingkungan) 

Judul : Lanskap 

Guru dan siswa mendiskusikan penggunaan ruang lanskap dan fungsi tumbuh 

tumbuhan pada lanskap. Guru mengajar rancangan ruang lanskap dengan 

menggabungkan elemen tumbuhan alamiah dan objek buatan manusia. Siswa 

menggunakan kecerdasan naturalis dan visual-ruang dengan pemahaman berkaitan 

sains (fungsi tumbuhan) dan penggunaan ruang berkenaan. 

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa dimensi MIT sentiasa berkembang 

mengikut konteks penggunaannya yang merentas berbagai disiplin pendidikan atau 

mata pelajaran baik itu kecerdasan ini dilihat sebagai cara atau gaya berkaitan. 

Kesemua delapan kecerdasan yang dimiliki oleh semua individu adalah pada tahap 

yang berbeda.  Oleh sebab itu, guru boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam 

dirinya sendiri dan juga dalam sisw-siswanya. 
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H. EVALUASI DAN ASSESMEN DALAM MIT 

Penilaian dalam MIT bukan merupakan output utama. MIT tidak tergantung 

pada tes standar atau tes yang didasarkan pada nilai formal. Teori ini lebih banyak 

mendasarkan pada penilaian autentik yang memiliki titik acuan spesifikk dan ipsative 

(tes yang membandingkan prestasi peserta didik saat ini dengan prestasinya yang 

lalu). Meskipun terdapat mekanisme penilaian yang sama, namun konsep dasar  

penilaian tes dalam MIT agak sedikit berbeda. Soal tes yang digunakan sebagai 

evaluasi adalah soal yang menantang, bukan soal dengan kriteria sulit. Soal yang sulit 

dianggap akan merusak mental siswa untuk maju.  

Cara tepat untuk membuat soal yang berkualitas dan menantang adalah model 

open book. Dengan model ini, seorang pendidik tidak akan mungkin membuat soal 

seperti “Sebutkan urut-urutan proses pencernaan makanan?”. Guru akan tertantang 

membuat soal dengan taksonomi Bloom tingkat tinggi seperti “Apa yang akan terjadi 

dalam proses pencernaan makanan apabila seseorang memiliki kebiasaan memakan 

makanan tanpa mengunyah?”.  

Dengan demikian, meskipun open book, daya kritis dan analisis peserta didik 

akan sangat berperan dalam mencari jawabannya. Konsep lain yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan tes yang baik adalah ability test dan discovering 

ability. Ability test adalah tes kemampuan yang bertujuan mengetahui kemampuan 

peserta didik, bukan ketidakmampuannya (disability test). Tes ketidakmampuan 

memiliki ciri-ciri 1) soal yang diberikan asing dan tidak akrab dengan pengetahuan 

peserta didik, 2) tidak mempunyai batasan yang disepakati. Discovering ability 
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adalah aktivitas guru untuk menjelajah kemampuan peserta didik pada saat hasil tes 

yang diperoleh berada di bawah standar ketuntasan. Peserta didik dapat diminta 

menjawab soal yang sama dengan cara yang lain, jika tidak berhasil barulah 

dilakukan remedial test (Chatib, 2012). 

MIT tidak dapat diukur dengan tes pensil dan kertas seperti biasa. Gardner 

menyebut pengukuran MIT sebagai spektrum proyek (Project Spectrum). Spektrum 

proyek merupakan sistem pengukuran untuk anak-anak dalam kelas dengan berbagai 

materi yang berbeda. Pendekatan ini akan memberikan informasi berdasarkan 

aktivitas yang berarti yang menunjukkan kekuatan beberapa kecerdasan. Meskipun 

validitas tes pada usia pra sekolah tidak dapat dilihat, tugas-tugas spektrum dapat 

menunjukkan reliabilitasnya. Sejumlah tes juga dapat dilakukan untuk mengukur 

kecerdasan yang spesifik (Amstrong, 2009). 

 

I. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN MIT DALAM PEMBELAJARAN 

SAINS 

Penerapan MIT dalam pembelajaran memberikan beberapa kelebihan yaitu: 

1. Guru maupun siswa akan menyadari bahwa terdapat berbagai macam cara untuk 

menjadi “pintar”. 

2. Semua tipe kecerdasan memiliki nama yang sama. 

3. Dengan produk belajar peserta didik yang ditunjukkan ke orang tua dan anggota 

lainnya, sekolah dapat lebih melibatkan orang tua dan komunitasnya. 

4. Peningkatan harga diri dapat dilihat seiring dengan peningkatan kekuatan dan 

tugas yang sesuai dengan keahlian tertentu yang dimiliki. 
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5. Siswa dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Di samping kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya, kritik terhadap KP 

juga muncul dan menimbulkan miskonsepsi. Kesalahpahaman terhadap MIT yang 

berupa kritik diluruskan dengan berbagai respon dari pihak yang bersangkutan dan 

para pendukungnya. Amstrong (2009) mengemukakan beberapa kritik dan respon 

terhadap MIT sebagai berikut: 

1. MIT kurang akan dukungan empiris. Terdapat faktor g Spearman atau sering 

disebut hanya dengan faktor g (the g factor) yang meragukan eksistensi delapan 

jenis-jenis MIT. Faktor g ini ditemukan dalam fenomena seseorang yang 

memiliki skor bagus pada satu tes mental akan cenderung memiliki skor yang 

bagus untuk tes lainnya dan berlaku untuk individu pada setiap usia, ras, jenis 

kelamin dan kebangsaan subyek yang diteliti. Meskipun MIT mengakui 

keberadaan faktor g, komunitas psikometrik tetap mengakui MIT yang diajukan 

oleh Gardner dengan dukungan data empiris pada berbagai penelitian yang 

dilakukan Gardner yang ditulis dalam Frames of Mind. 

2. Tidak adanya dukungan penelitian yang kuat akan penerapan MIT di dalam 

kelas. Terdapat berbagai permasalahan dalam penggunaan metode yang tepat 

untuk memvalidasi keberhasilan MIT dalam pembelajaran. Hal ini karena MIT 

tidak menunjukkan adanya program spesifikk, contohnya Direct Instruction yang 

dilatihkan pada pengajar sebelum penelitian. Sebaliknya MIT menunjukkan 

gambaran teknik, program, sikap, peralatan strategi dan metode yang luas yang 

memberikan kesempatan kepada masing-masing pengajar mendorong 
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perkembangan pendekatan mereka sendiri yang unik untuk diterapkan. Tidak 

adanya signifikansi hasil penelitian juga disebabkan karena sulitnya menentukan 

kelas kontrol dan kelas mana yang benar-benar menerapkan MIT sebagai kelas 

eksperimen. Keberhasilan penerapan MIT banyak ditunjukkan oleh proyek 

penelitian yang dilakukan oleh Harvard  Project Zero termasuk peelitian Proyek 

Spektrum oleh Gardner. 

3. Teori MIT menurunkan tingkat kurikulum untuk membuat semua peserta didik 

merasa pintar. Kritik ini banyak ditujukan pada praktisi yang tidak benar-benar 

mengaplikasikan MIT dalam pembelajarannya. MIT dianggap telah mengajarkan 

peserta didik untuk merasa nyaman dalam situasi di mana ia dianggap cerdas. 

Memfokuskan anggapan terhadap peserta didik dibanding kegiatan yang 

bermakna yang menunjukkan keterampilan hanya akan memberikan kekecewaan 

yang sepintas. Hal tersebut disangkal oleh Gardner karena pemahaman dalam 

pembelajaran MIT tidak cukup hanya disampaikan melalui buku teks, 

pemebelajaran dan tes standar. Peserta didik harus melakukan sesuatu yang lebih 

dan menuntut penggunaan salah satu kecerdasan yang mereka miliki. 

 

RANGKUMAN 

Teori MIT merupakan suatu teori kecerdasan yang memandang setiap 

individu mempunyai beberapa potensi kecerdasan dengan tingkat kognitif yang 

berbeda-beda yang harus dikembangkan guna untuk pendekatan pembelajaran. Setiap 

individu sekurang-kurangnya memiliki delapan kecerdasan yang harus 

dikembangkan. Dari delapan  kecerdasan tersebut  dapat disimpulkan bahwa setiap 
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kecerdasan  bekerja dalam sistem otak yang relatif  tersendiri namun pada saat 

mengeluarkannya, delapan jenis kecerdasan  yang ada bekerja sama secara unik untuk 

menghasilkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan kecerdasan-

kecerdasan yang beragam itulah setiap individu mampu untuk menyelesaikan 

masalah yang terjadi dalam hidup, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan baru 

untuk dicari solusinya dan mampu menciptakan sesuatu dan memberikan 

penghargaan bagi seseorang.  

Penerapan MIT dalam pembelajaran pada hakikatnya adalah upaya 

mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki setiap siswa untuk mencapai kompetensi 

tertentu yang dituntut oleh sebuah kurikulum. Pembelajaran dengan menggunakan 

MIT ini memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran inovatif yang 

relatif baru dalam dunia pendidikan. Meskipun tidak ada rangkaian strategi 

pembelajaran yang bekerja secara efektif untuk semua siswa. Setiap siswa memiliki 

kecenderungan tertentu pada delapan kecerdasan yang ada. Oleh karena itu suatu  

strategi mungkin akan efektif pada sekelompok siswa, tetapi akan gagal bila 

diterapkan pada kelompok lain. Dengan dasar ini sudah seharusnya guru 

memperhatikan jenis kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa agar 

dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan potensi 

yang ada dalam diri siswa. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa 

setiap strategi yang ada pada masing-masing kecerdasan dapat  diterapkan  bukan saja 

pada mata pelajaran tertentu melainkan untuk semua mata pelajaran di sekolah. 
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LATIHAN 

Untuk memperjelas pemahaman anda terhadap MIT cobalah kerjakan latihan berikut 

ini! 

1. Coba jelaskan teori Multiple Intelligences  (MIT) yang diperkenalkan oleh 

Howard Gardner? 

2. Salah satu ciri penting yang membedakannya teori MIT dengan teori 

kecerdasan lainnya yaitu MIT adalah teori fungsi kognitif, coba jelaskan?   

3. Jelaskanlah delapan jenis kecerdasan dalam MIT menurut Gardner? 

4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi MIT? 

5. Bagaimana penerapan teori MIT dalam pembelajaran sehingga dianggap 

dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan khususnya di Indonesia? 

6. Coba jelaskan bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

menurut kelebihan teori MIT? 
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BAB   5 

PENDIDIKAN KARAKTER 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Hakekat sains dan teori-teori belajar telah anda pelajari pada Bab sebelumnya. 

Pada bab 5 ini anda akan dikenalkan pada pendidikan karakter.  Pemahaman tentang 

pendidikan karakter ini dapat anda gunakan sebagai salah satu usaha mencapai 

kompetensi anda sebagai guru yaitu memahami pandidikan karakter dan merancang 

pembelajaran yang menunjang terbentuknya pendidikan karakter pada peserta didik.   

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pentingnya pendidikan karakter 

2. Menjelaskan karakteristrik pendidikan karakter  

3. Merancang pembelajaran kontekstual untuk menunjang pendidikan karakter  

   

B. PENDIDIKAN KARAKTER 

Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, ahlak, 

atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif bukan netral. 

Sedangkan Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. 

Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpateri dalam diri 
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dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil 

olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok 

orang (Amri, dkk, 2011). 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pada pasal 

3, yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di 

setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. 

Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu 

bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dalam masyarakat. 

Berdasarkan beberapa penelitian di luar negri bahwa kesuksesan seseorang tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, 

tetapi lebih kepada kemampuan mengolah diri dan orang lain (soft skill).  

 Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tesebut. Dalam pendidikan karakter, semua 

komponen harus dilibatkan termasuk komponen pendidikan itu sendiri yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengolahan mata 
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kuliah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler dan pemberdayaan semua sarana 

prasarana (Mulyasa, 2011). 

 Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, bersumber dari nilai 

moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama juga disebut sebagai the 

golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak 

dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog beberapa karakter 

dasar tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaaanNya (alam dengan isisnya) , 

tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerja sama, percaya 

diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan 

rendah hati, toleransi, cinta damai, serta cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan 

bahwa karakter dasar manusia antara lain: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, 

peduli, jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, 

visioner, adil serta memiliki integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di 

LPTK harus berpijak pada nilai-nilai karakter dasar yang selanjutnya dikembangkan 

menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau yang lebih tinggi (bersifat tidak absolute 

atau relative) sesuai dengan kebutuhan, kondisi serta lingkungan (Manullang dan 

Prayitno,2010). 

 Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), 

sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga 

komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan 

tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. 

Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, 
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dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari 

melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas 

pada semua mata pelajaran. Strategi integrasi pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran (Kemendiknas, 2010) 

Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam mata pelajaran merupakan bagian 

dari kebijakan Kementrian Pendidikan Nasional yang didukung Inpres nomor 1/2010 

tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang 

menyatakan atau memerintahkan pengembangan karakter peserta didik melalui 

pendidikan di sekolah.  

Keterampilan berpikir penting dalam pembelajaran IPA karena dapat 

mengembangkan sikap ilmiah. Harlen (1996) mengkonsepsikan sikap ilmiah sebagai  

a). sikap ingin tahu, b). respek terhadap data, c). ketekunan dan kukuh, d). kreatif dan 

penemuan, e). kerjasama, f). berpikiran terbuka, g). menghargai pendapat orang lain 

dan, h).peduli terhadap lingkungan. Sikap ilmiah menurut Depdiknas (2003b) yaitu: 

a). sikap ingin tahu, b). ketelitian dan kecermatan, c). kerjasama, d). disiplin, e). 

objektif, f). rendah hati, g). toleransi, dan h). skeptis. 

Salah satu cara untuk mengembangkan sikap ilmiah adalah dengan 

memperlakukan siswa seperti young scientist semasa siswa menjalankan aktivitas 

pembelajaran sains. Saintis akan melaksanakan penyelesaian masalah melalui 

kegiatan saintik yang teratur sehingga diperoleh temuan baru. Oleh karena itu seorang 

saintis  selalu memiliki sikap ingin tahu (Depdiknas 2007). 
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Sejalan dengan kebijakan pemerintah pada tahun 2010 Nilai-nilai pendidikan 

karakter perlu dijabarkan sehingga diperoleh deskripsinya. Deskripsi berguna sebagai 

batasan atau tolok ukur ketercapaian pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter di 

sekolah. Pada mata pelajaran IPA SMP nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara 

lain: Kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, demokratis, 

keingintahuan, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, kejujuran, gaya hidup sehat, 

percaya diri, menghargai keberagaman, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, 

cinta ilmu, kecermatan dan ketelitian. 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasila. 

Pendidikan karakter berfungsi untuk: 

1. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik 

2. memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur 

3. meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, 

dunia usaha, dan media massa. 
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C. NILAI-NILAI PEMBENTUK KARAKTER 

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan 

melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan 

pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada 

satuan pendidikan yang untuk selanjutnya pada saat ini diperkuat dengan 18 nilai 

hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi (the existing values) yang 

dimaksud antara lain takwa, bersih, rapih, nyaman, dan santun. 

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan 

karakter akan menjadi basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas 

bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, 

kegotongroyongan, saling membantu dan mengormati dan sebagainya.Pendidikan 

karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan 

kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi 

dari sumber-sumber berikut ini.  

1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama 

dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada 

nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai 

pendidikan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang 

berasal dari agama. 

2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat 
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pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga 

negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai- nilai 

Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

3.  Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat 

itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu 

konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya 

yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya 

menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa. 

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki 

setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di 

berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan 

pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam 

pengembangan pendidikan karakter bangsa.  

 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk 

pendidikan karakter bangsa sebagai berikut ini. 
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Tabel 5.1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan karakter Bangsa 

NILAI DESKRIPSI 
1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 
agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 
perkataan, tindakan, dan pekerjaan 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,suku, 
etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 
dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 
pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 
serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 
hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 
dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin 
Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 
yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 
Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri. 

11. Cinta Tanah  
Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 
bahasa, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Menghargai 
Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 
mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain 

13. Bersahabat/ 
Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 
dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan  orang lain 
merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar 
Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca  berbagai 
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya 

16. Peduli 
Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 
pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 
upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang  terjadi. 
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Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, ternyata 

kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis dan kognisinyan (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill). 

Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen 

hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Dan, kecakapan soft skill ini terbentuk 

melalui pelaksanaan pendidikan karater pada anak didik. Berpijak pada empat ciri 

dasar pendidikan karakter di atas, kita bisa menerapkannya dalam pola 

pendidikan yang diberikan pada anak didik. Misalanya, memberikan pemahaman 

sampai mendiskusikan tentang hal yang baik dan buruk, memberikan kesempatan dan 

peluang untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi dirinya serta 

memberikan apresiasi atas potensi yang dimilikinya, menghormati keputusan dan 

mensupport anak dalam mengambil keputusan terhadap dirinya, menanamkan pada 

anak didik akan arti keajekan dan bertanggungjawab dan berkomitmen atas 

pilihannya. Kalau menurut saya, sebenarnya yang terpenting bukan pilihannnya, 

namun kemampuan memilih kita dan pertanggungjawaban kita terhadap pilihan kita 

tersebut, yakni dengan cara berkomitmen pada pilihan tersebut. 

Pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan 

metode pendidikan, dan dipraktekkan dalam pembelajaran. Selain itu, di lingkungan 

keluarga dan masyarakat sekitar juga sebaiknya diterapkan pola pendidikan karakter. 

Dengan begitu, generasi-generasi Indonesia nan unggul akan dilahirkan dari 

sistem pendidikan karakter. 
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D. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL UNTUK MENUNJANG 
PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATA PELAJARAN IPA 

 
Sejalan dengan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

menekankan pemberian pengalaman belajar kepada siswa secara langsung dalam 

pembelajaran sains melalui pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Hal 

ini mempunyai tujuan agar siswa memahami konsep-konsep dan mampu 

menyelesaikan masalah. Masalah yang dipilih semestinya membangkitkan rasa ingin 

tahu dengan menghubungkan pada kehidupan nyata (Sonmez & Lee, 2003). 

Selanjutnya  (Allen, D., 2006) menyatakan siswa dalam kelompok akan berlatih 

menyelesaikan masalah melalui pertanyaan, dan komunikasi melalui analisis mereka. 

Landasan falsafah pendekatan kontekstual adalah konstruktivisme, yaitu 

falsafah pembelajaran yang memberi penekanan bahwa siswa belajar tidak hanya 

sekadar menghafal. Martin et al. (2002) menyatakan, dengan landasan 

konstruktivisme, siswa akan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah. Siswa dapat meningkatkan keterampilan menggunakan sikap 

ilmiah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, dan secara berkesinambungan 

dapat menyerap dan mengolah informasi yang diperoleh. 

Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran dilaksanakan 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua 

mata pelajaran. Di antara prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam membuat 

perencanaan pembelajaran (merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam 

silabus, RPP, dan bahan ajar), melaksanakan proses pembelajaran, dan evaluasi yang 
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mengembangkan karakter adalah prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) yang selama ini telah diperkenalkan kepada 

guru, termasuk guru-guru SMP seluruhIndonesia sejak 2002 (Kemendiknas, 2010).  

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, 

dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang 

ditargetkan.Prinsip-prinsip Contextual Teaching and Learning disarankan 

diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran 

tersebut sekaligus dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai. 

Melalui pembelajaran kontekstual, memungkinkan terjadinya proses belajar 

yang didalamnya siswa mengeksplorasikan pemahaman serta kemampuan 

akademiknya dalam berbagai variasi konteks, di dalam ataupun di luar kelas, untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik secara mandiri ataupun 

berkelompok (Setiawan, 2008). 

Menurut Crawford (2001) pembelajaran kontekstual dapat dilaksanakan 

melalui lima strategi utama yaitu (1) Menghubungkan (Relating) (2) mengalami, 

(Experiencing) (3) menggunakan, (Applying) (4) bekerjasama, (Cooperating) dan (5) 

memindahkan (Transferring).  

Menurut Johnson (2002) penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual 

berarti membuat koneksi untuk menemukan makna, melakukan pekerjaan yang 

signifikan, mendorong siswa untuk aktif, pengaturan belajar sendiri, bekerja sama 

dalam kelompok, menekankan berpikir kreatif dan kritis, pengelolaan secara 

individual, menggapai standar tinggi, dan menggunakan asesmen autentik. 
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Melalui pendekatan kontekstual, memungkinkan terjadinya proses belajar 

yang didalamnya siswa mengeksplorasikan pemahaman serta kemampuan 

akademiknya dalam berbagai variasi konteks, di dalam ataupun di luar kelas, untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik secara mandiri ataupun 

berkelompok (Setiawan, 2008). 

Pembelajaran kontekstual dibangun dengan tujuh pilar yaitu konstruktivisme, 

inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. 

Pembelajaran kontekstual RANGKA merupakan pengembangan pembelajaran 

kontekstual yang dimodifikasi dari strategi REACT (Relating, Experience, Applying, 

Cooperating, Transferring) oleh Crawford (2001). Untuk pengembangan 

pembelajaran kontekstual mata pelajaran IPA Biologi di kota Pekanbaru, telah 

dikembangkan pembelajaran kontekstual RANGKA. Dimana model ini 

mengintegrasikan komponen keterampilan proses dan pemecahan masalah. 

Pendekatan pembelajaran kontekstual RANGKA ini dikembangkan berdasarkan 

filosofi RANGKA pada pembelajaran IPA merupakan akronim yang mudah diingat. 

Selain itu, pada makhluk hidup rangka berfungsi untuk memperkuat, memperkokoh 

dan memberikan bentuk tubuh.sehingga pembelajaran kontekstual RANGKA ini 

diharapkan dapat menyokong dan memberi manfaat pada pembelajaran IPA 

khususnya Biologi agar pembelajaran menjadi bermakna (Evi Suryawati, dkk, 2010). 

Hasil penelitian pembelajaran kontekstual RANGKA (Gambar 5.1) yang 

dilaksanakan dengan kuasi eksperimen, pada tiga SMPN kota Pekanbaru dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Dimana siswa dapat 

menghubungkan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan masalah yang ada 
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dilingkungan mereka. Selain itu pembelajaran kontekstual RANGKA tidak hanya 

meningkatkan pengetahuan mereka (kognitif) tetapi juga dapat meningkatkatkan 

keterampilan proses dan mengembangkan sikap ilmiah (Evi Suryawati, dkk, 2010). 

 

 

Gambar 5.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kontekstual RANGKA 
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Kajian tentang pembelajaran kontekstual perlu selalu dikembangkan.Beberapa 

model pembelajaran telah dikembangkan sebagai aplikasi dari pembelajaran 

kontekstual dalam pembelajaran IPA. Model-model tersebut antara lain Direct 

Instruction, dan Cooperative Learning. Pembelajaran kontekstual dengan Strategi 

RANGKA dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengembangan Pembelajaran 

Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) pada berbagai kategori 

sekolah. Bahan ajar yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan rancangan persiapan pembelajaran terutama bagi guru yang baru 

mengajar di SMP Standar Nasional pada Rintisan SMP bertaraf Internasional. 

Strategi RANGKA tidak hanya dapat digunakan terbatas pada topik kajian ini tetapi 

berpotensi untuk dikembangkan dalam topik lain pada pembelajaran Biologi  

khususnya dan pembelajaran IPA di SMP (Evi Suryawati, 2010b). Pada penelitian 

ini, sejalan dengan kebijakan pemerintah akan dikembangkan pembelajaran 

kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan karakter sesuai budaya Indonesia 

dan budaya Melayu. 

 

E. INVENTARISISASI NILAI KARAKTER PADA PEMBELAJARAN  

DASAR-DASAR PENDIDIKAN SAINS 

 
lnventarisasi nilai karakter pada Mata Kuliah dasar-dasar pendidikan sains 

terindentifikasi sejumlah nilai nilai dan karakter yang akan diintegrasikan pada 

kegiatan pembelajaran yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin,  kerja  keras, 
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kreatif, mandiri, demokratis, rasa  ingin tahu,  menghargai prestasi,  bersahabat, 

komunikatif, cinta  damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan,  dan tanggung 

jawab. Selain bersumber dari materi ajar, nilai dan karakter yang dikembangkan 

bersumber dari Ayat-ayat AI Qur'an, Hadist, AI Kitab, dan Gurindam 12 gubahan 

Raja Ali Haji serta juga belajar dari alam, seperti pada Tabel 5.2 hingga 5.4 

 

Tabel 5.2 lnventarisasi beberapa nilai dan karakter berdasarkan Al quran dan 

Alkitab. 

NO Pengembangan Karakter Al-Qur’an dan Al kitab 

1 Jujur Al-Maidah: 119; An-nisa: 69; Muhammad:21 

2 Tekun dan Ulet Ar ra’du: 11; Ar-rad:11; Al-zalzalah:33 

3 Rasa Ingin tahu dan teliti Al-hujarat:6; Al-anbya:37; An-nahl: 78  

4 Sabar Al-baqarah:45; Al-an’am:34; Ali Imran:186 

5 Tanggung jawab Ath-thur: 21; Al-Muddatstsir: 38; 

6 Toleransi Al Hujarat: 10-13 

7 Disiplin An-Nisa: 59 

8 Kerja Keras At-taubah: 105; Ar-ra”du:11 

9 Bijaksana Al-Baqarah:269 

10 Penuh Kasih Yohannes 3:16; Matius 5:43-46: Alfatiha:1  

11 Peduli Lingkungan Al-Baqarah:164; Ar-rum: 41-42; Al-Mulk: 15 
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Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber dari pada pendidikan karakter 

merupkan aktualisasi dari integrasi nilai dari kitab suci. Dan ini merupakan modal dasar yang 

baik yang dapat diaplikasikan dan sesuai dalam kehidupan bermasyrakat di Indonesia.  Ditambahkan lagi, 

bahwa poendidikan karakter ini juga berskaitan rapat dengan budaya bangsa salah 

satunya untuk propinsi Riau adalah gurindam 12.  

Jadi, dalam aktivitas menciptakan siswa yang memiliki karakter, Riau sangat 

terkenal dengan adanya Gurindam 12.  Gurindam 12 adalah sekumpulan syair yang 

diciptakan oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Adapun beliau adalah seorang 

sastrawan di Kepulauan Riau pada masanya dan diakui sebagai salah satu Pahlawan 

Nasional. Mengenai sebab-sebab Raja Ali Haji menciptakan gurindam adalah sebagai 

mas kawin yang diberikan kepada Engku Puteri Hamidah yang tinggal di Pulau 

Penyengat. Mas kawin ini dipahatkan di batu marmer sebagai bukti rasa cintanya. 

    Dalam kata-kata yang termaktub di gurindam tersebut sangat kental sekali 

nuansa keislaman, dikarenakan gurindam tersebut memang berisi wejangan maupun 

nasehat yang sangat berguna dan bersifat universal bagi masyarakat, khususnya 

masyarakat dimana Raja Ali Haji itu tinggal, yaitu masyarakat Melayu.  

Hal ini dimungkinkan karena dominannya unsur Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat di kebudayaan Melayu sebagai dampak dari lancarnya proses 

Islamisasi di wilayah tersebut, khususnya kepulauan Riau. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa gurindam 12 sangat berpotensi untuk dijadikan pedoman untuk menciptkan 

anak didik yang berkarakter. 

 Adapun makna setiap pasal dalam gurindam 12 dapat dilihat pada Tabel 13.2 

dibawah ini. 
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Tabel 5.3 Makna setiap pasal Gurindam 12 bagi pendidikan karakter 

MAKNA SETIAP PASAL  

Pasal 1 Memberikan nasihat tentang agama (Religius). 

Contoh: barang siapa mengenal Allah, Suruh dan tegaknya tiada menyalah 

 Untuk mencapai kesempurnaan didalam menjalani hidup, manusia harus 

mengenal empat zat yang menjadikan manusia mula-mula. 4 tersebut 

adalah syari’at, tarikat, hakikat dan makrifat 

Pasal 2 Menceritakan tentang orang – orang yang meninggalkan Sembahyang, 

Puasa, Zakat, dan Haji beserta (Religius). 

Contoh: Barang siapa meninggalkan sembahyang, Seperti rumah tiada 

bertiang. 

 Orang yang tidak sembahyang bagaikan rumah yang tidak 

mempunyai tiang, shalat merupakan pegangan hidup. 

Pasal 3 Tentang budi pekerti, yaitu menahan kata-kata yang tidak perlu dan makan 

seperlunya (Toleransi). 

contoh: Apabila terpelihara lidah, Niscaya dapat daripadanya faedah 

 Orang yang menjaga omongannya akan mendapatkan manfaat 

Pasal 4 Tentang tabiat yang mulia, yang muncul dari hati (nurani) dan akal pikiran 

(budi) (Cinta Damai) 

Contoh:Apabila dengki sudah bertanah, Datanglah daripadanya beberapa 

anak panah 

 Hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri 

Pasal 5 Tentang pentingnya pendidikan dan memperluas pergaulan dengan kaum 

terpelajar (Komunikatif; Peduli Sosial) 
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Contoh: Jika hendak mengenal orang berbangsa, Lihat kepada budi dan 

bahasa 

 Artinya: Orang yang mulia dan berbangsa dapat kita lihat dari 

perilaku dan tutur katanya 

Pasal 6 Tentang pergaulan, yang menyarankan untuk mencari sahabat yang baik, 

demikian pula guru sejati yang dapat mengajarkan mana yang baik dan 

buruk (Bersahabat) 

Contoh:Cahari olehmu akan guru, Yang boleh tahukan tiap seteru 

 Carilah guru yang serba tahu dan tidak menyembunyikan hal-hal 

buruk 

Pasal 7 Berisi nasihat agar orang tua membangun akhlak dan budi pekerti anak-

anaknya sejak kecil dengan sebaik mungkin. Jika tidak, kelak orang tua 

yang akan repot sendiri (Toleransi; Hemat) 

Contoh: Apabila banyak berkata-kata, Di situlah jalan masuk dusta 

 Orang yang banyak bicara memperbesar kemungkinan berdusta 

Pasal 8 Berisi nasihat agar orang tidak percaya pada orang yang culas dan tidak 

berprasangka buruk terhadap seseorang (Bersahabat;Toleransi) 

Contoh: Barang siapa khianat akan dirinya, Apalagi kepada lainnya  

 Orang yang ingkar dan aniaya terhadap dirinya sendiri tidak dapat 

dipercaya 

Pasal 9 Berisi nasihat tentang moral pergaulan pria wanita dan tentang pendidikan. 

Hendaknya dalam pergaulan antara pria wanita ada pengendalian diri dan 

setiap orang selalu rajin beribadah agar kuat imannya (Kerja Keras; Rasa 

Ingin tahu) 
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Contoh: Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, 

Bukannya manusia yaitulah syaitan  

 Manusia yang sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang di larang 

oleh allah swt, maka manusia tersebut tidak dapat di katakan 

manusia 

Pasal 10 Berisi nasihat keagamaan dan budi pekerti yaitu kewajiban anak untuk 

menghormati orang tuanya (Adil;Sabar) 

Contoh: Dengan bapak jangan durhaka, Supaya Allah tidak murka 

 Jangan durharka terhadap bapa 

Pasal 11  Berisikan bait bait nasihat “ Berisi nasihat kepada para pemimpin agar 

menghindari tindakan yang tercela, berusaha melaksanakan amanat anak 

buah dalam tugasnya, serta tidak berkhianat ” (Semangat Kebangsaan; 

Cinta Tanah Air) 

Contoh: "Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat" 

 

 Dapat direnungkan sebagai upaya agar menjadi orang yang 

terpercaya, sebagaimana dalam sebuah hadis, “Laksanakanlah 

amanat(kewajiban) pada orang yang mempercayakan diri padamu, 

dan janganlah berkhianat (menipu) pada orang yang menipumu” 

(HR. Turmudzi) 

Pasal 12 Dalam mengambil sikap dan keputusan sebagai pemimpin yang bijaksana 

Contoh: Raja mufakat dengan menteri, Seperti kebun berpagarkan duri 

 
• Hubungan raja dengan menteri adalah saling menjaga satu sama 
lain, dan harus bekerjasama 

 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 119
Dasar-dasar Pendidikan Sains. 119 

Demikianlah isi dan makna serta contoh daripada gurindam yang bisa kita 

terapkan dalam pendidikan siswa di sekolah (Anonimus 2013). Untuk lebih jelas 

untuk nilai-nilai dan karakter dalam Gurindam 12 dapat diinventarisasi seperti pada 

Tabel 5.4. 

Tabel. 5.4 Inventarisasi beberapa nilai dan karakter berdasarkan Gurindam 12 

NO Pengembangan Karakter Al-Qur’an dan Al kitab 

1 Religius Pasal (1):1-6; Pasal (2):1-5; Pasal(12):6-7 

2 Toleransi Pasal (1):1-6; Pasal (2):1-5 

3 Cinta Damai Pasal (4):1-11; Pasal (7):1-11 

4 Bersahabat/komunikatif Pasal (6):1-11; Pasal (10):1-5; 

5 Peduli sosial, semangat 

kebangsaan; cinta tanah air 

Pasal (5):1-6; Pasal (11):1-6; Pasal(12):1-5 

6 Kerja keras Pasal (9):1-7 

7 Adil Pasal (10):5  

8 Rasa Ingin tahu Pasal (9):1-7 

9 Hemat Pasal (9):6 

10 Sabar Pasal (4):4 

 

 Selain daripada al-Quran, al-kitab dan gurindam 12, nilai-nilai karakter dapat 

juga dikembangkan melalui belajar dari alam khasnya lingkungan. Lingkungan 

seorang anak memiliki dampak yang kuat pada pengembangan afektif nya. Seperti 

yang disampaikan Dorothy Law Note dalam buku shaphing Young Minds.  
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Anak Belajar dari Kehidupan 

 
jika anak-anak hidup dengan kritik, mereka belajar untuk mengutuk 

jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi 
jika anak dibesarkan dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi 

memprihatinkan 
jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri 

jika anak-anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu 
jika anak dibesarkan dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri 

jika anak dibesarkan dengan rasa malu, mereka belajar untuk merasa bersalah 
jika anak dibesarkan dengan dorongan, mereka belajar untuk menjadi percaya diri 

jika anak dibesarkan dengan toleransi, mereka belajar untuk sabar 
jika anak dibesarkan dengan pujian, mereka belajar apresiasi 

jika anak dibesarkan dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai 
jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyukai diri mereka sendiri 
jika anak dibesarkan dengan pengakuan, mereka belajar itu baik untuk memiliki 

tujuan 
jika anak dibesarkan dengan berbagi, mereka belajar kedermawanan 

jika anak-anak hidup dengan kejujuran, mereka belajar untuk kebenaran 
jika anak dibesarkan dengan keadilan, mereka belajar keadilan 

jika anak dibesarkan dengan kebaikan dan pertimbangan, mereka belajar 
menghormati 

jika anak dibesarkan dengan keamanan, mereka belajar untuk memiliki iman dalam 
diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka 

jika anak dibesarkan dengan keramahan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat 
yang bagus di mana untuk hidup 

jika anak dibesarkan dengan ketenangan, anak Anda akan hidup dengan ketenangan 
pikiran 

 
 

jadi, dengan apa anda membesarkan anak anda? 
 

Jadi cara bimbingan kita akan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

belajar dan berkembang sesuai nilai-nilai yang diberikan. Dengan memahami proses 

hidup yang baik dan memberikan nilai-nilai yang baik maka hasil yang didapatkan 

juga akan baik. Sikap yang positif dalam diri pelajar merupakan tanggung jawab 

lingkungannya baik itu guru, orang tua dan juga rekannya. Dengan kita dapat 

memberikan yang terbaik kepada mereka, maka mereka akan berkembang dan 
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memberikan kontribusi yang positif dalam proses menciptakan kehidupan yanhg 

lebih baik untuk semua. 

 

RANGKUMAN 

 Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, 

dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari 

melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas 

pada semua mata pelajaran 

Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam mata pelajaran merupakan bagian 

dari kebijakan Kementrian Pendidikan Nasional yang didukung Inpres nomor 1/2010 

tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang 

menyatakan atau memerintahkan pengembangan karakter peserta didik melalui 

pendidikan di sekolah.  

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasila. Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan 

karakter akan menjadi basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas 

bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, 

kegotong royongan, saling membantu dan mengormati dan sebagainya. Pendidikan 
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karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan 

kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan.  

Sejalan dengan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

menekankan pemberian pengalaman belajar kepada siswa secara langsung dalam 

pembelajaran sains melalui pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Hal 

ini mempunyai tujuan agar siswa memahami konsep-konsep dan mampu 

menyelesaikan masalah. Masalah yang dipilih semestinya membangkitkan rasa ingin 

tahu dengan menghubungkan pada kehidupan nyata dan berlatih menyelesaikan 

masalah melalui pertanyaan, dan komunikasi melalui analisis mereka. 

 

LATIHAN 

 Untuk memperjelas pemahaman anda terhadap pendidikan karakter cobalah 

kerjakan latihan berikut ini, setelah itu cocokkanlah jawaban anda dengan rambu-

rambu jawaban yang telah disediakan! 

1. Jelaskan fungsi dari pendidikan karakter? 

2. Rancanglah pembelajaran sains dengan integrasi karakter3.  

3. Jelaskan pentingnya pendidikan karakter pada bangsa Indonesia! 

4. Bafaimana pembelajaran kontekstual dapat menunjang terbentuknya nilai karakter 

pada peserta didik! 

 

 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 123

Dasar-dasar Pendidikan Sains. 123 

Petunjuk Jawaban Latihan 

  Setelah selesai mengerjakan latihan diatas, cocokkanlah jawaban yang telah 

anda buat dengan rambu-rambu jawaban berikut. Tetapi kalau belum selesai 

mengerjakannya, selesaikanlah terlebih dahulu dengan tidak membaca rambu-rambu 

jawaban dibawah ini. 

1.  Cukup Jelas   

2. Semua nilai karakter harus muncul daam pembelajaran sains. Nmun yang paling 

menonjol adalah rasa ingin tahu, jujur, teliti, peduli lingkungan dan disiplin serta 

kerja keras.  

3. Cukup jelas 

4. Cukup jelas. 
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BAB 6 

 
METODE PEMBELAJARAN   

 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Seperti kita ketahui bahwa semua proses belajar mengajar mengunakan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan sehingga 

hasil pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu juga dengan bidang 

Sains harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk Sains.  

Dengan memahami acuan pokok bahwa dalam metode ini, anda akan 

memperoleh bekal yang memadai untuk mengajarkan pokok bahasan dengan 

berbagai metode pembelajaran Sains.  

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan pengertian 

umum berbagai metode pembelajaran serta dapat menerapkan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran materi pelajaran Sains dalam pembelajaran disertai 

berbagai percobaan dengan menggunakan berbagai metode. 

 Secara lebih rinci setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan pengertian metode ceramah. 

2. Menjelaskan pengertian metode tanya-jawab. 

3. Menjelaskan pengertian metode diskusi. 

4. Menjelaskan pengertian metode latihan. 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 125
Dasar-dasar Pendidikan Sains 125 

5. Menjelaskan pengertian metode simulasi. 

6. Menjelaskan pengertian metode proyek. 

7. Menjelaskan pengertian metode tugas 

8. Menjelaskan pengertian metode eksperimen dan demonsttrasi 

9. Mengidentifikasi kelebihan.dan kekurangan setiap metode pembelajaran 

10. Merancang pembelajaran sains. 

Agar semua tujuan tersebut dapat tercapai anda diharapkan membaca dan 

memahami bab ini dan literatur  penunjang dengan seksama. 

 

B. BERBAGAI METODE PEMBELAJARAN SAINS 

Berbagai metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Sains antara 

lain ; metode ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, simulasi, proyek, studi terapan / 

widya wisata, demostrasi, tugas dan eksperimen. Dibawah ini dapat dipelajari 

masing-masing metode pembelajaran Sains yang dapat diketahui. 

1. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah metode yang paling kerap anda lakukan, metode 

ceramah adalah metode yang paling tradisional yaitu anda berbicara sedangkan murid 

anda mendengarkan. Ceramah sangat ekonomis untuk menyampaikan informasi 

dengan jumlah murid besar dan bahan yang harus diselesaikan banyak dapat 

diselesaikan dalam waktu yang singkat. 

Dalam pembelajaran Sains metode ceramah kurang dianjurkan karena untuk 

belajar Sains murid dituntut lebih aktif dan mempelajari informasi tangan pertama. 

Oleh sebab itu dalam anda menyampaikan metode ceramah harus mengikut sertakan 
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peran siswa. Sebelum ceramah diberikan sebaiknya murid anda ditugasi membaca 

terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, begitu juga sesudahnya kepada murid 

anda ditugasi lagi membaca, melakukan pengamatan, melakukan percobaan atau 

membuat laporan. 

Agar ceramah anda lebih menarik maka perlu anda lakukan hal-hal sebagai 

berikut ; 

a) Bahan ceramah disiapkan sebaik mungkin / secara cermat 

b) Bahan ceramah anda disampaikan dengan jelas dan dapat di dengar oleh 

semua murid 

c) Bahan ceramah anda kuasi dengan luas dan mendalam 

d) Dalam penyampaian bahan pelajaran secara sistematis 

e) Bahan ceramah anda selesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

2. Metode Tanya Jawab 

Apabila anda menggunakan metode tanya jawab adalah untuk mengetahui 

sejauh mana siswa anda mengerti dan mengingat tentang fakta yang dipelajari dan di 

dengarnya. Apakah dengan anda mengajukan pertanyaan itu murid anda lebih 

memiliki pengertian yang mendalam tentang fakta itu. Tanya jawab dapat membantu 

timbulnya perhatian murid anda pada pelajaran. 

Dalam IPA pertanyaan dapat pertanyaan dapat digunakan untuk mengamati 

suatu demonstrasi atau percobaan, misalnya bagaimana langkah-langkah percobaan 

yang telah anda lakukan. 

Pada tingkat dasar bentuk pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang dapat dijawab 
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sejumlah jawaban terbatas yang benar. Misalnya, dimana proses fotosintesis terjadi?. 

Jawaban dari pertanyaan tersebut sudah pasti jawabannya. Sedangkan pertanyaan 

terbuka adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan banyak jawaban yang dapat 

diterima. Misalnya, Apa yang akan terjadi apabila air sungai terkena pencemaran 

limbah pabrik?. Kesimpulan apa yang dapat kamu tarik dari percobaan itu?  

Berdasarkan pengalaman anda  anda dapat mempelajari bagaimana mengajukan 

bentuk pertanyaan tertentu pada suatu situasi. Bagaimana pula anda menanggapi 

jawaban siswa dan mengarahkan tingkah lakunya. Bila anda mengajukan satu 

pertanyaan harus dipelajari atau lebih baik lagi dipersiapkan terlebih dahulu. 

3. Metode Diskusi 

Diskusi adalah aktifitas dari sekumpulan siswa, berbicara saling bertukar 

informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau membahas kebenaran suatu 

data. 

Dalam pembelajaran IPA metode diskusi perlu anda lakukan sebab banyak 

keuntungan antara lain : 

a) Semua siswa bebas mengemukakan pendapat (demokrasi)  

b) Merupakan cara yang efektif untuk mengajukan masalah. 

c) Mempertinggi peran serta murid secara perorangan 

a) Mendorong rasa persatuan dan mengembangkan rasa sosial 

b) Mengembangkan kepemimpinan dan mengahayati kepemimipinan bersama 

Bagi murid anda yang berperan sebagai pimpinan diskusi harus disepakati oleh 

temannya dan mempunyai tugas : 

a) Menjaga agar peserta tidak berebut dalam berbicara. 
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b) Pembicaraan tidak dikuasai oleh murid yang suka berbicara. 

c) Mengembalikan pembicaraan peserta yang menyimpang pada pokok 

permasalahan yang benar. 

d) Mendorong peserta yang pemalu dan pendiam. 

e) Memberi jalan keluar bila pembicaraan mengalami hambatan. 

f) Pimpinan diskusi tidak dibenarkan untuk menjawab pertanyaan peserta. 

g) Mengatur tempat duduk apabila berbentuk melingkar. 

Kemudian tugas apa yang perlu anda lakukan sebagai seorang guru? tugas 

tersebut adalah : 

1) Memberikan garis-garis besar pokok permasalahan 

2) Masalah yang akan diiskusikan menarik dan msih hangat bagi murid anda 

3) Memantau, memberi jalan keluar bila macet dan mangalami jalan buntu 

4) Mampu merumuskan suatu kesimpulan hasil diskusi murid anda dan 

kesimpulan itu berguna untuk memcahkan permasalah berikutnya. 

Kelemahan dari metode diskusi ini adalah : 

1) Diskusi tidak menjamin adanya pemanfaatan atas konsensus setelah 

kegiatan berlalu 

2) Bila pembicaraan didominasi saja oleh seorang peserta diskusi 

3) Biasanya siswa yang pandai berbicara lebig aktif dalam diskusi  

4) Pembicaraan sering menyimpang dari pokok permasalahan 

4. Metode Latihan 
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Metode latihan banyak digunakan dalam olah raga seperti berenang, tinju dan 

sebagainya. Begitu juga dalam pelajaran matematika seperti menghitung, mengenal 

bentuk berbeda, menghapal rumus dan lain-lainnya. 

Dalam pembelajaran IPA banyak juga hal-hal yang perlu dilatih seperti 

penggunaan mikroskop, penggolongan berbagai hewan dan tumbuhan dalam 

permasalahan sains, menggunakan ukuran membaca termometer dalam pelajaran 

fisika. 

Latihan dalam laboratorium berbeda dengan percobaan dalam laboratoium, 

latihan  itu telah ditunjukkan akan hasilnya oleh guru kepada muridnya, sedangkan 

percobaan laboratorium itu belum diketahui hasilnya. Latihan dalam IPA bertujuan 

agar murid menguasai keterampilan melakukan sesuatu dan memiliki keterampilan 

yang lebih baik dari apa yang dipelajari sebelumnya. 

Sebelum anda memberikan latihan dalam pembelajaran IPA perlu dijelaskan 

terlebih dahulu tujuan latihan itu. Tujuan metode latihan dalam pembelajaran IPA 

antara lain: 

1) Agar murid memiliki keterampilan awal, seperti menggunakan 

alat-alat IPA, membuat alat peraga IPA. 

2) Bertujuan mengembangkan langkah mencapai intelek seperti 

mengenal rumus-rumus, menghitung dalam pelajaran fisika, 

memahami genetika, proses-proses kehidupan, mengenal nama-nama 

latin dalam pelajaran biologi. 

Penggunaan metode latihan bagi murid anda yang mudah dikuasainya dan ada 

juga yang sukar atau lama untuk dikuasainya. Dalam metode latihan IPA anda harus 
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selalu meneliti hambatan atau kesukaran apa yang ditemui oleh murid anda selama 

melakukan latihan IPA yang anda berikan. Dari hambatan yang diketahuinya anda 

dapat memperbaikinya pada latihan-latihan berikutnya. Anda sebagai guru juga harus 

menunjukkan kepada murid anda tanggapan-tanggapan yang telah benar dan 

memperbaiki tanggapan-tanggapan yang salah setelah latihan dilakukan. 

5. Metode Simulasi 

Simulasi adalah tingkah laku yang anda kehendaki sebelum tingkah laku itu 

betul-betul anda lakukan di depan kelas. Simulasi juga dapat diterapkan pada murid 

anda yang jauh untuk seolah-olah berperan sebagai guru IPA yang sedang 

menerangkan sesuatu percobaan. Dalam simulasi percobaan IPA itu murid dapat 

berperan untuk melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, 

mencatat hasil dan menyampaikan kesimpulan dalam bentuk lisan. 

6. Metode Proyek 

Pada tingkat sekolah dasar metode proyek agak sukar anda terapkan karena 

proyek merupakan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang 

membangun dari murid. Proyek memerlukan perencaan, dalam melaksanakan proyek 

murid anda memerlukan peran aktif anda dalam membantu dan membimbing 

sehingga proyek itu berhasil, sesudah proyek selesai dikerjakan anda perlu 

memberikan penghargaan pada murid anda bila perlu proyek itu dipamerkan di dalam 

kelas, disekolah atau di depan umum. Kelompok murid anda yang berhasil proyeknya 

diberi tambahan nilai dalam mata pelajaran IPA. 

Dalam melakukan suatu proyek IPA, maka murid anda tertantang minat dan 

kesenangannya. Proyek IPA mendorong rasa ingin tahu siswa anda, maupun 
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memecahkan masalah dan mengembangkan murid anda berpikir bebas. Suatu 

penemuan yang sudah lama diketahui dalam IPA dapat merupakan hal yang kecil 

bagi murid anda, oleh sebab itu suatu proyek tidak perlu selalu baru atau asli. 

7. Metode Studi Lapangan / Karya Wisata 

Studi lapangan atau karya wisata IPA jauh lebih memberikan pengalaman luas 

kepada murid anda dibandingkan hanya di dalam ruangan yang dibatasi empat 

dinding / kelas. Studi lapangan IPA juga merupakan pengalaman langsung melihat 

objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama. 

Studi lapangan IPA tidak berarti harus dilakukan ke tempat yang jauh dengan 

waktu yang lama, biaya tempat dan perlengakapan yang lengkap tetapi dapat 

dilakukan pada alam disekitar alam sekolah seperti halaman sekolah atau kebun 

sekolah. Misalnya untuk mengamati berbagai jenis tanaman atau berbagai macam 

bunga, bentuk daun, anda cukup ke halaman atau kebun sekolah. Di halaman sekolah 

dapat dilihat bagaimana kupu-kupu terbang, semut mengambil makanan, ulat 

memakan daun, beraneka ragam jenis rumput, berbagai bentuk awan, melihat aliran 

air diselokan dan bagaimana cahaya matahari menghasilkan bayang-bayang. 

Diwaktu anda dengan murid anda melakukan studi lapangan IPA seluruh panca 

indra anda di fungsikan. Coba bila anda hanya menonton berbagai bunga dari slide 

atau film, dapatkan anda mencium bau harum dari bunga yang ada dalam slide atau 

film?. Di halaman sekolah anda dapat langsung menyentuh, meraba atau mencium 

bunga yang anda pelajari. 
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Dalam melakukan sudi lapangan IPA anda hendaknya berperan sebagai 

pembimbing atau narasumber, biarkanlah murid-murid anda mengamati, mengukur, 

menghitung, menganalisa dan menarik kesimpulan sendiri. 

Sebelum anda membawa murid ke lapangan hendaknya murid-murid anda 

dikelompok-kelompokkan, diusahakan tujuannya dengan jelas, diberikan rambu-

rambu tugasnya, pembagian tugas dan pengaturan waktunya. 

8. Metode Tugas 

Apabila anda memberikan tugas kepada murid anda harus ada pedoman tugas 

yang harus dikerjakan murid anda. Murid anda harus mengetahui dengan jelas apa 

yang diharapkan dari tugas itu, tujuan-tujuan apa yang dicapai oleh murid anda. 

Menugaskan dengan hanya menyuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dibelakang akhir bab kurang bermanfaat. Murid anda yang mempunyai kemampuan 

tinggi tidak meperoleh manfaat dengan menjawab pertanyaan tersebut, sebab dia 

telah paham akan isi bab itu, bagi murid yang berkemampuan rendah tidak akan 

berhasil dengan penugasan seperti itu. 

Penugasan yang baik adalah bersifat menantang dan bersifat lentur sesuai minat 

dan bahan murid anda, mungkin ada murid anda yang akan mencari buku acuan di 

perpustakaan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ada pula yang 

akan mencari keterangan dari seorang pakar atau ada yang akan melakukan 

percobaan di kelas, halaman sekolah, laboratorium atau di rumah. 

Metode tugas kadang-kadang kurang menyenangkan sebab muird anda terikat 

akan jadwal penyelesaian. Dalam metode tugas murid anda juga harus membuat 

laporan. Sebelum tugas dilaksanakan oleh murid anda tolak ukur penilaian perlu 
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ditentukan dan di sampaikan kepada murid anda. Cara mengevaluasi itu penting 

disampaikan kepada murid anda, agar melaksanakan tugas itu dengan baik dan 

meningkatkan hasrat belajar. 

Dalam metode tugas ini anda sebagai guru harus melakukan pemerikasaan, 

apakah tugas itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, apakah betul-betul kerjakan 

sedemikian atau kelompoknya, apakah di kerjakan orang lain atau kelompok lain, 

apakah memicu orang lain atau kelompok lain?. 

9. Metode Demonstrasi 

Dalam melaksanakan demontrasi IPA biasanya anda sendirilah yang 

melakukannya, tetapi alangkah baiknya bila murid anda yang melakukannya. 

Demontrasi IPA dilakukan anda sendiri apabila alatnya mudah pecah, benda atau 

bahan yang mahal mudah rusak, berbahaya atau jumlah alat hanya satu. 

Agar demontrasi berhasil, sebaiknya sebelum anda melakukan demontrasi anda 

telah melakukannya sendiri terlebih dahulu, sehingga jalannya demontrasi lebih 

lancar dan menghemat waktu. Pelaksanaan demontrasi harus dapat dilihat oleh 

seluruh murid. 

Dalam demontrasi IPA hasil yang akan terjadi harus anda sampaikan pada 

murid anda sehingga murid tidak merumuskan masalah, berspekulasi dan kesimpulan 

berdasarkan apa yang disaksikannya. Misalnya bahwa air yang medidih temperatur 

1000C, atau bahwa dasar bunga akan ditemukan bakal buah, dalam peraga ilmu bumi 

dan antariksa hendaknya anda tunjukkan bahwa bumi dan bulan yang mengelilingi 

matahari. 
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Kelemahan metode demontrasi antara lain tidak semua murid dapat ikut aktif. 

Mungkin hanya sebagai kecil murid saja yang dapat mencobanya, apabila waktu yang 

tersedia terbatas sehingga demontrasi itu dilakukan dengan tergesa-gesa, begitu juga 

alat yang anda gunakan itu ditempatkan yang kurang terlihat oleh seluruh murid atau 

alatnya terlalu kecil. 

Bila anda melakukan demontrasi kendalanya disertai / diikuti pertanyaan yang 

mengiring murid memahami suatu konsep. Demontrasi yang ditampilkan jelas dan 

mengagairahkan. 

10. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan dalam mempelajari 

IPA. Eksperimen atau percobaan yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di 

dalam laboratorium tetapi dapat dilakukan pada alam sendiri. 

Apabila anda akan melakukan eksperimen haruslah didahului dengan adanya 

masalah yang berupa pertanyaan atau dalam bentuk pertanyaan. Misalnya betulkah 

ikan yang hidup di dalam air tercemar lekas mati dari pada di dalam air bebas 

pencemaran?. Apa yang akan terjadi kalau es dimasukkan ke dalam air hangat?. 

Bagaimana caranya untuk melihat alat perkembangbiakan tanaman berbunga?. 

Dalam eksperimen sebaiknya ada alat pembanding atau kontrol misalnya dalam 

hal akibat pencemaran air terhadap ikan, sebagi pembandingnya adalah ikan yang 

hidup dalam air tidak tercemar, ikan mana yang lebih dahulu pingsan?. 

Apabila anda akan menyuruh murid anda bereksperimen IPA maka perlu 

disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Jelaskan tujuan dan harapan apa yang diinginkan dari eksperimen itu. 
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2) Sebutkan alat dan bahan yang diperlukan, berupa ukuran atau takaran yang 

dibutuhkan. 

3) Terangkan tahap-tahap kegiatannya atau tahap-tahap perprosesnya. 

4) Apa-apa saja yang perlu diamati dan dicatat semua hal tersebut diatas 

tertuang dalam suatu buku petunjuk eksperimen untuk membuktikan 

sesuatu hal sehingga masih ada kelanjutannya. 

 

C. APLIKASI METODE PEMBELAJARAN SAINS 

Model dan metode Pembelajaran yang digunakan guru dalam proses kegiatan 

belajar mengajar (KBM) sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebab 

dalam pembelajaran diperlukan kesinambungan antara strategi, model, dan media 

dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Sebelum melakukan penelitian atau 

sebelum melakuan proses kegiatan belajar mengajar kita perlu mengetahui masalah 

dan keadaan pelajar di kelas. 

Metode adalah cara untuk mencapai tujuan. Ini berlaku baik bagi guru (metode 

mengajar), maupun bagi murid (metode belajar). Semakin baik metode yang di pakai 

semakin efektif mencapai tujuan. Dengan memiliki pemahaman secara umum tentang sifat 

suatu metode, baik tentang keunggulan maupun pemahaman seseorang akan lebih baik 

menetapkan metode yang paling mendukung untuk situasi dan kondisi KBM yang di hadapi. 

Menurut Arindawati dan Huda (2004) metode eksperimen adalah cara penyajian 

pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari. Pada proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, 
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mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu 

obyek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami 

sendiri, mencari suatu kebenaran atau mencoba mencari data baru yang diperlukannya, 

mengolah sendiri, membuktikan suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses 

yang dialaminya. Melalui metode ini siswa dilibatkan secara total. Metode eksperimen juga 

diartikan sebagai cara belajar yang melibatkan peserta didik dalam mengalami dan 

membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan, jadi eksperimen adalah percobaan tentang 

sesuatu dan siswa melakukan pekerjaan dan mencoba sendiri-sendiri, selain itu metode 

eksperimen memberi kesempatan siswa untuk mencobakan proses sesuatu. Adapun tujuan 

dari metode eksperimen ialah; 1) agar peserta didik dapat menyimpulkan fakta-fakta, 

informasi atau data yang diperoleh, 2) melatih peserta didik dalam merancang, empersiapkan, 

melaksanakan dan melaporkan percobaan. 

Menurut Kartikasari (2011) kegiatan eksperimen merupakan kegiatan ilmiah yang 

dalam menemukan konsep yang dilakukan melalui percobaan dan penelitian ilmiah. Metode 

eksperimen memberi kesempatan siswa untuk mengamati sendiri, mengikuti suatu proses, 

mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan begitu, siswa dituntut untuk 

mengalami sendiri, mencari suatu kebenaran, mencoba mencari data baru, mengolah sendiri, 

membuktikan suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan atas proses yang dialaminya. 

Proses penemuan konsep yang melibatkan keterampilan-keterampilan yang mendasar melalui 

percobaan ilmiah dapat dilaksanakan dan ditingkatkan melalui kegiatan laboratorium maupun 

di alam terbuka. 

Untuk lebih jelasnya, anda akan mengetahui bagaimana aplikasi metode eksperimen 

dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Pelaksanaan Eksperimen (cara kerja) 
 
Tujuan : Mengetahui pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik 
 
Alat dan bahan :  1. Air   

2. Kapas   
3. Duabuah petridish/pot/piring 

     4. Sinar matahari  
5. pengaris 

Cara kerja :  
1. Berilah label A dan B pada masing-masing pot/petridish/ piring 
2. Isilah benda tersebut dengan isilah kapas dan berikan air 
3. Letakkanlah kacang hijau beberapa biji 
4. Letakkan pada tempat terkena matahari dan satu lagi di tempat gelap 
5. Amati tanaman tersebut selama beberapa hari dan hitunglah dengan 

menggunakan pengaris 
6. Catatlah perubahan yang terjadi pada kedua tanaman tersebut, catatlah pada 

tabel dibawah ini dan bandingkan lah. 
 

No Hari 
ke- 

Keadaan Tanaman keterangan 
Pot A (terkena 
matahari) 

Pot B ( di tempat yang 
gelap) 

1 1    
2 2    
3 3    
4 4    
5 5    
6 6    
 

II. Pertanyaan: 
 

1. Bagaimana warna daun dan bentuk batang tumbuhan kedua pot tersebut? 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 
2. Tumbuhan mana yang lebih panjang diantara kedua pot tersebut? Jelaskan 

kenapa terjadi demikian 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 

3. Faktor apa saja yang membedakan pertumbuhan kedua pot tersebut? 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 

4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan di atas? 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................... 
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RANGKUMAN  

 Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran IPA, 

antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode latihan, 

metode simulasi, metode proyek, metode studi lapangan, metode tugas, metode 

demontrasi dan metode eksperimen. Yang perlu anda perhatikan adalah beda antara 

metode diskusi dan metode tanya jawab, beda metode latihan dengan metode simulasi 

dan beda antara metode demontrasi dengan metode eksperimen. 

 

LATIHAN  

Untuk memantapkan pemahaman anda tentang modul yang baru anda pelajari 

kerjakan latihan dibawah ini. 

Metode eksperimen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IPA. Coba anda 

masukkan 5 masalah tentang biji kacang yang dapat dieksperimenkan. 

 

Petunjuk jawaban latihan : 

Beberapa rumusan masalah tentang biji kacang yang dapat dieksperimenkan : 

1) Apakah yang terjadi bila biji kacang dikecambahkan ditempat yang gelap. 

2) Apakah yang terjadi bila biji kacang dikecambahkan pada pot tanah / 

media yang kesuburannya berbeda. 

3) Bandingkan pertumbuhan kecamabah biji kacang yang ditempatkan di 

tempat yang terang dengan yang diletakkan ditempat gelap. 

4) Apakah bagian-bagian bakal daun, bakal batang, bakal akar dan biji kacang 

yang berumur 3 hari dapat diamati. 
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BAB  7 

MEDIA PENDIDIKAN       

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

  Pada modul sebelumnya anda sudah mempelajari tentang metode 

pembelajaran. Jika modul tersebut sudah anda pahami maka anda sudah dapat 

menetukan metoda. Metoda apa yang sesuai dengan pembelajaran Sains di Sekolah. 

Berdasarkan pengetahuan anda pada modul 6 tersebut maka pada modul 7 ini anda 

diberi kesempatan untuk memahami tentang media pendidikan. Diharapkan anda 

paham apa itu media, perkembangannya bagaimana, kegunaan, jenis, karateristik dari 

media pendidikan. Secara khusus setelah mempelajari modul ini anda dapat : 

1. Menjelaskan pengertian media pendidikan 

2. Menjelaskan perkembangan media pendidikan 

3. Menjelaskan kegunaan media pendidikan 

4. Menjelaskan jenis media pendidikan 

5. Memilih media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

6. Menjelaskan kriteria pemilihan media  

7. Pembinaan desain media pembelajaran 

8. Menjelaskan media pembelajaran interaktif 
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Agar semua tujuan ini dapat tercapai diharapkan anda membaca dan 

memahami modul ini tahap demi tahap sampai ke seluruhan dari modul ini selesai. 

 

B. PENGERTIAN MEDIA PENDIDIKAN 

 Seseorang telah dikatakan belajar kalau terjadi perubahan tingkah laku dalam 

dirinya, dimana perubahan tersebut terjadi sebagai akibat interaksinya dengan 

lingkungannya. Dapat dikatakan guru bukan satu-satunya sumber balajar, dimana 

pada kegiatan pembelajaran siswa dengan aktif berinteraksi dengan guru maupun 

dengan media atau sumber belajar lainnya. 

 Kalau kita lihat secara umum  maka ada beberapa macam sumber belajar : 

1) Orang (people) yaitu orang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan 

tertentu, misalnya guru, tentor, petugas pustaka, petugas laboratorium dan 

lain-lain. 

2) Pesan (message) yaitu informasi yang akan dipelajari atau yang akan diterima 

oleh siswa misalnya LKS , petunjuk praktikum. 

3) Bahan (material). Sering di sebut perangkat lunak ”software” di dalamnya 

terkandung pesan. Pesan yang perlu disajikan, baik dengan bantuan alat 

penyaji maupun tidak misalnya, buku ajar, majalah, transparasi, audio dan 

lainnya. 

4) Alat (device) atau hardware digunakan untuk menyajikan pesan misalnya 

tape, video, OHP, radio, TV, infocus, CD pembelajaran dan lain-lain. 

5) Teknik merupakan prosedur rutin yang disiapkan untuk menggunakan alat, 

bahan, misalnya ceramah, Tanya jawab dan lain-lain. 
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6) Lingkungan (setting) yang memungkinkan siswa belajar misalnya  ruangan 

kelas, laboratorium, perpustakaan, taman dan lain-lain. 

Semua bahan dan alat tersebut dikatakan dengan istilah software dan 

hardware tidak lain dan tidak bukan adalah media pendidikan. 

 Kata media berasal dari bahasa Latin jamak dan medium dengan analog 

dengan perantara (pengamatan), jadi media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima pesan. 

Ada beberapa batasan yang diberikan para ahli tentang media adalah: 

1. Association of Education and Communication Technology (AECT), media 

adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan / informasi. 

2. Gagne (1990) media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

3. Brigg (1970), media adalah segala alat fisik yang dapat menjadikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar, misalnya buku, film, karet dan lain-

lain. 

4. National Education Assosiation (NEA), media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. 

 Apa batasan yang diberikan, masing-masingnya ada persamaan yaitu bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat di gunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat meragsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat siswa sehingga proses pembelajaran terjadi. 
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 Media yang dimaksudkan dalam modul ini ialah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang fikiran, membangkitkan 

motivasi dan perhatian serta kemauan terhadap sesuatu (Kosasih & Robertus 2007). 

Media pendidikan diartikan sebagai segala suatu usaha yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk merangsang fikiran, perhatian dan 

kemauan pelajar dalam proses pembelajaran yang berasaskan pada kefahaman siswa. 

 

Media pendidikan dapat disediakan oleh guru dalam bentuk yang sederhana 

sampai bentuk yang kompleks. Guru dapat merancang media pengajaran berdasarkan 

keperluan yang sesuai dengan taraf kemampuannya dalam menyiapkan media 

tersebut.  

 

C. PERKEMBANGAN MEDIA PENDIDIKAN 

Pada awalnya media pendidikan hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar 

guru. Misalnya gambar, modul, objek, dan lain-lain. Penggunaan alat Bantu visual 

kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksinya dan 

evaluasi. 

Pertengahan abad 20 alat visual dilengkapi dengan alat audio disebut dengan 

Audio Visual Aids (AVA). 

Tahun 1950 teori komunikasi mulai  mempengaruhi alat bantu audiovisual, 

sehingga media juga berfungsi sebagai penyalur pesan (informasi belajar), pada saat 

ini faktor siswa yang menjadi komponen utama dalam proses belajar belum mendapat 

perhatian. Th 1969-1965 mulai diperhatikan siswa sebagai komponen yang penting 

dalam proses belajar mengajar sehingga teori tingkah laku (behavior theory) Skinner 
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mulai memepngaruhi penggunaan media dalam proses pembelajaran, teori ini 

mendorong untuk lebih memperhatikan siswa dalam proses pembelajaran. 

Tahun 1960-1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhya dalam 

kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini mendorong 

digunakannya media sebagai bahagian integral dalam program pembelajaran. Setiap 

program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan 

perhatianpada siswa. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan 

karakteristik siswa diarahkan pada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai.  

Dengan pesatnya teknologi maka media pembelajaran yang ada saat ini sangat 

bervariasi mulai dari yang sederhana sampai yang komplek (multimedia). 

 

             D. KEGUNAAN MEDIA PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

  Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai 

berikut: 

 Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

 Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya: 

a. Obyek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film atau model. 

b.  Obyek yang kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film 

atau model 
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c.  Gerak yang terlalu lambat atau cepat dapat dibantu dengan timelapse atau 

high-speed photography 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu biasa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e. Obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain, dan 

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) 

dapat divisualkan  dalam bentuk film, film bingkai dan lain-lain   

 Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

b. Menimbulkan kegairahan belajar 

c. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan 

d. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya 

 Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami 

kesulitan bila semuanya itu harus diatasi sendiri. Apabila latar belakang 

linmgkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi 

dengan media pendidikan, yaitu dalam kemampuan dalam: 

a. Memberikan perangsang yang sama 
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b. Mempersamakan pengalaman 

c. Menimbulkan persepsi yang sama 

 

E. JENIS-JENIS MEDIA PEMBELAJARAN 

Terdapat enam jenis dasar dari media pembelajaran yaitu: 

1. Teks. 

Merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang 

mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik 

dalam penyampaian informasi dalam multimedia biasanya teks ini dikenal juga 

dengan sebutan narasi. 

2. Media Audio. 

Membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan membantu 

meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan. Jenis audio termasuk 

suara latar, musik, atau rekaman suara dan lainnya. Contohnya radio, tape recorder, 

laboratorium bahasa, dan sejenisnya. 

3. Media Visual 

Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan buletin dan lain 

sebagainya 

4. Media Proyeksi Gerak. 

Termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, program TV, video kaset (CD, 

VCD, atau DVD) 

 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 147

Dasar-dasar Pendidikan sains 147 

5. Benda-benda Tiruan/miniature 

Seperti benda-benda tiga dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa. 

Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik obyek maupun situasi sehingga 

proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. 

6. Manusia. 

Termasuk di dalamnya adalah guru, siswa, atau pakar/ahli di bidang/materi 

tertentu. 

Menurut Kosasih dan Robertus (2007), media pembelajaran dibedakan kepada 

4 jenis yaitu: 

1. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, kartun, poster, dan 

komik. 

2. Media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk model padat, model 

penampang, model susun, model kerja, dan drama. 

3. Media proyektor seperti slidea, film stips, film, dan OHP. 

4. Lingkungan sebagai media pembelajaran. 

 

F. MEDIA-MEDIA YANG BIASA DIGUNAKAN DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran ada beberapa media yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran, diantaranya; 

1. Media Visual 

Seperti halnya media yang lain, media visual berfungsi untuk menyalurkan 

pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke 
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dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik 

perhatian,memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang 

mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Beberapa media yang termasuk 

media visual adalah: 

a. Gambar atau foto 

Kita sering menggunakan gambar atau foto sebagai media pembelajaran 

karena gambar merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan 

dinikmati dimana saja oleh siapa saja. Manfaat atau kelebihan gambar atau 

foto sebagai media pembelajaran adalah: 

i. Memberikan tampilan yang sifatnya konkrit 

ii. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 

iii. Gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita 

iv. Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja. 

v. Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan 

peralatan khusus 

b. Sketsa 

Sketsa merupakan gambar yang merupakan draft kasar yang menyajikan 

bagian bagian pokonya saja tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik 

perhatian peserta atau siswa juga dapat menghindari verbalisme dan dapat 

memperjelas penyampaian pesan. 
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c. Diagram 

Berfungsi sebagai penyederhana sesuatu yang kompleks sehingga dapat 

memperjelas penyajian pesan. Isi diagram pada umumnya berupa petunjuk-

petunjuk. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis dan 

simbol, diagram menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, 

menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses 

yang ada. Ciri-ciri dari sebuah diagram yang baik adalah: 

i. Benar, digambar rapi, diberi judul, label dan penjelasan-penjelasan yang 

perlu 

ii. Cukup besar dan ditempatkan strategis 

iii. Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri 

ke kanan dan dari atas ke bawah. 

d. Bagan/Chart 

Terdapat dua jenis chart yaitu chart yang menyajikan pesannya secara 

bertahap dan chart yang menyajikan pesannya sekaligus. Chart yang 

menyajikan pesannya secara bertahap misalnya adalah flipchart atau hidden 

chart, sementara bagan atau chart yang menyajikan pesannya secara langsung 

misalnya bagan pohon (tree chart), bagan alir (flow chart), atau bagan garis 

waktu (time line chart). Bagan atau chart berfungsi untuk menyajikan ide-ide 

atau konsep-konsep yang sulit jika hanya disampaikan secara tertulis atau 

lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir 

penting dari suatu presentasi. Dalam bagan biasanya kita menjumpai jenis 

media visual lain seperti gambar, diagram, atau lambang-lambang verbal. 
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Ciri-ciri bagan sebagai media yang baik adalah: 

i. dapat dimengerti oleh pembaca 

ii. sederhana dan lugas tidak rumit atau berbelit-belit 

iii. diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap mengikuti 

perkembangan jaman juga tidak kehilangan daya tarik 

e. Grafik 

Disusun berdasarkan prinsip matematik dan menggunakan data-data 

komparatif, grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik-

titik, garis atau simbol-simbol verbal yang berfungsi untuk menggambarkan 

data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan 

sesuatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. 

Dengan menggunakan grafik kita dapat melakukan analisis dengan cepat, 

interpretasi dan perbandingan data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, 

jumlah, pertumbuhan dan arah. Terdapat beberapa macam grafik diantaranya 

adalah grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar. 

f. Kartun 

Suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk 

menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas atau suatu sikap terhadap 

orang, situasi atau kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya hanya 

menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke 

dalam gambar sederhana dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter 

yang mudah dikenal dan diingat serta dimengerti dengan cepat. 

 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 151
Dasar-dasar Pendidikan sains 151 

g. Poster 

Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng dan sebagainya. 

Poster tidak saja penting untuk menyampaikan pesan atau kesan tertentu akan 

tetapi mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang 

yang melihatnya. Ciri-ciri poster yang baik adalah: 

i. Sederhana 

ii. Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok 

iii. Berwarna 

iv. Slogan yang ringkas dan jitu 

v. Ulasannya jelas 

vi. Motif dan desain bervariasi 

h. Peta dan Globe  

Berfungsi untuk menyajikan data-data yang berhubungan dengan lokasi suatu 

daerah baik berupa keadaan alam, hasil bumi, hasil tambang atau lain 

sebagainya. Secara khusus peta dan globe dapat memberikan informasi 

tentang: 

i. keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, lauta dan bentuk 

daratan serta perairan lainnya 

ii. tempat-tempat serta arah dan jarak dengan tempat yang lain 

iii. data-data budaya dan kemasyarakatan 

iv. data-data ekonomi, hasil pertanian, industri dan perdagangan 
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i. Papan planel 

Papan berlapis kain planel ini dapat berisi gambar atau huruf yang dapat 

ditempel dan dilepas sesuai kebutuhan, gambar atau huruf tadi dapat melekat 

pada kain planel karena di bagian bawahnya dilapisi kertas amplas. Papan 

planel merupakan media visual yang efektif dan mudah untuk menyampaikan 

pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. 

j. Papan Buletin. 

Papan ini tidak dilapisi oleh kain planel, tetapi langsung ditempeli gambar 

atau tulisan. Papan ini berfungsi untuk memberitahukan kejadian dalam waktu 

tertentu. Media visual lainnya seperti gambar, poster, sketsa atau diagram 

dapat dipakai sebagai bahan pembuatan papan buletin. 

2. Media Audio 

Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang 

uaditif. Beberapa jenis media yang dapat digolongkan ke dalam media audio adalah 

sebagai berikut: 

a. Radio 

Media ini dapat merangsang partisipasi aktif dari pendengar. Siaran radio 

sangat cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Bahkan radio juga dapat 

digunakan sebagai pemberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh 

guru atau 

siswa dalam pembelajaran. 
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b. Alat perekam magnetik 

Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu media yang 

memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah 

informasi. Melalui media ini kita dapat merekam audio, mengulangnya dan 

menghapusnya. Selain itu pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa 

mempengaruhi volume, sehingga dapat menimbulkan berbagai kegiatan 

diskusi atau dramatisasi. 

3. Media Proyeksi Diam 

Beberapa media yang termasuk kedalam media proyeksi diam diantaranya 

adalah: 

a. Film Bingkai 

Film bingkai adalah suatu film positif baik hitam putih ataupun berwarna 

yang berukuran 35 mm, dan umumnya dibingkai dengan ukuran 2 x 2 inchi. 

Untuk melihatnya perlu ditayangkan dengan proyektor slide. Beberapa 

keuntungan penggunaan film bingkai sebagai media pembelajaran adalah: 

i. materi pelajaran yang sama dapat disebarkan kepada seluruh siswa secara 

serentak. 

ii. perhatian siswa dapat dipusatkan pada satu persoalan, sehingga dapat 

menghasilkan keseragaman pengamatan 

iii. Fungsi berfikir siswa dirangsang dan dikembangkan secara bebas 

iv. Penyimpanannya mudah dan praktis 

v. Film bingkai dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera 
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vi. Program dapat dibuat dalam waktu singkat tergantung kebutuhan dan 

perencanaan 

b. Film Rangkai 

Film rangkai hampir sama dengan film bingkai, bedanya pada film rangkai 

frame atau gambar tidak memerlukan bingkai dan merupakan rangkaian 

berurutan dari sebuah film atau gambar tertentu. Jumlah gambar pada 1 rol 

film rangkai adalah sekitar 50 sampai dengan 75 gambar dengan panjang 

kurang lebih 100 sampai dengan 130 cm tergantung pada isi film itu. Film 

rangkai dapat mempersatukan berbagai media pembelajaran yang berbeda 

dalam satu rangkai sehingga cocok untuk mengajarkan keterampilan, 

penyimpanannya mudah serta dapat digunakan untuk bahan belajar kelompok 

atau individu 

c. OHT 

Over Head Transparancy (OHT) adalah media visual proyeksi, dibuat di atas 

bahan transparan, biasanya film acetate atau plastik berukuran 8,5 x 11 inchi. 

Media ini memerlukan alat khusus untuk memproyeksikannya yang dikenal 

dengan sebutan Over Head Projector (OHP). Beberapa keuntungan 

penggunaan OHT sebagai media pembelajaran diantaranya adalah: 

i. gambar yang diproyeksikan lebih jelas bila dibandingkan jika digambarkan 

di papan tulis 

ii. ruangan tidak perlu digelapkan 

iii. sambil mengajar, guru dapat berhadapan dengan siswa 

iv. mudah dioperasikan sehingga tidak memerlukan bantuan operator 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 155
Dasar-dasar Pendidikan sains 155 

v. menghemat tenaga dan waktu karena dapat dipakai berulang-ulang 

vi. praktis dapat digunakan untuk semua ukuran kelas atau ruangan 

d. Opaque Projektor 

Projektor yang tak tembus pandang, karena yang diproyeksikan bukan bahan 

transparan tetapi bahan-bahan yang tidak tembus pandang (opaque). 

Kelebihan media ini sebagai media pembelajaran adalah bahwa bahan cetak 

pada buku, majalah, foto, grafis, bagan atau diagram dapat diproyeksikan 

secara langsung tanpa dipindahkan ke permukaan transparansi terlebih dahulu. 

Kelebihan projektor tak tembus pandang adalah: 

i. dapat digunakan untuk hampir semua bidang studi yang ada di kurikulum 

ii. dapat memperbesar benda kecil menjadi sebesar papan sehingga bahan 

yang semula hanya untuk individu menjadi untuk seluruh kelas 

e. Mikrofis 

Mikrofis adalah lembaran film transparan yang terdiri atas lambang-lambang 

visual yang diperkecil sedemikian sehingga tidak dapat dibaca dengan mata 

telanjang. Keuntungan dari media ini adalah sebagai berikut: 

i. mudah diduplikasi dengan biaya relatif murah 

ii. dapat diproyeksikan ke layar lebar 

iii. karena dalam bentuk lembaran, ringkas, hemat tempat dan praktis untuk 

dikirim 

iv. memudahkan identifikasi informasi kepustakaan karena letaknya berada di 

bagian atas lembaran.  
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4. Media Proyeksi Gerak dan Audio Visual 

Beberapa jenis media yang masuk dalam kelompok ini adalah : 

a. Film gerak 

Film gerak merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat meanrik 

karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek 

suara, gambar dan gerak, film juga dapat diputar berulang-ulang sesuai 

dengan kebutuhan. Selain itu, beberapa keunggulan film sebagai media 

pembelajaran adalah : 

i. keterampilan membaca atau menguasai penguasaan bahasa yang kurang 

bisa diatasi dengan menggunakan film 

ii. sangat tepat untuk menerangkan suatu proses 

iii. dapat menyajikan teori ataupun praktek dari yang bersifat umum ke yang 

bersifat khusus ataupun sebaliknya 

iv. film dapat mendatangkan seorang yang ahli dan memperdengarkan 

suaranya di depan kelas 

v. film dapat lebih realistis, hal-hal yang abstrak dapat terlihat menjadi lebih 

jelas 

vi. film juga apat merangsang motivasi kegiatan siswa 

b. Film gelang 

Film gelang atau film loop adalah jenis media yang terdiri atas film berukuran 

8 mm dan 16 mm yang ujung-ujungnya salingbersambungan sehingga film ini 

akan berulang terus menerus jika tidak dimatikan. Kelebihan penggunaan 

media ini sebagai media pembelajaran adalah: 
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i. ruangan tidak perlu digelapkan 

ii. dapat berputar terus berulang-ulang sehingga pengertian yang kabur 

menjadi jelas 

iii. mudah diintegrasikan ke dalam pelajaran dan dipakai bersama dengan 

media lain 

iv. siswa juga dapat menggunakannya sendiri karena sederhana 

v. film dapat dihentikan kapan saja untuk diselingi oleh penjelasan atau 

diskusi 

c. Program TV 

Televisi merupakan media menarik dan modern karena merupakan bagian dari 

kebutuhan hidupnya. Televisi dapat menjadi sebuah media pembelajaran yang 

menarik dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio visual 

dengan disertai unsur gerak. 

d. Video 

Pesan yang disajikan dalam media video dapat berupa fakta maupun fiktif, 

dapat bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Beberapa kelebihan 

penggunaan media video dalam pembelajaran adalah: 

i. dengan alat perekam video sejumlah besar penonton dapat memperoleh 

informasi dari para ahli 

ii. demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, 

sehingga pada waktu mengajar seorang guru dapat memusatkan perhatian 

pada penyajiannya 

iii. menghemat waktu karena rekaman dapat diputar ulang 
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iv. dapat mengamati lebih dekat dengan objek yang berbahaya ataupun objek 

yang sedang bergerak ruangan tidak perlu digelapkan pada saat penyajian 

5. Multimedia 

Multimedia merupakan penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih 

format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk 

aturan informasi ke dalam sistem komputer. Namun kelemahan dari media ini adalah 

harus didukung oleh peralatan memadai seperti LCD projektor dan adanya aliran 

listrik. Keuntungan penggunaan multimedia dalam pembelajaran diantaranya dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep abstrak dengan 

lebih mudah, selain itu juga penggunaan media komputer dalam bentuk multimedia 

dapat memberikan kesan yang positif kepada guru karena dapat membantu guru 

menjelaskan isi pelajaran kepada pelajar, menghemat waktu dan meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. 

6. Benda 

Benda-benda yang ada disekitar dapat digunakan pula sebagai media 

pembelajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda ini 

dapat membantu proses pembelajaran dengan baik terutama jika metode yang 

digunakan adalah metode demonstrasi atau praktek lapangan. 

 

G. KERITERIA PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN  

Media pembelajaran ialah suatu cara, alat, atau proses yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima yang berlangsung dalam proses 

pendidikan. Ramiszowski mengungkapkan media as the carriers on messages, from 
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some transmitting source (which may be a human being or inanimate object), to the 

receiver of the message (which in our case is the learner) (Kosasih & Robertus 

2007).  

Penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga pembelajaran 

bermedia dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa (Pramono 2006). 

Menurut Wilkinson dalam Kosasih dan Robertus (2007), ada beberapa perkara 

yang perlu di perhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu: 

1. Tujuan 

 Media yang dipilih sebaiknya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan adalah kriteria yang paling sesuai, 

sedangkan tujuan pembelajaran yang lain merupakan kelengkapan daripada 

kriteria utama. 

2. Penggunaan yang betul (Ketepatgunaan) 

 Apabila bahan yang dipelajari ialah bagian-bagian yang penting dari sesuatu 

benda, maka gambar seperti gambar dan slide dapat digunakan. Apabila 

yang dipelajari ialah aspek-aspek yang berkaitan dengan gerak, maka 

penggunaan media film atau video lebih tepat. Wilkinson menyatakan bahwa 

penggunaan bahan-bahan yang bervariasi menghasilkan dan meningkatkan 

pencapaian dan hasil akademik. 
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3. Keadaan pelajar 

 Media menjadi efektif digunakan apabila tidak bergantung kepada beda 

interindividual antara siswa. Sebagai contoh apabila siswa termasuk dalam 

tipe auditif/visual maka pelajar yang tergolong auditif dapat belajar dengan 

media visual. Pelajar yang termasuk dalam tipe visual dapat juga belajar 

dengan menggunakan media auditif. 

4. Kesediaan 

 Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. 

Menurut Wilkinson, media merupakan alat pengajaran dan pembelajaran 

yang harus tersedia ketika diperlukan. Biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh dan menggunakan media, hendaknya seimbang dengan hasil 

yang dicapai. 

 

Menurut Micheal (2000) dasar pemilihan alat bantu visual ialah memilih alat 

bantu yang sesuai dengan kematangan, minat dan kemampuan kumpulan, memilih 

alat bantu secara tepat untuk kegiatan pembelajaran, mempertahankan keseimbangan 

dalam jenis alat bantu yang dipilih, menghindari alat bantu yang berlebihan dan 

mempertanyakan apakah alat bantu tersebut diperlukan dan dapat mempercepat 

proses pembelajaran atau tidak. 
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H.  DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN 

Dalam mendesain atau merancang  modul dan multimedia, ada beberapa model 

yang telah dikembangkan diantaranya:  

1) Model ADDIE 

Pada model ADDIE banyak digunakan dalam proses pembelajaran terutamanya 

yang melibatkan teknologi atau media pendidikan. Terdapat lima peringkat yang 

berkaitan dengan model ini yaitu analisis, rekabentuk, pembangunan, pelaksanaan 

dan penilaian. 

2) Model Hanaffin dan Peck  

Dalam Model hanaffin dan peck ini, mempunyai tiga fase melibatkan proses 

penilaian dan pemeriksaan kembali bagi tujuan penambahbaikan agar dihasilkan 

media pembelajaran yang berkualitas. Fase-fase tersebut terdiri dari fase pemerhatian, 

fasa rekabentuk dan fasa pembangunan. 

3) Model Dick dan Carey  

Model Dick dan Carey terbagi kepada sepuluh fase seperti: mengenalpasti 

objektif keseluruhan, menganalisis objektif, menganalisis ciri-ciri tingkah laku siswa, 

menerangkan tentang objektif yang diperlu dicapai, membina instrumen, merancang 

strategi atau kaedah pengajaran dan pembelajaran, menentukan bahan bantu mengajar 

yang akan digunakan, penilaian formatif pada saat proses pembelajaran, mengubah 

dan memperbaiki rancangan pembelajaran, penilaian sumatif (dilakukan untuk 

menguji keberkesanan media).  

Masih banyak model rekabentuk atau desain media pembelajaran lainnya 

diantaranya: model Knirk and Gustafson Design Model, Jerrold/Kemp Design Model, 
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Gerlach and Ely Design Model, Rapid Prototyping Design Model  dan lain 

sebagainya (Gagne et al 2005; Dick & Carey 2005; Elena 2004 ) . 

Menurut kajian yang dilakukan oleh Koesnandar (2006) terdapat beberapa 

langkah dalam pembangunan multimedia yaitu: analisis keperluan, dilanjutkan 

dengan pemilihan topik (tajuk), penyusunan garis besar isi, penulisan naskah, 

pelaksanaan produksi, evaluasi (penilaian) dan revisi (penambahbaikan) serta 

pengemasan.  

 

I. MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

Pembelajaran adalah usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam peserta didik. Sedangkan interaktif 

adalah suatu bentuk komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik antara media 

pembelajaran dengan pembelajar ( Setiawan, 2009).  

Pembelajaran interaktif  adalah pembelajaran dengan pola komunikasi dari 

peserta didik ke pendidik, pendidik ke peserta didik dan peserta didik ke peserta 

didik. Pembelajaran interaktif memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengeksplorasi, menemukan dan menyelidiki serta dapat mendorong motivasi 

peserta didik untuk belajar. Dalam pembelajaran interaktif, peserta didik akan 

menemukan aktivitas berpusat pada pendidik dan juga berpusat pada peserta didik. 

Dari sekian banyak media, komputer merupakan salah satu media yang dapat 

mendukung terciptanya iklim pembelajaran interaktif ( Setiawan, 2009). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga semakin 

mengembangkan bentuk dan variasi media pembelajaran. Salah satu yang dapat 
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dimanfaatkan adalah software macromedia flash dan komputer merupakan 

pendukung dalam menjalankan software ini.  Menurut Thomson dalam Sartono 

(2008) komputer yang digunakan dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat, 

yakni saat digunakan komputer meningkatkan motivasi pembelajaran. Para siswa 

akan menikmati kerja komputer ini dan komputer memberikan tantangan di samping 

komputer menampilkan perpaduan antar teks, gambar, animasi gerak, dan suara 

secara bersamaan maupun bergantian, perpaduan ini dikenal dengan istilah 

multimedia.  

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. 

Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. Multimedia 

interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki 

untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran 

interaktif, aplikasi game, dll (Bambang, 2008). 

Media pembelajaran interaktif memiliki beberapa karakteristik, antara lain 

(Setiawan, 2009): 

1. Memberi kepuasan hati  

2. Mengkombinasikan teks grafik, animasi, audio dan video 

3. Kaya akan warna dan beresolusi tinggi  

4. Respon pembelajaran dan penguatan 

5. Mengembangkan prinsip evaluasi mandiri 
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6. Dapat digunakan secara klasikal atau individu 

Menurut Setiawan (2009), makna interaktif dalam multimedia ialah 

komunikasi terjalin dua arah, terjadi aktivitas fisik dan mental, respon secara 

langsung, interaksi terjadi dengan Drag and Droop Mouse dan Mouse Klik and 

Mouse Enter, dapat memasukkan (input) data dan bentuk presentasi dapat berupa 

selection, drawing and masking. 

Bower dan Hilgard berpendapat bahwa komputer bermanfaat besar 

dibandingkan dengan teknologi pendidikan lainnya karena mampu memberikan 

presentasi materi yang sangat fleksibel bagi pembelajar dan dapat mengikuti 

kemajuan sejumlah pembelajar dalam waktu yang sama. Berbagai jenis aplikasi 

teknologi berbasis komputer dalam pengajaran umumya dikenal sebagai computer 

assisted instruction (CAI) atau  pengajaran dengan bantuan komputer (Arsyad, 2004). 

Menurut Arsyad (2004), beberapa keuntungan komputer yang digunakan 

untuk tujuan pendidikan, yaitu : 

1. Komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran, 

karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang 

lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam 

menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. 

2. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan 

kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna 

dan musik yang dapat menambah realisme. 

3. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar siswa dapat 

disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 
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4. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan suatu program 

pengajaran memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran secara 

perorangan dan perkembangan setiap siswa selalu dapat dipantau. 

5. Dapat berhubungan dengan, dan mengendalikan, peralatan lain seperti 

compact disc, video tape, dan lain-lain dengan program pengendali dari 

komputer. 

Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran antara lain untuk tujuan 

3 tujuan yaitu (Setiawan, 2009) :  

a. Untuk Tujuan Kognitif 

Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-

langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat 

menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan visual 

dan audio yang dianimasikan. Sehingga cocok untuk kegiatan mandiri. 

b. Untuk Tujuan Psikomotor 

Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games & simulasi 

sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. 

c. Untuk Tujuan Afektif 

Bila program didisain secara tepat dengan memberikan potongan clip suara 

atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap/afektif pun 

dapat menggunakan media computer 
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RANGKUMAN 

Tuntutan kurikulum menghendaki guru memilih, menggunakan kaedah 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, baik 

secara mental, fisik, maupun sosial dan menekankan pembelajaran biologi pada 

pemahaman konsep, kemahiran menyelesaikan soalan dan penyelesaian masalah. 

Oleh itu, diperlukan berbagai media pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan keberkesanan  dalam  pembelajaran seperti buku teks, televisi, alat 

peraga, spesimen, gambar, komputer, CD pembelajaran, WEB pembelajaran, 

lingkungan atau media-media lain.  

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim kepada penerima. Perkembangan media  pendidikan mulai dari tahun 

1950 teori komunikasi sampai saat ini yaitu multimedia. Dalam pemilihan media 

pendidikan perlu diperhatikan kriteria, antara lain, kesesuaian dengan tujuan, materi, 

merode pembelajaran ,dan karakteristik peserta didik. 

 

LATIHAN 

Setelah membaca materi di atas anda diharapkan dapat mengerjakan latihan berikut: 

1. Setelah memahami tentang pengertian media pendidikan, apa kesimpulan yang 

dapat anda ambil. 

2. Diskusikan dengan teman sekelompok bagaimana perkembangan media 

pendidikan di daerah anda?. 

3. Jenis-jenis media apa yang pernah anda buat dan gunakan dalam proses 

pembelajaran? 
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4. Buatlah beberapa contoh dari media yang pernah anda gunakan. 

5. Diskusikan dengan teman anda apakah ada hambatan, menyiapkan media 

pembelajaran yang bervariasi?  
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BAB 8 

 
PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAINS 

 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Pada bab 7 anda telah mempelajari tentang materi  media pendidikan Sains, 

pasti anda sudah memahaminya dan akan dapat merencanakan serta melaksankannya 

dalam proses pembelajaran. Untuk bab berikut ini yaitu bab 8 kita akan membahas 

berbagai pendekatan pembelajaran Sains. 

 Dengan memahami uraian pokok dari bab ini anda akan mendapat bekal yang 

memadai dalam menggunakan berbagai macam pendekatan pembelajaran dalam 

proses pembelajaran Sains. 

 Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan pengertian 

umum berbagai pendekatan juga dapat menerangkan, merencanakan pendekatan 

dalam proses pembelajaran Sains. Secara lebih rinci, setelah mempelajari bab ini 

diharapkan anda dapat 

1. Menjelaskan pengertian pendekatan lingkungan  

2. Menjelaskan pengertian pendekatan konsep 

3. Menjelaskan pengertian pendekatan pemecahan masalh 

4. Menjelaskan pengertian pendekatan penemuan 

5. Menjelaskan pengertian pendekatan inkuiri 

6. Menjelaskan pengertian pendekatan keterampilan proses 
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7. Menjelaskan pengertian pendekatan sejarah 

8. Menjelaskan pengertian pendekatan nilai 

9. Menngaplikasikan pendekatan pembelajaran sains 

 

B. PENDEKATAN LINGKUNGAN 

Untuk membuktikan bahwa tumbuhan bereaksi terhadap rangsangan, mungkin 

anda perlu membawa siswa anda ke lapangan rumput yang ditumbuhi tumbuhan 

sikejut atau Mimosa pudica. begitu pula bila anda akan menunjukkan bagaimana 

terjadinya peyerbukan bunga oleh kumbang dan pencemaran sungai. Untuk mengenal 

berbagai macam jenis awan dan keadaan cuaca, siswa anda perlu melihat langit. 

Dalam mempelajari gema, mengukur kecepatan rambat bunyi perlu pengamatan 

lingkungan. Banyak pelajaran yang menyangkut hewan, tumbuhan, iklim dan ilmu 

alam yang dapat anda manfaatkan dari lingkungan alam. 

Jika anda melaksanakan proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam banyak 

pendekatan lingkungan yang dapat digunakan, disamping praktik laboratorium, 

demontrasi dan model. 

Perlu anda ketahui lingkungan yang dapat digunakan antara lain lapangan 

rumput, semak-semak, hutan, selokan, kolam, sungai danau, gurun, rawa, pesisir, 

pantai, laut, jalan, bengekel, pabrik, kawasan industri dan sebagainya. Oleh sebab itu 

perlu anda pahami bahwa pendekatan lingkungan merupakan laboratorium yang 

tanpa batas. Dalam pendekatan lingkungan anda dapat melakukan percobaan-

percobaan yang bila dilakukan didalam ruangan laboratorium tidak mungkin 

dilaksanakan. Sangat disayangkan apabila dalam penelitian ilmu pengetahuan alam 
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anda tidak menggunakan pendekatan lingkungan bagi proses pembelajaran murid 

anda. Setelah anda memahami tentang pendekatan lingkungan marilah kita pelajari 

pendekatan konsep. 

 

C. PENDEKATAN KONSEP 

Dalam anda menyampaikan pelajaran ilmu pengetahuan alam banyak konsep-

konsep yang perlu dipahami oleh murid. Oleh sebab itu pendekatan konsep bagi 

murid sangat penting, karena digunakan dalam berhubungan atau berkomunikasi 

dengan guru dan murid lain, dalam berpikir, dalam belajar, membaca, 

mengemukakan pendapat dan sebagainya. Perlu anda pahami bahwa pendekatan 

konsep berguna untuk memperoleh dan mengkomunikasikan pengetahuan. Dalam hal 

ini khususnya ilmu pengetahuan alam. Tanpa anda menggunakan pendekatan konsep, 

proses ilmu pengetahuan alam akan sangat terhambat. 

Apabila anda sebagai guru dapat menjelaskan atau menunjukkan peristiwa atau 

benda kepada siswa anda sebagai suatu golongan kelompok, kategori atau kelas, 

maka murid anda telah belajar konsep. Jadi konsep adalah sekelompok benda atau 

peristiwa sebagai suatu kelompok golongan, kelas atau kategori. 

Untuk murid seharusnya anda tampilkan konsep yang nyata yang dapat anda 

tunjukkan bendanya. Dengan pengamatan langsung murid akan mapu lebih lama 

mengingatnya. Jadi perlu anda ketahui sebagai guru bahwa tiap konsep menunjuk 

kepada suatu dunia kenyataan . 

Dengan anda memberikan beberapa contoh nyata siswa akan dapat memahami 

suatu konsep. Konsep nyata dapat anda tunjukkan kepada murid anda seperti konsep 
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meja, kursi, almari, papan tulis, kapur dan pensil. Konsep nyata diperoleh melalui 

pengamatan. Coba suruh murid-murid anda mengamati benda dalam kelas dan 

tuangkan pengertian konsep bentuk dalam tabel 8.1 berikut: 

 Tabel 8.1. Hasil Pengamatan Konsep Bentuk 

No Nama benda Konsep bentuk 

1 

2 

3 

4 

5 

Meja guru 

Meja murid 

Papan tulis 

Almari 

Jemdela 

Empat persegi panjang 

Empat persegi panjang 

Empat persegi panjang 

Empat persegi panjang 

Empat persegi panjang 

 

Berdasarkan pengamatan langsung, maka murid anda telah memahami konsep 

bentuk Empat persegi panjang. 

Setelah anda memahami contoh-contoh konsep nyata atau konkret, perlu anda 

pahami pula banyaknya konsep abstrak dalam ilmu pengetahuan alam. Konsep 

abstrak biasanya dalam bentuk defenisi, seperti kesehata, mulut daun, rabun ayam, 

mata angin, gelombang. Dalam ilmu sosial contohnya: kemerdekaan, demokrasi, 

keadilan, kebenaran pengorbanan dan lain-lain 

 

D. PENDEKATAN NILAI 

Setelah anda memempelajari konsep, marilah kita mempelajari pendekatan 

nilai. Salah satu materi Sains yang harus diajarkan di sekolah adalah keanekaragaman 

makhluk hidup dan etika lingkungan kita sadari sekarang ini bahwa keanekaragaman 

makhluk hidup makin lama makin berkurang, misalnya keanekaragaman tanaman-

tanaman pangan makin berkurang, keanekaragaman buah-buahan berkurang, 
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keanekaragaman burung berkurang, sebagai akibat penanaman atau pemeliharaan 

tanaman hewan yang unggul saja, maka etika lingkungan terlanggar. 

Tentu anda masih ingat bahwa etika lingkungan menyangkut terbentuknya 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara komponen-komponen yang ada 

dalam lingkungan itu. Etika mengandung arti ilmu yang membahas nilai-nilai moral 

untuk mengukur apakah perbuatan itu baik atau buruk. 

Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam apakah menangkap ikan dengan 

bahan peledak itu melanggar nilai atau tidak? Begitu pula dalam anda memberikan 

pelajaran tentang hutan. Penebangan hutan untuk diekspor kayunya berdasarkan 

pendekatan nilai dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam banyak keuntungan dan 

kerugiannya. Bila anda akan menunjukkan alat pencernaan bangsa burung, kemudian 

anda menyuruh murid anda membedah burung dara, bagaiman penilaian murid yang 

berasal dari keluarga pecinta binatang? Bagi anda dalam menggunakan pendekatan 

nilai perlu dilihat dari segi  

 

 

E. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

 Pemecahan masalah adalah suatu proses dimana murid menemukan 

kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajari terlebih dahulu yang digunakan untuk 

menyelesaikan kesulitan masalah tersebut. Harap anda pahami bahwa ilmu 

pengetahuan alam mengembangkan kebiasaan berfiikir ilmiah dan berpikir bebas. 

Perlu anda ketahui pula dalam metode ilmu pengetahuan alam tercakup metode 

ilmiah, sikap ilmiah dan pemecahan masalah secara ilmiah. Untuk mencocokkan 
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masalah murid harus berpikir, membuat hipotesis, membuktikan hipotesis kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

 Langkah yang perlu diperhatikan agar anda dapat melaksanakan pendekatan 

pemecahan masalah adalah, 1) harus ada masalah yang dipecahkan, 2) minta siswa 

merumuskan masalah, 3) siswa membuat dugaan sementara, 4) membuktikan dugaan 

dan 5) mengambil kesimpulan 

 Dalam menghadapi masalah siswa, anda tidak perlu emosional, tetapi 

bertindaklah tenang, rasional dan tidak terpengaruh oleh prasangka serta takhayul. 

Berbagai teknik pemecahan masalah dapat diterapkan dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam. Banyak masalah ilmu pengetahuan alam yang merupakan 

tantangan bagi murid anda. Seperti kenapa terjadi gerhana matahari atau gerhana 

bulan. Mengapa aki dapat menghasilkan tenaga listrik. Mengapa kelelawar dapat 

terbang dalam keadaan gelap, bagaimana terjadinya embun pada daun tumbuhan dan 

lain sebagainya. Cara yang terbaik bagi anda dalam membimbing murid untuk 

memecahkan masalah adalah langkah demi langkah. Dengan menggunakan contoh, 

gambar dan lain-lain siswa anda dibimbing untuk menemukan sendiri jalan 

pemecahan masalah tersebut.  

 Dibawah ini akan diberikan satu contoh suatu pemecahan masalah mengenai 

daur hidup katak. 

a. Di air atau didaratkah katak bertelur? 

b. Bernafas dengan apakah kecebong? 

c. Mengapa kecebong berekor sedangkan katak tidak? 

d. Bandingkan perbedaan anggota tubuh kecebong dengan katak? 
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e. Bernafas dengan apakah katak dewasa? 

 Dalam pemecahan masalah ilmu pengetahuan alam, siswa anda harus mencari 

hubungan sebab akibat. Murid anda harus mengembangkan kebiasaan untuk 

menentukan keputusan, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dan menarik 

kesimpulan sementara. Pemecahan masalah ini dapat anda peroleh dan terjadi di 

waktu praktik dilaboratorium, praktik lapangan, demonstrasi dan di waktu melakukan 

percobaan. 

 

F. PENDEKATAN PENEMUAN (DISCOVERY). 

 Dalam pendekatan penemuan murid anda dibiarkan menemukan sendiri atau 

mengalami proses mental sendiri. Anda hanya membimbing dan memberikan 

pengarahan. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  pendekatan penemuan ini 

banyak digunakan. Seperti murid anda dengan bimbingan guru disuruh menemukan 

sendiri dimana kadal biasa bertempat tinggal. Berdasarkan percobaan sendiri siswa 

menemukan sendiri bahwa logam bila dipanaskan akan memuai. 

 Pelaksanaan di dalam pembelajaran dapat anda lakukan sebagai berikut: 

a.  Anda mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Benarkah logam bila 

dipanaskan akan memuai? 

b.  Murid diminta mengukur panjang berapa alat yang dibuat dari logam yang 

mereka miliki terlebih dahulu sebelum dipanaskan. 

c.  Murid anda diminta untuk memanaskan tiga sampai empat alat yang mereka 

miliki yang dibuat dari logam, seperti peniti, jarum kawat dan sebagainya. 

d.  Betulkah ada perbedaan panjang logam sebelum dan sesudah dipanas? 
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 Perlu anda ketahui bahwa pendekatan penemuan ini memang sebaiknya 

dilakukan sendiri, atau bila berkelompok harus dilakukan dalam kelompok kecil, 

yang terdiri 3-5 murid. 

 Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan seperti: 

1. Dengan menemukan sendiri, berakibat murid anda lebih percaya pada diri 

sendiri 

2. Memberi kesempatan pada murid anda mengembangkan kemampuannya 

sendiri 

3. Dapat membangkitkan gairah belajar murid anda 

4. Memberikan motivai pada murid anda untuk  belajar lebih giat 

Hanya perlu anda sadari kelemahan pendekatan penemuan adalah antara lain 

memakan waktu banyak, hanya sesuai untuk materi pelajaran yang bersifat 

pengertian saja, kurang memperhatikan pemebentukan sikap dan keterampilan. 

Bila tidak terarah dan dibimbing oleh anda sebagai guru dapat mengarahkan 

kepada kekaburan terhadap materi yang diajarkan. 

 

G. PENDEKATAN INQUIRI 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  sebagai inquiri adalah suatu 

pendekatan yang menggunakan cara bagaimana atau jalan apa yang harus ditempuh 

oleh murid dengan bimbingan guru untuk sampai pada penemuan-penemuan, dan 

bukan penemuan itu sendiri. Contoh pendekatan inquiri yang dapat anda kenal adalah 

apa yang dilakukan oleh Francesco Redi (1621-1687), Redi berpendapat lain, bahwa 

larva itu tidak muncul dengan sendirinya. Tetapi larva itu berasal dari telur yang di 
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letakkan oleh lalat yang hinggap pada daging tersebut. Redi kemudian menguji 

dugaannya atau hipotesisnya dengan percobaan sederhana. Apakah anda masih 

berpendapat juga bahwa larva itu muncul dengan sendirinya? 

 Dari uraian tentang cara kerja atau penemuan Redi, kesimpulan apakah yang 

anda dapat tarik? Dalam cara kerjanya dapat anda lihat bahwa dalam pendekatan 

inkuiri Ilmu Pengetahuan Alam , yaitu pertama membuat perumusan hipotesis, kedua 

menguji hipotesis  itu. Jadi bila anda menemui suatu masalah yang perlu jawaban, 

tidak begitu saja salah dijawab, tetapi memakai langkah-langkah pencarian untuk 

menemukan jawabannya yang benar. 

 Langkah-langkah pengajaran dengan pendekatan inkuiri dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

Pertama:. Siswa dikelompokkan dalam tiap kelompok terdiri lima murid seorang 

sebagai ketua, seorang pencatat, seorang pengarah, seorang pemantau diskusi dan 

seorang perangkum. 

Kedua: guru mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. 

Masalah jangan terlalu umum, tatapi dipersempit. Contoh pertanyaan yang terlalu 

umum ‘apa yang dimaksud fotosintesis?’ sebaiknya lebih dipersempit misalnya’ 

faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis?’ 

Ketiga. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, 

murid anda diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai keterangan yang sesai 

dengan masalah yang akan dikaji. Jawaban terhadap pertanyaan hendaknya tidak 

diperoleh dari kepustakaan. Sebaiknya informasi diperoleh dengan jalan mengamati 
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objeknya, mencoba sendiri atau melakukan percobaan, mewawancarai narasumber 

dan sebagainya. 

Keempat: keterangan-keterangan yang terkumpul dari hasil percobaan, diolah, 

diklasifikasikan, ditabulasi, bila perlu dihitung dan ditafsirkan. 

Kelima. Dari hasil pengolahan data tadi nantinya akan diperoleh jawaban terhadap 

masalah diatas. Kemudian ditarik kesimpulan umum. 

 Jadi sekali lagi perlu anda sadari bahwa pendekatan inkuiri ini berdasarkan 

kepada prosedur  yang dilakukan untuk sampai pada penemuan-penemuan bukan 

penemuan itu sendiri. Pendekatan inkuiri  jauh lebih mengaktiflkan murid dari pada 

ceramah yang diberikan guru, membaca buku, pemberian informasi dan lain-lainnya. 

 

H. PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 

 Anda telah mempelajari pendekatan inkuiri berikut ini akan anda pelajari 

pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan keterampilan proses. Apakah pendekatan 

keterampilan proses. Sebelum anda mengetahui apa itu keterampilan proses, perlu 

anda ketahui untuk mengajarkan sains salah  satu pendekatan memberikan tekanan 

pada fakta. 

 Keterampilan proses dalam sains meliputi keterampilan dasar dan 

keterampilan terintegrasi. Dalam keterampilan dasar yang perlu anda lakukan adalah 

melakukan pengamatan (observasi), penggolongan (klasifikasi), penyampaian 

(komunikasi), pengukuran (Measurement), prakiraan (prediksi) dan penarikan 

kesimpulan. 
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 Apa yang perlu anda lakukan dalam melakukan pengamatan? Dalam 

mengamati gejala-gejala alam yang anda pergunakan adalah indera penglihatan, 

pendengaran, pengecapan, pembauan dan perabaan. Kemapuan mengamati 

merupakan keterampilan yang mendasar dalam Ilmu Pengetahuan Alam . 

 Apakah yang dimaksud menggolong-golongkan? Menggolong-golongkan 

adalah keterampilan anda untuk membentuk konsep. Misalnya anda menggolongkan 

pohon kelapa, pohon enau, pohon jambu dalam satu golongan tanaman berbiji 

tunggal yang anda sebut monokotil. Maka anda telah menemukan konsep 

‘monokotil’. 

 Bagaimana anda mampu menyampaikan  (berkomunikasi) keterangan tentang 

grafik, peta, symbol, diagram persamaan matematika, demonstrasi berdasarkan 

penglihatan, perkataan lisan atau tertulis pada orang lain. Penyampaian anda yang 

baik adalah jelas, tepat dan menggunakan keterampilan yang harus dipraktikkan. 

 Selanjutnya keterampilan pengukuran apa yang harus anda kuasai agar dapat 

pula dilakukan oleh murid anda adalah: meter, liter dan kilogram. Satuan lain 

misalnya jam, derajat celcius, volt, daya kuda, cm, hg dan sebagainya. 

 Kemudian apakah yang dimaksud prakiraan atau prediksi? Prakiraan yang 

anda lakukan harus berdasarkan pengamatn yang seksama, sehingga kesimpulan yang 

anda tarik sahih. Jadi, memang ada hubungan antara peristiwa-peristiwa yang anda 

amati. 

 Seterusnya bagaimana anda dalam menarik kesimpulan? Kesimpulan adalah 

penjelasan atau interpretasi hasil pengamatan yang seksama. Misalnya setiap 

permulaan musim hujan datang banyak anda tenui tumbuhan jamur. Sedangkan setiap 
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permulaan musim kemarau anda tidak menemui tumbuhan jamur bermunculan. 

Dengan begitu anda dapat menarik kesimpulan bahwa tumbuhan jamur bermunculan 

pada permulaan musim hujan. 

 

I. PENDEKATAN SEJARAH 

 Anda akan menerangkan tentang penemuan hukum gaya berat yang 

ditemukan oleh Isaac Newton, atau menceritakan penemuan mesin uap oleh James 

Watt past anda menggunakan pendekatan sejarah. Begitu banyak penemuan-

penemuan alat maupun fakta yang dilakukan oleh ahli-ahli Ilmu Pengetahuan Alam , 

seperti teori relativitas yang ditemukan oleh Albert Enstein, radium yang ditemukan 

oleh Marie curie, Hukum Archimedes yang ditemukan oleh Archimedes, 

pengembang bola lampu pijar Thomas Alva Edison, peneyempurna mikroskop 

Antony Van Leeuwenhoek dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan penemuan-

penemuan itu anda menceritakannya dengan pendekatan sejarah. 

 

J. PENDEKATAN KONSTEKTUAL 

 Anda telah mempelajari tentang pendekatan sejarah mudah-mudahan anda 

dapat memahaminya. Untuk berikutnya marilah kita pahami bersama tentang 

pendekatan konstektual. 

 Pendekatan konstektual merupakan konsep pembelajaran yang dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa, dan mendorong mereka membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jika anda menggunakan 
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pendekatan ini dalam proses pembelajaran diiharapkan hasil belajar lebih bermakna. 

Proses belajar akan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan bekerja dan 

mengalami, bukan transformasi pengetahuan. 

 Pada kelas-kelas konstektual anda sebagai guru berfungsi membantu siswa 

untuk mencapai tujuannya. Pendekatan ini sangat perlu diperhatikan karena selama 

ini kita menganggap bahwa penegtahuan adalah seperangkat fakta-fakta yang harus 

dihafal, guru masih dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Pada Pendekatan 

ini siswa lebih diberdayakan, siswa sendiri yang mengkonstruksikan penngetahuan 

yang ada, dan siswa belajar melalui mengalami bukan menghafal. 

 Pembelajaran efektif jika anda memahami dan melihatkan tujuh komponen 

Pendekatan konstektual yaitu: 

1. Konstruktivisme, pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

hasilnya diperlukan melalui konteks yang terbatas (sempit) tidak sekonyong-

konyong 

2. Menemukan (inquiri), siswa menemukan sendiri melalui langkah-langkah 

pendekatan inkuiri yang telah kita bahas pada bahagian sebelum ini. 

3. Bertanya (Questioning), merupakan kegiatan guna untuk mendorong, 

membimbing dan menilai kemampuan siswa, bertanya harus dari segala arah, 

yaitu antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa dan antara siswa 

dengan orang lain (narasumber) 

4. Masyarakat belajar, sebaiknya dalam pembelajaran selalu dalam kelompok-

kelompok belajar, sebagai hasilnya didapat adalah dari sharing atau teman, 
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antar kelompok, bekerja sama dengan orang lain, lebih baik dari belajar 

sendiri. 

5. Penilaian autentik (Autentic assesment), penilaian dilaksanakan selama dan 

sesudah proses pembelajaran, berlangsung. Tidak hanya dengan tes, juga 

mengukur keterampilan, sikap, performance, karya tulis dan sebagainya. 

Penilaian autentik mencakup siswa aspek yang mengabaikan keberhasilan 

siswa secara keseluruhan. 

6. Refleksi (Reflection), refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berfikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan. 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diterima. 

7.  Pemodelan (modelling), sebaik setiap proses pembelajaran ada model yang 

bisa di tiru, misal mendemonstrasikan, eksperimen dan lain-lain. 

 

 

RANGKUMAN 

 Dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ada berbagai Pendekatan belajar-

mengajar yang dapat digunakan seperti: Pendekatan lingkungan, Pendekatan konsep, 

Pendekatan nilai, Pendekatan pemecahan masalah, Pendekatan sejarah dan 

Pendekatan konstektual. 

 Pendekatan lingkungan atau karyawisata adalah Pendekatan yang berorientasi 

pada alam bebas dan nyata, tidak selalu harus ke tempat yang jauh, dapat dilakukan 

dialam sekitar sekolah. Pendekatan konsep dapat berupa konsep nyata dan konsep 
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abstrak. Bagi murid-murid sekolah dasar Pendekatan konsep nyata atau konkret lebih 

dapat dipahami. Pendekatan nilai mengandung makna apakah tindakan yang 

dilakukan itu baik atau buruk, berguna atau tidak. Pendekatan yang telah dipelajari 

terlebih dahulu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan penemuan 

adalah proses belajar untuk menemukan sendiri jalan pemecahan masalah yang 

dihadapi. Pendekatan keterampilan proses yaitu proses yang digunakan untuk 

mengungkap dan menemukan fakta dan konsep serta menumbuhkan sikap dan nilai 

yang dilakukan murid. Pendekatan sejarah dalam IPA digunakan untuk 

menyampaikan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

menekuni Ilmu Pengetahuan Alam . 

 Pendekatan konstektual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. 

 

LATIHAN 

 Untuk memantapkan pemahaman anda tentang materi pada modul yang baru 

anda pelajari kerjakan beberapa tugas dibawah ini. 

1. Kalau anda ingin proses pembelajaran menggunakan Pendekatan lingkungan. 

Langkah-langkah apa yang dilakukan. Jelaskan! 

2. Bagaimana langkah-langkah anda kalau ingin menerapkan pendekatan inkuiri 

3. Pendekatan keterampilan proses sangat baik digunakan dalam pembelajaran 

IP, apakah yang dimaksud dengan keterampilan proses tersebut 
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4. Saat sekarang Pendekatan konstektual sangat cocok dalam setiap proses 

pembelajaran, jelaskan kenapa! 
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BAB  9 

PENDEKATAN ILMIAH 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Pendekatan pembelajaran sains, dan aplikasinya telah anda pelajari pada bab 

sebelumnya ini. Pada bab 9 ini anda akan dikenalkan pada pendekatan ilmiah.  

Pemahaman tentang pendekatan saintifik ini dapat anda gunakan sebagai salah satu 

usaha mencapai kompetensi anda sebagai calon guru yaitu memahami pendekatan 

saintifik dan merancang pembelajaran yang mengaplikasikan pendekatan saintifik 

dalam mengembangkan pembelajaran sains di kelas. 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pendekatan ilmiah 

2. Menjelaskan karakteristrik pendekatan ilmiah  

3. Merancang pembelajaran sains di sekolah dengan penerapan pendekatan 

ilmiah  

   

B. PENDEKATAN ILMIAH 

Pendekatan ilmiah adalah konsep dasar yang menginspirasi atau 

melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang 

ilmiah. Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan ilmiah akan 
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menyentuh tiga ranah, yaitu kognitif, Afektif dan Psikomotor. Pendekatan 

pembelajaran ilmiah merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan 

pembelajaran dalam kelas yang  melandasi penerapan metode ilmiah.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami  berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, 

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber  melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. 

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1)    Berpusat pada siswa. 

2)    Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip. 

3)    Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

4)    Dapat mengembangkan karakter siswa.  
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Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata 

pelajaran (Menyajikan) (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

1. Mengamati (Observing) 

Mengamati ialah Kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat 

inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil 

pengamatan, menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk mengamati objek 

dalam rangka pengumpulan data atau informasi dan dilakukan dengan cara 

menggunakan lima indera . Dalam hal ini guru menyajikan perangkat pembelajaran 

berupa media pembelajaran. dalam kegitan mengamati, guru menyajikan video, 

gambar, miniature, tayangan, atau obyek asli.   

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi. 

Adapun salah satu contoh mengamati dalam kegiatan pembeajaran adalah 

sebagai berikut : 

- Siswa diminta untuk mengamati perubahan struktur tulang yang direndam 

menggunakan HCl 10% dan direndam air.  
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2. Menanya (Questioning) 

Menanya adalah suatu kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati. Adapun Kompetensi yang ingin dikembangkan 

dari aktivitas bertanya ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Pada langkah ini suasana 

pembelajaran yang berhasil adalah terjadinya komunikasi aktif diskusi materi 

pelajaran. 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau 

dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: 

pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang 

abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. 

Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih 

memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana 

peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. 

 

3. Menalar (Associating) 

Menalar merupakan kegiatan dimana siswa bisa menghubungkan apa yang 

sedang dipelajari dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

menalar ada beberapa tahapan pertama, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 
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baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi; kedua, pengolahan 

informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.  

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berfikir 

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

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  Aktivitas menalar dalam konteks 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada 

teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran 

merujuk pada kemamuan 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 sebelumnya yang sudah 

tersedia. 

Adapun salah satu contoh menalar dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada guru sesuai 

dengan kegiatan yang telah diamati.  
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Contoh: Dari hasil pengamatanmu bagaimanakah struktur tulang yang telah di 

rendam HCl 10%? 

 

4. Mencoba (Explorating) 

Mencoba merupakan kegiatan dimana siswa melakukan eksperimen membaca 

sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan 

nara sumber. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Pada 

langkah pembelajaran ini, setiap siswa dituntut untuk mencoba mempraktekkan apa 

yang dipelajari. 

Adapun salah satu contoh kegiatan mencoba  dalam kegiatan pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

- Siswa melakukan sendiri kegiatan praktikum sesuai petunjuk yang telah 

diberikan berupa cara kerja pada panduan praktikum:  

Contoh : siapkan larutan HCl 10% sebanyak 30 ml (Mencoba)  

 

5. Membentuk jejaring (Networking) 

Kegiatan belajarnya adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang 

dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 
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mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Pada tahapan ini siswa 

mempresentasikan kemampuan mereka mengenai apa yang telah dipelajari sementara 

siswa lain menanggapi. Tanggapan siswa lain bisa berupa pertanyaan, sanggahan atau 

dukungan tentang materi presentasi (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013) 

Adapun salah satu contoh kegiatan membentuk jejaring  dalam kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

- Siswa diminta untuk menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau 

grafik. 

Contoh : catat lah hasil pengamatan mu ke dalam tabel yang telah disediakan : 

Tabel hasil pengamatan perendaman tulang ayam pada arutan HCl 10% 

Dengan diterapkannya proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah 

(Scientific) yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi. Terdapat tiga model pembelajaran yang 

digunakan dalam metode pendekatan scientific, yaitu: 

a.      Discovery Learning (penemuan) 

b.      Project Based Learning (Pembelajaran berbasis proyek) 

c.      Problem Based Learning (Pembelajaran berbasis masalah). 
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Tabel 9.1 Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

C. Kriteria Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah) 

Lalu bagaimanakah kriteria sebuah pendekatan pembelajaran sehingga dapat 

dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau pendekatan scientific? Berikut ini tujuah 

(7) kriteria sebuah pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

scientific, yaitu: 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

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.  

No. 
Struktur 

Tulang 

Sebelum di 

Rendam HCl 

10% 

Sesudah di 

Rendam HCl 

10% 

Setelah Di 

Rendam 

Aquades 

1. Warna    

2. Kekerasan    

3. Kelenturan    
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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 

dipertanggungjawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

RANGKUMAN 

 Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

 Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata 

pelajaran (Menyajikan) (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

1. Mengamati (Observing) 

Mengamati ialah Kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat 

inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil 
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pengamatan, menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk mengamati objek 

dalam rangka pengumpulan data atau informasi dan dilakukan dengan cara 

menggunakan lima indera .  

2. Menanya (Questioning) 

Menanya adalah suatu kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati. Adapun Kompetensi yang ingin 

dikembangkan dari aktivitas bertanya ini adalah mengembangkan kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  

3. Menalar (Associating) 

Menalar merupakan kegiatan dimana siswa bisa menghubungkan apa yang 

sedang dipelajari dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.  

4. Mencoba (Explorating) 

Mencoba merupakan kegiatan dimana siswa melakukan eksperimen membaca 

sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas, wawancara 

dengan nara sumber. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan 

sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
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berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat.  

5. Membentuk jejaring (Networking) 

Kegiatan belajarnya adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi 

yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

 

LATIHAN 

 Untuk memperjelas pemahaman anda terhadap Pendekatan ilmiah cobalah 

kerjakan latihan berikut ini, setelah itu cocokkanlah jawaban anda dengan rambu-

rambu jawaban yang telah disediakan! 

1.  Coba jelaskan karakteristik dalam pembelajaran ilmiah? 

2. Dalam pendekatan ilmiah terdapat kegiatan mengamati, jelaskanlah pentingnya 

kegiatan mengamati dalam proses pembelajaran! 

3. Coba rangkailah suatu kegiatan yang mengaplikasikan pendekatan ilmiah pada 

suatu kegiatan pembelajaran! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

  Setelah selesai mengerjakan latihan diatas, cocokkanlah jawaban yang telah 

anda buat dengan rambu-rambu jawaban berikut.  
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1. Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1)   Berpusat pada siswa. 

2)   Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip. 

3)   Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

4)   Dapat mengembangkan karakter siswa.  

2.  Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. 

3. Cukup jelas 
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BAB 10 

 
PEMBELAJARAN AKTIF 
 
 

 

 
A. PENDAHULUAN 

 Pada bab 8 anda telah mempelajari tentang materi pendekatan pembelajaran, 

pasti anda sudah memahaminya dan akan dapat merencanakan serta melaksankannya 

dalam proses pembelajaran. Untuk bab berikut ini yaitu bab 10 kita akan membahas 

pembelajaran aktif. 

Dengan memahami uraian pokok dari bab ini maka anda akan mendapat bekal 

yang memadai mengenai pembelajaran aktif. Secara lebih rinci, setelah mempelajari 

bab ini diharapkan anda dapat 

1. Menjelaskan pengertian keterampilan berpikir kritis 

2. Menjelaskan pengertian keterampilan berpikir kreatif 

3. Menjelaskan pengertian keterampilan abad ke-21 

4. Merancang pembelajaran aktif 

Berbagai keterampilan yang dapat anda gunakan dalam proses pembelajaran 

antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, 

keterampilan abad ke-21, dan pendidikan karakter. 
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B. KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS  

Salah satu kecakapan hidup ( life skill ) yang perlu dikembangkan melalui 

proses pendidikan adalah keterampilan berpikir. Kemampuan seseorang untuk dapat 

berhasil dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh keterampilan berpikirnya, 

terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. 

Keterampilan berpikir dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang 

dipecah-pecah ke dalam langkah-langkah nyata yang kemudian digunakan sebagai 

pedoman berpikir (Sutrisno, 2011). 

Taksonomi Bloom adalah wahana untuk memahami cara berfikir peserta 

didik, dikenal dan digunakan sejak tahun 1950-an sampai sekarang (Natalina dan 

Arief,2009). Yulaelawati (2004) menjelaskan bahwa Bloom menggolongkan enam 

tingkatan pada ranah kognitif dari pengetahuan sederhanana atau penyadaran 

terhadap fakta-fakta sebagai tingkatan yang paling rendah ke penilaian (evaluasi) 

yang lebih baik, kompleks dan abstrak sebagai tingkatan yang paling tinggi. Keenam 

tingkatan tersebut adalah pengetahuan/knowledge (C1), pemahaman/comprehension 

(C2), penerapan/aplication (C3), analisis/analysis (C4), sintesis/synthesis (C5) dan 

penilaian/evaluation (C6). Keterampilan menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi 

pada taksonomi Bloom ini merupakan keterampilan berpikir pada tingkat yang lebih 

tinggi. Menurut Sudijono (2007), keenam jenjang berpikir pada ranah kognitif ini 

bersifat overlap (tumpang tindih), dimana ranah yang lebih tinggi meliputi semua 

ranah yang ada di bawahnya.   
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Gambar 10.1 : Tingkatan berpikir menurut Taksonomi Bloom (Arikunto, 2005) 

Pada tahun 1990-an, Anderson yang merupakan murid dari Benyamin Bloom 

memimpin suatu kelompok kerja untuk memperbaiki taksonomi Bloom, yakni C1 

(mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan), C4 (menganalisis), C5 (menilai) dan 

C6 (mencipta). (Yulaelawati,2004). 

Secara etimologis, kata ‘kritis’ berasal dari bahasa Yunani yakni “kritikos 

(yang berarti mencerna penilaian) dan “kriterion” (yang berarti standar). Sehingga, 

kritis berarti mencerna penilaian berdasarkan standar. Jika dipadukan dengan kata 

‘berpikir’, maka kita dapat mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir yang secara 

eksplisit dilatari oleh penilaian yang beralasan dan berdasarkan standar yang sesuai 

dalam rangka mencari kebenaran, keuntungan, dan nilai sesuatu. 

Johnson (2007) mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah 

proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti 

                      Evaluasi 
 
                      
    Sintesis 
 
 

Analisis  
 
 

Aplikasi 
 
                       
                     Pemahaman 
 
 

Ingatan 
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memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan 

melakukan penelitian ilmiah.  

Menurut Diestler dalam Anonimous (2009) bahwa dengan berpikir kritis, 

orang menjadi memahami argumentasi berdasarkan perbedaan nilai, memahami 

adanya inferensi dan mampu menginterpretasi, mampu mengenali kesalahan, mampu 

menggunakan bahasa dalam berargumen, menyadari dan mengendalikan egosentris 

dan emosi, dan responsif terhadap pandangan yang berbeda. 

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang sangat esensial 

untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan 

lainnya untuk mengambil keputusan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau 

apa yang harus diyakini. 

Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang 

mendalam yang mengarahkan hidup kita sehari-hari. Keterkaitan berpikir kritis dalam 

pembelajaran adalah perlunya mempersiapkan pelajar agar menjadi pemecah masalah 

yang tangguh, pembuat kesimpulan yang matang, dan orang yang tak pernah berhenti 

belajar  

Tahapan dalam berpikir kritis,yaitu:  

a. Keterampilan Menganalisis 

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan menguraikan 

sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui pengorganisasian 

struktur tersebut. Dalam keterampilan tersebut tujuan pokoknya adalah memahami 

sebuah konsep global dengan cara menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke 

dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Pertanyaan analisis, 
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menghendaki agar pembaca mengindentifikasi langkah-langkah logis yang digunakan 

dalam proses berpikir hingga sampai pada sudut kesimpulan.  

b. Keterampilan Mensintesis 

Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan dengan 

keteramplian menganalisis. Keterampilan mensintesis adalah keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. 

Pertanyaan sintesis menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua informasi yang 

diperoleh dari materi bacaannya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak 

dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. Pertanyaan sintesis ini memberi 

kesempatan untuk berpikir bebas terkontrol.  

c. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan 

dengan kritis sehinga setelah kegiatan membaca selesai siswa mampu menangkap 

beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga mampu mempola sebuah konsep.  

Keterampilan ini bertujuan agar pembaca mampu memahami dan menerapkan 

konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru. 

d. Keterampilan Menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang baru yang lain. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan ini menuntut pembaca untuk mampu 

menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap agar sampai kepada 
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suatu formula baru yaitu sebuah simpulan. Proses pemikiran manusia itu sendiri, 

dapat menempuh dua cara, yaitu : deduksi dan induksi. Jadi, kesimpulan merupakan 

sebuah proses berpikir yang memberdayakan pengetahuannya sedemikian rupa untuk 

menghasilkan sebuah pemikiran atau pengetahuan yang baru. 

e. Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai menghendaki 

pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang diukur dengan menggunakan 

standar tertentu. 

 

C. KETERAMPILAN BERFIKIR KREATIF 

Proses berpikir kreatif merupakan suatu proses yang mengkombinasikan 

berpikir logis dan berpikir divergen. Berpikir divergen digunakan untuk mencari ide-

ide untuk menyelesaikan masalah sedangkan berpikir logis digunakan untuk 

memverifikasi ide-ide tersebut menjadi sebuah penyelesaian yang kreatif. 

(Anonimous, 2008) 

Menurut Krulik (1995), berpikir kreatif berada dalam tingkatan tertinggi 

berpikir secara nalar yang tingkatnya diatas berpikir mengingat (recall). Dalam 

penalaran terdapat berpikir dasar (basic), berpikir kritis (critical), dan berpikir kreatif. 

Untuk mengetahui proses berpikir kreatif siswa, pedoman yang digunakan 

adalah proses kreatif yang dikembangkan oleh Wallas dalam Munandar (2002) 

karena merupakan salah satu teori yang paling umum dipakai untuk mengetahui 

proses berpikir kreatif yang meliputi empat tahap yaitu: 
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1) Persiapan 

2) Inkubasi 

3) Iluminasi, dan 

4) Verifikasi. 

Pada tahap pertama seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan 

masalah dengan cara mengumpulkan data yang relevan, dan mencari pendekatan 

untuk menyelesaikannya.  

Pada tahap kedua, seseorang seakan-akan melepaskan diri secara sementara 

dari masalah tersebut. Tahap ini penting sebagai awal proses timbulnya inspirasi yang 

merupakan titik mula dari suatu penemuan atau kreasi baru dari daerah pra sadar.  

Pada tahap ketiga, seseorang mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang 

diikuti dengan munculnya inspirasi dan ide-ide yang mengawali dan mengikuti 

munculnya inspirasi dan gagasan baru.  

Pada tahap terakhir adalah tahap seseorang menguji dan memeriksa 

pemecahan masalah tersebut terhadap realitas. Disini diperlukan pemikiran kritis dan 

konvergen. Pada tahap verifikasi ini seseorang setelah melakukan berpikir kreatif 

maka harus diikuti dengan berpikir kritis.   

Kemampuan berpikir kreatif itu meliputi kemampuan dalam memahami 

masalah, kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan penyelesaian masalah. Siswa dikatakan 

memahami masalah bila menunjukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, 

Siswa memiliki kefasihan dalam menyelesaikan masalah bila dapat menyelesaikan 

masalah dengan jawaban bermacam-macam yang benar secara logika. Siswa 

memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah bila dapat menyelesaikan soal 
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dengan dua cara atau lebih yang berbeda dan benar. Siswa memiliki kebaruan dalam 

menyelesaikan masalah bila dapat membuat jawaban yang berbeda dari jawaban 

sebelumnya atau yang umum diketahui siswa. (Anonimous, 2006). 

Tabel 10.1. Aspek dan Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif (KBK) 

Aspek KBK Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif 

Fluency 

 

a. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan 

b. Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya 

c. Dapat dengan cepat melihat kesalahan dan kelemahan dari 

suatu objek atau situasi 

Flexibility 

a. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu    

gambar, cerita, atau masalah 

b. Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan bermacam 

cara yang berbeda untuk menyelesaikannya 

c. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori) 

yang berbeda 

Originality 

Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan, bekerja 

untuk 

menyelesaikan yang baru 

Elaboration 

a. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 

pemecahan masalah dengan melakukan langkah langkah 

yang terperinci 

b. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain 

       (Liliawati, 2010) 

 

D. KETERAMPILAN ABAD KE-21  
 
 Abad ke-21 diawali pada tahun 2001 yang menunjukkan perubahan dan 

perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu. Begitu juga dengan sistem pengajaran 
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dan pembelajaran pada abad ke-21 ini sangat berbeda daripada abad yang terdahulu. 

Inti keterampilan abad ke-21 menurut Ledward et al. (2011), terdiri dari life and 

carrer skills, learning and innovation skills, information, media, and technology 

skills.  

 
Gambar 10.2. Core 21st Century Skill (Ledward et al., 2011). 

  

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok 

dalam abad ke-21 adalah keterampilan hidup, keterampilan pengetahuan dan 

pembaharuan pengetahuan, selanjutnya adalah keterampilan penggunaan media, 

informasi dan teknologi. Keterampilan tersebut dibentuk melalui pembelajaran yang 

diterapkan melalui pendekatan inovatif dalam lingkungan pengetahuan. Pelaksanaan 

pembelajaran yang inovatif tersebut mengacu pada  kurikulum dan rancangan 

pembelajaran, sehingga dapat diciptakan manusia yang memiliki keterampilan di 

abad 21 untuk menghadapi tantangan masyarakat global.  



Dasar-dasar Pendidikan Sains 205

205 
 

 Laporan Partnership for 21st Century Skills (2002) menyatakan, keterampilan 

abad ke-21 adalah suatu keterampilan yang dianggap sebagai satu aset penting dalam 

membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains, progresif, berdaya cipta, 

berpandangan jauh yaitu sebuah masyarakat yang tidak hanya dapat memanfaatkan 

teknologi terkini, tetapi ikut menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban 

sains teknologi pada masa mendatang. Pendidikan dianggap sebagai saluran yang 

utama dalam melahirkan generasi terpelajar berkualitas, inovatif, dan berwawasan 

luas.  

Keterampilan abad ke-21 ini adalah keterampilan- keterampilan yang meliputi 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan 3M (membaca, menelaah dan menulis), 

keterampilan sains dan teknologi, keterampilan interpersonal dan intrapersonal. 

Secara umum yang harus dimiliki agar tetap bertahan di era pengetahuan yaitu, 1) 

Kemampuan berpikir kritis dan bekerja keras, 2) kreativitas, 3) bekerja sama, 4) 

pemahaman lintas budaya (cross cultural undestanding), 5) komunikasi, 6) 

mengoperasikan media informasi dan komunikasi, 7) kemampuan belajar secara 

mandiri (Partnership 21st Century Skills, 2002). 

 Manusia abad ke-21 harus mampu berpikir kritis dan kemauan kerja keras, 

mereka dituntut mampu mendefinisikan permasalahan kompleks yang tumpang 

tindih, tidak jelas domainnya, menggunakan keahlian dan perangkat yang tersedia 

baik manusia maupun elektronik untuk menganalisis dan melakukan penyelidikan, 

mendesain jenis tindakan dan solusi, mengatur implementasi solusi tersebut, menilai 

hasil, kemudian secara terus- menerus meningkatkan variasi solusi ketika kondisi 

berubah.  
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Untuk bisa bersaing di abad ke-21 memerlukan kemampuan untuk 

berkomunikasi efektif di dalam berbagai media. Dan yang menjadi keharusan 

manusia abad ke-21 semua orang harus mampu menguasai komputer dasar sampai 

kepada suatu tingkat yang lebih tinggi untuk kelancaran digital dan mampu 

menggunakan berbagai perangkat lunak (softwere) berbasis komputer untuk 

melaksanakan tugas. Di abad ke-21 banyak pekerjaan dan permasalahan hidup 

menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, terkait dengan hal ini menjadi hal yang 

mustahil hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah, manusia abad ke-21 dituntut 

menjadi pembelajar mandiri. 

Pada tahun 2003 Kumpulan NCREL dan Metiri menghasilkan rangka 

keterampilan abad ke-21 yang dikenal dengan EnGauge Framework dari 

Metiri/NCREL. Elemen- elemen yang terdapat dalam enGauge 21st Century Skills 

(2003) seperti literasi era digital, pemikiran inventif, komunikasi efektif serta 

produktivitas yang tinggi memenuhi keperluan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

generasi supaya mereka dapat menghadapi tantangan abad ke-21. Keterampilan yang 

ditekankan adalah seperti pengetahuan, keterampilan proses sains, keterampilan 

berfikir secara kritis dan kreatif serta inovatif, nilai-nilai murni dan sikap saintifik.  

  Menurut NCREL (2003), empat elemen utama keterampilan abad ke-21 

adalah seperti berikut: 1) Literasi Era Digital; 2) Pemikiran Inventif; 3) Komunikasi 

Efektif; dan 4) Produktivitas yang tinggi. Selain daripada empat elemen utama 

keterampilan abad ke-21 sebagaimana didefinisikan oleh enGauge 21st Century Skills, 

elemen kelima dan paling penting diberikan keutamaan adalah norma dan nilai 

kerohanian.  
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Tabel 10.2. Lima Elemen Keterampilan Abad Ke-21 
 

No. Elemen Keterampilan Abad  
Ke-21 

Sub Elemen Keterampilan Abad  
Ke-21 

1 Literasi era digital Literasi dasar 
  Literasi sains/ saintifik 
  Literasi visual 
  Literasi pendapat  
   

2 Pemikiran inventif Fleksibel 
  Sifat ingin tahu 
  Kreativitas 
  Berani mengambil risiko 
  Pemikiran tingkat tinggi 
   

3 Komunikasi efektif Kerjasama dan bekerja dalam kelompok 
  Keterampilan interpersonal 
  Tanggung jawab 
  Komunikasi interaktif 
   

4 Produktivitas tinggi Memberi keutamaan, perancangan dan 
pengurusan 

  Kefektifan penggunaan teknologi 
  Keterampilan untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas 
   

5 Norma dan nilai kerohanian Nilai-nilai murni 
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RANGKUMAN 

Pembelajaran aktif dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam membutuhkan 

berbagai keterampilan seperti: keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir 

kreatif, keterampilan abad ke-21, dan pendidikan karakter.  

 Keterampilan berpikir kritis adalah berpikir secara eksplisit dilatari oleh 

penilaian yang beralasan dan berdasarkan standar yang sesuai dalam rangka mencari 

kebenaran, keuntungan, dan nilai sesuatu. Keterampilan berpikir kreatif adalah suatu 

proses yang mengkombinasikan berpikir logis dan berpikir divergen. Pokok 

keterampilan abad ke-21 adalah keterampilan hidup, keterampilan pengetahuan dan 

pembaharuan pengetahuan, selanjutnya adalah keterampilan penggunaan media, 

informasi dan teknologi. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tesebut. 

 

LATIHAN 

Rancanglah sebuah pembelajaran biologi yang dapat mengukur : 

a. Keterampilan berpikir kritis 

b. Keterampilan berpikir kreatif 

c. Keterampilan abad ke-21 
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BAB11 

INKUIRI  

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Pendekatan pembelajaran sains, dan aplikasi pendekatannya telah anda 

pelajari pada Bab 8. Pada bab 11 ini anda akan dikenalkan pada pembeajaran inkuiri 

terbimbirng. Pemahaman tentang inkuiri terbimbing ini dapat anda gunakan sebagai 

salah satu usaha mencapai kompetensi anda sebagai calon guru yaitu memahami 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pendekatan inkuiri 

2. Menjelaskan karakteristrik pendekatan inkuiri terbimbing 

3. Merancang pembelajaran sains di sekolah dengan penerapan pendekatan 

inkuiri terbimbing 

 

B. INKUIRI 

 Salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat konstruktivis adalah 

pembelajaran. Dalam pendekatan  pembelajaran ini siswa dilibatkan secara aktif 

berpikir dan menemukan pengertian yang ingin diketahuinya. Dalam pembelajaran 

ini siswa dilibatkan dalam proses penemuan melalui pengumpulan data dan tes 
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hipotesis. Pengetahuan dan keterampilan yang siswa diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari penemuan sendiri. Jadi, 

Pembelajaran biologi berbasis inkuiri akan mengarahkan siswa dalam kegiatan yang 

akan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep biologi 

sebagaimana para saintis mempelajari dunia alamiah. 

Inquiri dalam bahasa Inggris``Inquiry`` berarti pertanyaan atau pemeriksaan 

atau penyelidikan. Suchman (Hilda Kanli dan Margaretha, 2002) mengembangkan 

metode pembelajaran dengan pendekatan Inquiri. Metode pembelajaran ini melatih 

siswa dalam proses untuk menginvestigasi dan menjelaskan suatu fenomena yang 

tidak biasa. 

 

1.  Pengertian Pembelajaran Inkuiri 

 Menurut W. Gulo (2002: 84) dalam bukunya yang berjudul strategi belajar 

mengajar menyebutkan bahwa: “Pengertian inkuiri yang dalam bahasa inggris, berarti 

pertanyaan, atau pemeriksaan, penyelidikan. Pembelajaran inkuiri berarti suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.” 

Keterlibatan siswa dalam secara maksimal dalam proses kegiatan belajar adalah 

kegiatan mental intelektual da sosial emosional, sehingga kegiatan dapat terarah 

secara logis dan sistematis. Sedangkan Trowbridge dan Bybee (1996) seperti yang 

dikutip oleh Paul Suparno (2007) bahwa “secara umum inquiry adalah proses para 

saintis mengajukan pertanyaan tentang alam dunia ini dan bagaimana mereka secara 
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sistematis mencari jawabannya .” dari pengertian tersebut dapat diartikan secara jelas 

bahwa model inkuiri ini menggunakan prinsip metode ilmiah dalam menemukan 

suatu prinsip, hukum, ataupun teori. 

Mulyasa (2003) berpendapat bahwa “pembelajaran inkuiri adalah model 

pembelajaran yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah 

ditetapkan selama belajar.Inkuiri menempatakan peserta didik sebagai subyek belajar 

yang aktif.” Kendati siswa sebagai sebagai subyek dalam belajar yang harus berperan 

aktif, namun peran guru tetap sangat penting sebagai komponen proses belajar 

mengajar. Karena guru mempunyai kewajiban untuk mengarahkan siswa untuk 

melakukan kegiatan.Hal tersebut dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan, 

memberikan komentar, dan saran kepada siswa. 

Menurut Sagala(2004)Metode inquiri merupakan metode pembelajaran yang 

berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam 

proses pembelajaran ini siswalebih banyak belajar sendiri,mengembangkan 

kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai 

subyek yang belajar.Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiri adalah 

sebagai pembimbing dan fasilitator.Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu 

disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Namun dimungkinkan juga bahwa 

masalah yang akan dipecahkan dipilih oleh siswa. Tugas guru selanjutnya 

menyediakan sumber belajar bagi siswa. 

Inkuiri adalah sebuah sistem atau cara dalam melihat sebuah pengetahuan atau 

hal baru. Cara pandang Inkuiri membantu pengembangan pola dan cara berfikir yang 

akan terus bertahan dan berkembang dalam perjalanan siswa sebagai pembelajar. 
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Apabila cara berfikir tersebut sudah menjadi cara berfikir siswa, maka siswa akan 

menjadi pemikir yang kreatif dan pribadi yang mampu memecahkan masalah. 

Adapun ciri-ciri pembelajaran dengan menggunakan inkuiri adalah sebagai berikut: a) 

Guru manyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk jadi, tetapi siswalah yang diberi 

peluang untuk mengadakan penelaahan penyelidikan dan menemukan sendiri 

jawabannya melalui teknik pemecahan masalah; b) Siswa menemukan masalah 

sendiri atau mempunyai keinginan sendiri untukk memecahkan masalah; c) Masalah 

dirumuskan seoperasional mungkin, sehingga terlihat kemungkinannya untuk 

dipecahkan; d) Siswa merumuskan hipotesis, untuk menuntun mencari data; e) Siswa 

menyusun cara-cara pengumpulan data dengan melakukan eksperimen, mengadakan 

pengamatan, membaca atau memanfaatkan sumber lain yang relevan; f) Siswa 

melakukan penelitian secara individual atau kelompok untuk pengumpulan data; g) 

Siswa mengolah data dan mengambil kesimpulan. Menurut Kindsvatter dalam Paul 

Suparno (2007) pembelajaran inkuiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu inkuiri 

terbimbing dan inkuiri bebas.Perbedaan itu lebih ditandai dengan seberapa besar 

campur tangan guru dalampenyelidikan tersebut.Pembelajaran inkuiri bebas, 

memposisikan huru sebagaiteman dalam belajar. 

Menurut Kuslan dan Stono (2000) ciri-ciri proses belajar mengajar dengan 

model inkuiri sebagai berikut: 

1. Menggunakan keterampilan proses. 

2. Jawaban yang dicari siswa tidak diketahui terlebih dahulu. 

3. Siswa behasrat untuk menemukan pemecahan masalah. 

4 Suatu masalah ditemukan dengan pemecahan siswa sendiri. 
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5 Hipotesis dirumuskan sendiri oleh siswa untuk membimbing percobaan atau 

eksperimen. 

 

C. INKUIRI TERBIMBING 

Menurut Paul Suparno (2007: 68) “ inkuiri yang terarah adalah inkuiri 

yangbanyak dicampuri oleh guru. Guru benyak mengarahkan dan memberikan 

petunukbaik lewat prosedur yang lengkap dan pertanyaan-pertanyaan pengarahan 

selamaproses inkuiri.” Dalam bentuk inkuiri ini, guru sudah memiliki jawaban 

sebelumnya.Sehingga siswa tidak begitu bebas mengembangkan gagasan dan 

idenya.Masalahyang diberikan oleh guru dan siswa memcahkannya sesuai dengan 

prosedur tertentuyang diarahkan oleh guru.Model pembelajaran inkuiri adalah sesuatu 

yang sangat menantang danmelahirkan interaksi antara yang diyakini anak 

sebelumnya terhadap suatu bukti baruuntuk mencapai pemahaman yang lebih baik, 

melalui proses dan metode eksplorasiuntuk menurunkan, dan mengetes gagasan-

gagasan baru. Sudah barang tentu haltersebut melibatkan sikap-sikap untuk mencari 

penjelasan dan menghargai gagasanorang lain, terbuka terhadap gagasan baru, 

berpikir kritis, jujur, kreatif, dan berpikirlateral. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang terpusat 

pada siswa. Piaget (dalam Mulyasa, 2006: 108) mengemukakan bahwa model inkuiri 

terbimbing merupakan model yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk 

melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi.Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing sangat sesuai untuk mengembangkan keterampilan 

proses sains, karena sintak atau tahap pembelajaran di dalam inkuiri terbimbing yang 
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dikembangkan dengan metode ilmiah dapat melatihkan keterampilan proses sains pada 

siswa. 

Peran guru dalam inkuiri terbimbing dalam memecahkan masalah 

yangdiberikan kepada siswa adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

dalamproses penemuan sehingga siswa tidak akan kebingungan. Sehingga 

kesimpulan akanlebih cepat dan mudah diambil. Guru bertindak sebagai penunjuk 

jalan, membantusiswa agar menggunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah 

mereka pelajarisebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Pengajuan 

pertanyaan yangtepat oleh guru akan merangsang kreativitas siswa dan membantu 

mereka dalam‘menemukan’ pengetahuan baru tersebut. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbingmemang memerlukan waktu yang relatif banyak dalam pelaksanaanya, 

akan tetapihasil belajar yang dicapai tentunya tentunya sebanding dengan waktu 

yangdigunakan. Pengetahuan baru akan melekat lebih lama apabila siswa 

dilibatkansecara langsung dalm proses. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing meliputi: 

a) Perumusan Masalah.Langkah awal adalah menentukan masalah yang ingin 

didalami ataudipecahkan dengan metode inkuiri.Persoalan dapat disiapkan atau 

diajukan olehguru.Persoalan sendiri harus jelas sehingga dapat dipikirkan, 

didalami, dandipecahkan oleh siswa. Persoalan perlu diidentifikasi dengan jelas 

tujuan dari seluruhproses pembelajaran atau penyelidikan. Bila persoalan 

ditentukan oleh guru perludiperhatikan bahwa persoalan itu real, dapat dikerjakan 
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oleh siswa, dan sesuaidengan kemampuan siswa. Persoalan yang terlalu tinggi 

akan membuat siswa tidaksemangat, sedangkan persoalan yang terlalu mudah 

yang sudah mereka ketahui tidakmenarik minat siswa. Sangat baik bila persoalan 

itu sesuai dengan tingkat hidup dankeadaan siswa. 

b) Menyusun hipotesis 

Langkah berikutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan jawabansementara 

tentang masalah itu.Inilah yang disebut hipotesis.Hipotesis siswa perludikaji 

apakah jelas atau tidak.Bila belum jelas, sebaiknya guru mencoba 

membantumemperjelas maksudnya lebih dahulu.Guru diharapkan tidak 

memperbaiki hipotesis siswa yang salah, tetapi cukupmemperjelas maksudnya 

saja. Hipotesis yang salah, tetapi cukup memperjelasmaksudnya saja. Hipotesis 

yang salah nantinya akan kelihatan setelah pengambilandata dan analisis data yang 

diperoleh setelah kajian dijalankan. 

c) Mengumpulkan data 

Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan data 

sebanyakbanyaknyauntuk membuktikan apakah hipotesis mereka benar atau 

tidak.Dalambidang biologi, untuk dapat mengumpulkan data, siswa harus 

menyiapkan suatuperalatan untuk pengumpulan data.Maka guru perlu membantu 

bagaimana siswamencari peralatan, merangkai peralatan, dan mengoperasikan 

peralatan sehinggaberfungsi dengan baik.langkah ini adalah langkah percobaan 

atau eksperimen.Biasanya dilakukan di laboratorium tetapi kadang juga dapat di 

luar sekolah.Setelah peralaran berfungsi, siswa diminta untuk mengumpulkan data 

danmencatatnya dalam buku catatan. 
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d) Menganalisis data 

Data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat membuktikanhipotesis 

apakah benar atau tidak.Untuk memudahkan menganalisis data, datasebaiknya 

diorganisasikan, dikelompokkan, diatur sehingga dapat dibaca dandianalisis 

dengan mudah.Biasanya disusun dalam suatu tabel. 

e) Menyimpulkan 

Dari data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, kemudian diambilkesimpulan 

dengan generalisasi.Setelah diambil kesimpulan, kemudian dicocokkandengan 

hipotesis asal, apakah hipotesa kita diterima atau tidak. 

 

E. SYARAT AGAR INKUIRI DAPAT BERJALAN BAIK 

Suchman dalam Trowbridge (1996) “beberapa syarat agar terjadi inkuiriyang 

baik, yaitu: Adanya kebebasan siswa untuk menemukan dan mencari 

informasi”Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan hipotesisnya, menyusun 

eksperimenyang mau digunakan, dan mencari informasi apapun yang dianggap perlu 

untukmemecahkan persoalan dalam penelitiannya. Lingkungan atau 

suasanayangresponsif: ada laboratorium, komputer, kelas, pustaka, dan sarana yang 

mendukungterjadinya proses inkuiri. Fokus: persoalan yang mau didalami harus jelas 

arahnya,dan dapat dipecahkan siswa. Dalam inkuiri yang terarah persoalan memang 

harussangat jelas.Bila muncul banyak persoalan yang diajukan oleh siswa dengan 

melihatgejala yang ada, dapat dipilih salah satu yang terpenting dan soal itu 

memangmungkin dipecahkan oleh siswa. 
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RANGKUMAN 

Inquiri dalam bahasa Inggris``Inquiry`` berarti pertanyaan atau pemeriksaan 

atau penyelidikan. Suchman (Hilda Kanli dan Margaretha, 2002) mengembangkan 

metode pembelajaran dengan pendekatan Inquiri. Inkuiri adalah sebuah sistem atau 

cara dalam melihat sebuah pengetahuan atau hal baru. Cara pandang Inkuiri 

membantu pengembangan pola dan cara berfikir yang akan terus bertahan dan 

berkembang dalam perjalanan siswa sebagai pembelajar. Apabila cara berfikir 

tersebut sudah menjadi cara berfikir siswa, maka siswa akan menjadi pemikir yang 

kreatif dan pribadi yang mampu memecahkan masalah.  

Adapun ciri-ciri pembelajaran dengan menggunakan inkuiri adalah sebagai 

berikut: a) Guru manyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk jadi, tetapi siswalah 

yang diberi peluang untuk mengadakan penelaahan penyelidikan dan menemukan 

sendiri jawabannya melalui teknik pemecahan masalah; b) Siswa menemukan 

masalah sendiri atau mempunyai keinginan sendiri untukk memecahkan masalah; c) 

Masalah dirumuskan seoperasional mungkin, sehingga terlihat kemungkinannya 

untuk dipecahkan; d) Siswa merumuskan hipotesis, untuk menuntun mencari data; e) 

Siswa menyusun cara-cara pengumpulan data dengan melakukan eksperimen, 

mengadakan pengamatan, membaca atau memanfaatkan sumber lain yang relevan; f) 

Siswa melakukan penelitian secara individual atau kelompok untuk pengumpulan 

data; g) Siswa mengolah data dan mengambil kesimpulan 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang terpusat 

pada siswa. Piaget (dalam Mulyasa, 2006: 108) mengemukakan bahwa model inkuiri 

terbimbing merupakan model yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk 
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melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi.Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing sangat sesuai untuk mengembangkan keterampilan 

proses sains, karena sintak atau tahap pembelajaran di dalam inkuiri terbimbing yang 

dikembangkan dengan metode ilmiah dapat melatihkan keterampilan proses sains pada 

siswa. 

Peran guru dalam inkuiri terbimbing dalam memecahkan masalah 

yangdiberikan kepada siswa adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

dalamproses penemuan sehingga siswa tidak akan kebingungan. Sehingga 

kesimpulan akanlebih cepat dan mudah diambil. Guru bertindak sebagai penunjuk 

jalan, membantusiswa agar menggunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah 

mereka pelajarisebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. 

LATIHAN 

 Untuk memperjelas pemahaman anda terhadap pembelajaran inkuiri cobalah 

kerjakan latihan berikut ini, setelah itu cocokkanlah jawaban anda dengan rambu-

rambu jawaban yang telah disediakan! 

1. Sebutkan ciri-ciri proses belajar mengajar dengan menggunakan model inkuiri 

serta  berikan penjelasan masing-masing? 

2. Jelaskanlah langkah-langkah pembelajaran menggunakan model inkuiriterbimbing! 

3.Coba jelaskan bagaimana cara mengembangkan pola berpikir anak dengan 

menggunakan model inkuiri! 

4.  Coba jelaskan mengapa dalam pembelajaran menggunakan model inkuiri guru 

hanya bersifat sebagai fasilitator! 
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5. Salah satu syarat agar inkuiri berjalan baik perlu adanya kebebasan siswadalam 

mencari informasi, jelaskanlah kenapa siswa memerlukan kebebasan dalam 

mencari informasi! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 Setelah selesai mengerjakan latihan diatas, cocokkanlah jawaban yang telah 

anda buat dengan rambu-rambu jawaban berikut.Tetapi kalau belum selesai 

mengerjakannya, selesaikanlah terlebih dahulu dengan tidak membaca rambu-rambu 

jawaban dibawah ini. 

1. Dalam melaksanakan model pembelajaran inkuiri harus memperhatikan langkah-

langkah model pembelajaran inkuiri sehingga ciri-ciri proses belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran inkuiri tergambar. 

2. Cukup jelas 

3. Inkuiri adalah sebuah sistem atau cara dalam melihat sebuah pengetahuan atau hal 

baru. Cara pandang Inkuiri membantu pengembangan pola dan cara berfikir yang 

akan terus bertahan dan berkembang dalam perjalanan siswa sebagai pembelajar. 

Apabila cara berfikir tersebut sudah menjadi cara berfikir siswa, maka siswa akan 

menjadi pemikir yang kreatif dan pribadi yang mampu memecahkan masalah. 

4. Cukup jelas 

5.Adanya kebebasan siswa untuk menemukan dan mencari informasi”Siswa diberi 

kebebasan untuk mengungkapkan hipotesisnya, menyusun eksperimenyang mau 

digunakan, dan mencari informasi apapun yang dianggap perlu untukmemecahkan 

persoalan dalam penelitiannya 
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BAB  12 

 
KETERAMPILAN PROSES SAINS 

   
                                                

 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas keterampilan yang perlu ada pada siswa adalah 

keterampilan Proses sains. Keterampilan  proses sangat penting untuk dipelajari dan 

dikuasai oleh setiap pelajar. Keterampilan proses menekankan pada Keterampilan 

memperoleh pengetahuan dan menyampaikan hasilnya (Depdiknas 2002). Jika siswa 

telah memiliki keterampilan proses maka kecakapan dan keterampilan pada diri siswa 

juga meningkat.   

Pemahaman tentang Keterampilan Proses Sains perlu dimiliki oleh para 

pendidik (guru) untuk dapat mengaplikasikan langsung di dalam kelas sehingga 

proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien untuk 

menghasilkan pelajar yang memiliki kemampuan dan keterampilan.  

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan Keterampilan Proses Sains 

2. Menjelaskan aspek–aspek dalam Keterampilan Proses Sains 

3. Memahami hubungan metode dan sikap ilmiah terhadap KPS 

4. Mengaplikasikan KPS dalam pembelajaran 
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B. KETERAMPILAN PROSES SAINS 

Keterampilan proses sains sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh 

setiap orang. Bila seseorang telah menguasai keterampilan proses, maka orang 

tersebut telah menguasai keterampilan yang diperlukan di dalam belajar tingkat 

tinggi, yaitu melakukan penelitian, memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan 

masalah dan penelitian merupakan keterampilan hidup (Life skills) dan oleh karena itu 

merupakan hasil belajar yang paling tinggi. Dengan keterampilan proses itu seseorang 

akan mampu belajar mandiri, mengembangkan diri sendiri dan belajar sepanjang 

hayat. Kesuksesan belajar didalam sains dan disiplin ilmu yang lain merupakan hasil 

dari penerapan secara berkelanjutan penyelidikan berkaitan dengan subjek yang 

dipelajari dan menggunakan keterampilan proses. 

Menurut Semiawan (1992) keterampilan proses merupakan keterampilan fisik 

dan mental yang berkaitan dengan kemampuan dasar (asas) yang dimiliki, dikuasai 

dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan sainstifik. Proses–proses yang digunakan oleh 

saintis untuk menjalankan penyiasatan merupakan proses-proses yang membawa 

kepada penyelesaian masalah dan penemuan. Menurut Poh (1997) bahwa 

keterampilan proses sains merupakan cara untuk memperoleh dan menyiasati 

pengetahuan sains. Dalam proses kegiatan belajar mengajar guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengalami, mempraktekan dan menghayati 

Keterampilan proses sains.  

Sementara itu Widyatiningtyas (2007) dan Balfakiha (2010) menyatakan 

bahwa salah satu bagian dari pelaksanaan evaluasi dalam proses pembelajaran adalah 

penilaian keterampilan proses yang penilaiannya meliputi kemampuan atau 

keterampilan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, 
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merencanakan penelitian dan mengkomunikasikan Keterampilan mengobservasi, 

yang meliputi kemampuan untuk dapat, membedakan, mengira dan mengukur. 

Selanjutnya, Rustaman (1997) mendefinisikan keterampilan proses sains 

sebagai keterampilan yang diperlukan bagi memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum dan teori sains, baik 

seperti keterampilan mental, keterampilan fisik (manual) mahupun keterampilan 

sosial. KPS melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual 

dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena dengan melakukan 

keterampilan proses sains, siswa akan menggunakan fikirannya. Keterampilan manual 

jelas terlibat dalam keterampilan proses karena melibatkan penggunaan alat dan 

bahan, pengukuran, penyusunan dan perakitan alat. Interaksi dengan sesamanya 

dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pembelajaran, seperti mendiskusikan 

hasil pengamatan merupakan keterampilan sosial. 

 

C. ASPEK-ASPEK DALAM KETERAMPILAN PROSES SAINS 

Para ahli pendidikan sains membagi aspek keterampilan proses secara berbeda 

namun hakikatnya memiliki kesamaan satu dengan yang lain, seperti terlihat pada 

Tabel 12.1 berikut.  

Tabel 12.1 Pembagian aspek keterampilan proses sains menurut pendapat 
beberapa ahli. 

 
No. Nama Pembagian KPS 

1 Wynne Harlen (1992) Mengamati, hipotesis, meramal, mengukur, merancang 

dan interpretasi. 

2 Peter Gega (1995) Mengamati, mengelompokkan, mengukur, komunikasi, 

menyimpul, prediksi, mencoba. 

3 Conny Semiawan (1992) Mengamati, prediksi, mengukur, mengklasifikasikan, 
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mencari hubungan ruang dan massa, membuat hipotesis, 

merencanakan penelitian, menerapkan konsep, berkomu- 

nikasi dan menyimpulkan. 

4 Nuryani Rustaman 

(1995) 

 

 

Melakukan pengamatan, menafsirkan, pengamatan, 

mengelompokkan, meramalkan, berkomunikasi, 

berhipotesis merencanakan percobaan atau penyelidikan, 

menerapkan konsep dan mengajukan pertanyaan. 

5 Raming et.al 

 (1995) 

Mengamati, menyimpul, menganalisis dan memanipulasi 

variabel, meramal, hipotesis, mengatur interpretasi data 

dan merancang percobaan. 

6 Abrusacto, J (1982) 

 

 

 

Mengamati, mengelompokka menggunakan ruang, 

menggunakan nomor, mengukur, komunikasi, hipotesis, 

eksperimen, mengendalikan variabel, interpretasi data dan 

defenisi operasional. 

7 R Good (1977) 

 

Mengamati, pengerlompokan menggunakan nomor, 

mengukur menggunakan ruang, komunikasi, meramal dan 

menyimpul. 

8 Dahar (1086) Mengamati, menafsirkan, meramalkan, menggunakan alat 

dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan penelitian, 

berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan. 

9 Funk (1985) Keterampilan proses dasar (memerhati, mengklasifikasi, 

memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan) dan Keterampilan proses 

terintegrasi  (mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi 

data, menyajikan data dalam bentuk grafik, 

menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan 

dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun 

hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, 

merancang penelitian dan melaksanakan eksperimen. 

10 Esler dan  Esler (1996) keterampilan proses dasar meliputi; observasi, 

mengklasifikasi, mengukur, komunikasi, 

menginferensi, meramalkan, mengenal hubungan 

ruang dan masa, serta mengenal hubungan bilangan. 

Keterampilan proses terintegrasi meliputi: 
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memformulasikan hipotesis, memberinama variabel, 

membuat definisi operasional, melakukan 

penyelidikan, dan menginterpretasi data, 

 
         

Jika diperhatikan pada pembagian tersebut, keterampilan mengamati senantiasa 

berada pada susunan pertama, hal ini menandakan keterampilan mengamati 

merupakan keterampilan dasar dari keterampilan proses sains. keterampilan proses 

sains ini berproses dalam kerja ilmiah yang digunakan oleh para ahli dalam kerjanya. 

Dan karena keterampilan proses merupakan keterampilan intelektual, maka 

keterampilan proses sains ini dapat dilatih, dipelajari dan dikembangkan oleh anak 

melalui proses pembelajaran di sekolah (Dona 2007; Balfakiha 2010). 

Selanjutnya akan kita bahas secara rinci dan terpisah-pisah masing-masing 

keterampilan proses tersebut. 

1. Keterampilan proses dasar meliputi,  

Keterampilan mengobservasi,mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, 

menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta mengenal 

hubungan-hubungan angka. 

a. Keterampilan mengobservasi/mengamati 

Observasi merupakan keterampilan proses dasar yang harus dimiliki oleh setiap 

orang yang belajar sains. Dengan kemampuan pengamatan yang baik akan mampu 

mengumpulkan data secara akurat dan lengkap. 

Data yang akurat dan lengkap serta berkualitas tinggi akan memberikan potret 

yang utuh tentang objek yang diamati. Dengan demikian kesimpulan yang 

dirumuskan berdasarkan pengamatan yang akurat itu akan akurat pula. 
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Kemampuan melakukan pengamatan adalah keterampilan proses yang paling dasar 

dalam sains dan sangat penting untuk mengembangkan keterampilan yang lainnya, 

misalnya keterampilan menafsirkan, keterampilan mengkomunikasikan, keterampilan 

membuat prediksi, mengklasifikasikan, mengukur, dan lain sebagainya. 

Keterampilan mengobservasi (keterampilan proses yang paling dasar) 

merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera 

yang kita miliki atau alat bantu indera untuk mendapatkan informasi dan 

mengidentifikasi serta memberikan nama sifat-sifat/karakterristik dari objek atau 

kejadian. Kegiatan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan 

mengobservasi misalnya menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda-benda, 

sistem-sistem, dan organisme hidup.  

Sifat-sifat yang dimiliki ini dapat berupa tekstur, warna, bau, bentuk, ukuran, 

dan lain-lain. Contoh lain adalah mengobservasi cara pindah dari bermacam-macam 

hewan, misalnya dengan cara berjalan, berenang, atau terbang. Contoh lainnya lagi 

adalah memperhatikan perubahan bentuk es, mengobservasi permukaan es, 

menentukan suhu atau tingkat dinginnya air hasil pencairan es (menggunakan 

termometer). 

b. Keterampilan mengklasifikasi 

Kehidupan ini sebenarnya adalah proses menentukan pilihan. Pada saat 

menentukan pilihan itulah klasifikasi menjadi sangat penting. Para ahli berpendapat 

bahwa untuk memahami sejumlah besar benda atau kejadian, maka penting untuk 

menyusun benda-benda itu menurut pola tertentu. Bila kita menyusun benda atau 

kejadian dengan mengamati persamaan, perbedaan, dan kemudian mengelompokkan 
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benda atau kejadian itu berdasarkan tujuan tertentu. Proses itulah yang disebut dengan 

penggolongan atau klasifikasi. 

Didalam dunia ilmu pengetahuan, klasifikasi membantu seseorang untuk 

menyederhanakan objek studinya sehingga mudah dipelajari. Anda sebagai guru 

mungkin juga menggunakan klasifikasi untuk mengelompokan siswa anda sehingga 

mudah membantunya. Misalnya anda akan mengelompokan siswa berdasarkan jenis 

kelamin, berdasarkan prestasi belajarnya, berdasarkan kesulitan belajarnya, dan 

sebagainya. 

Pengelompokan/klasifikasi pada hakekatnya adalah mencari persamaan di 

antara objek yang berbeda, dan mencari perbedaan diantara anggota kelompok objek 

yang seragam. Persamaan dan perbedaan adalah fakta hasil observasi. Oleh karena itu 

untuk dapat melakukan klasifikasi yang baik mutlak mengusai keterampilan 

pengamatan yang baik pula. 

Keterampilan mengklasifikasi merupakan keterampilan yang dikembangkan 

melalui laihan-latihan mengkatagorikan, menggolongkan, mengatur atau membagi 

objek/benda/kejadian/informasi berdasarkan sifat/karakteristik yang dimiliki menurut 

sistem atau metode tertentu. Skema klasifikasi umumnya digunakan untuk 

mengidentifikasi dan untuk menunjukan persamaan-persamaan, perbedaan dan 

hubungannya. dengan kegiatan yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan ini 

misalnya memilih bentuk-bentuk kertas berbentuk kubus, gambar-gambar hewan, 

daun-daun, atau kancing-kancing berdasarkan sifat umumnya. Contoh lain, misalnya 

menyaring campuran batu kerikil dan pasir dengan selembar kertas karton (kardus) 

yang berlubang-lubang (dimana ukuran lubangnya bermacam-macam) untuk 
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mendapatkan kelompok komponen yang dapat dan tidak dapat melalui lubang 

tertentu. 

c. Keterampilan mengukur 

Keterampilan mengukur merupakan keterampilan membuat observasi secara 

kuantitatif (terdapat standar ukuran tertentu) yang dikembangkan melalui kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan satuan-satuan yang cocok dari ukuran 

panjang, luas, isi, waktu, berat, massa, dan lain-lain. Keterampilan mengukur 

memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat. ukur secara benar dan kemampuan 

untuk menerapkan cara penghitungan dengan menggunakan alat-alat ukur.  

Proses mengukur lebih melibatkan pertimbangan tentang menentukan jenis 

instrumen (alat) yang digunakan dan menentukan saat melakukan perkiraan daripada 

melakukan pengukuran secara tepat. Contoh-contoh kegiatannya adalah mengukur 

jarak dengan menggunakan tali, menghitung luas dengan menggunakan ukuran 

perbandingan berupa bentuk-bentuk kubus, menghitung jumlah tomat yang ada dalam 

sebuah mangkuk besar, belajar sistem ukuran yang standar. Untuk melatih 

keterampilan ini siswa memiliki banyak kesempatan untuk menyelidiki sistem berat 

dan ukuran.  

Dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sistem berat, kita dapat 

menggunakan penjepit kertas, uang logam, atau kancing sebagai anak timbangan. 

Sehingga dalam menimbang sebuah pensil atau buku diukur dengan seberat berapa 

buah anak timbangan. Di dalam pengukuran jarak, kita dapat menggunakan potongan 

kayu, benang, ukuran tangan, atau kaki sebagai satuan ukurannya. Sedangkan dalam 

pengukuran isi kita dapat menggunakan biji-bijian atau kancing yang akan 

dimasukkan untuk mengisi benda yang akan diukur. Konsep dasar ukuran kemudian 
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dapat dikembangkan kepada sistem ukuran yang telah terbentuk atau telah 

terstandarkan. 

Kebiasaan mengukur secara tepat dapat dikembangkan bila guru menunjukan 

bahwa dia menghargai kebiasaan itu sebagai bagian dari sifatnya. Siswa dapat 

diajarkan bahwa rata-rata dari beberapa kali pengukuran merupakan cara terbaik 

untuk mengukur secara tepat. Contoh kegiatan lainnya adalah siswa dapat 

memperkirakan dimensi linear dari benda-benda (misalkan yang ada di dalam kelas) 

dengan menggunakan satuan cm, dm, atau m. Kemudian siswa dapat menggunakan 

meteran (alat ukur, mistar, atau penggaris) untuk mengukur benda yang sebenarnya. 

Selain contoh diatas, siswa dapat pula mengembangkan keterampilan mengukur 

dengan menggunakan termometer celcius atau menyuruh mereka menggunakan alat 

ukur lainnya. 

d. Keterampilan Mengkomunikasikan 

Keterampilan mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan 

yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan, yang dapat 

dikembangkan dengan cara menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang 

menjelaskan benda-benda/kejadian-kejadian secara rinci. Komunikasi yang jelas dan 

tepat merupakan dasar untuk semua kegiatan ilmiah. Dalam hal mengkomunikasikan 

sesuatu dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Adapun hal yang 

dikomunikasikan dapat berupa diagram, peta, grafik, persamaan matematika, dan 

berbagai peragaan visual.  

Kemampuan untuk memilih penjelasan tepat tentang benda, organisme, dan 

kejadianmerupakan dasar untuk komunikasi lisan dan tertulis secara efektif. Pelatihan 

ini untuk kegiatan keterampilan ini dapat berupa latihan membuat dan 
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menginterpretasikan informasi dari grafik, charta, peta, gambar, dan lain-lain. Siswa 

dilatih untuk mengembangkan keterampilan mengkomunikasikan dalam hal 

menjelaskan benda-benda dan kejadian-kejadian secara rinci. Penjelasan yang 

diutarakan harus jelas dan dapat memungkinkan yang mendengar atau membaca 

penjelasan itu dapat mengidentifikasikan benda-benda yang sedang dijelaskan. 

Kemampuan mengkomunikasikan juga dapat dilatih melalui penugasan untuk 

menyusun data dari suatu eksperimen ke dalam tabel atau grafik dan melaporkan 

penemuannya kepada teman-temannya.  

Kegiatan yang lain lagi, siswa ditugaskan untuk menuliskan kejadian 

(fenomena) alam seperti perubahan-perubahan cuaca dalam beberapa hari yang terjadi 

dilingkungannya atau siswa ditugaskan untuk mengamati deskripsi (seperti ukuran, 

bentuk, warna, tekstur, dan cara geraknya) beberapa jenis hewan-hewan kecil, 

kemudian ditugaskan untuk menginformasikannya kepada teman-temanya yang lain 

di depan kelas atau siswa ditugaskan mengamati pertumbuhan sejenis tumbuhan  

tertentu dari batang yang dipotong selama beberapa waktu, kemudian ditugaskan 

untuk menyiapkan carta diagram yang dilengkapi keterangan yang memperlihatkan 

bagaimana tumbuhan baru dari batang yang dipotong tanpa melalui biji terlebih 

dahulu (untuk menjelaskan perkembangan secara vegetatif) 

e. Keterampilan Menginferensi 

Keterampilan menginferensi adalah keterampilan membuat kesimpulan 

sementara dari yang kita observasi dengan menggunakan logika. Keterampilan ini 

dapat dikembangkan dengan latihan-latihan yang mengembangkan lebih dari satu 

rangkaian keadaan yang diobservasi. Contoh latihan yang dapat diberikan adalah 
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siswa melakukan observasi terhadap cairan jernih yang tidak berwarna, kemudian 

siswa akan menginferensi bahwa cairan tersebut adalah air.  

Contoh lain, siswa memperhatikan sebatang lilin, terbakar habis, ia akan 

menginferensi penyebabnya berdasarkan hasil observasinya. Contoh lainnya lagi, 

siswa diajak jalan kedaerah yang banyak ditumbuhi pohon-pohonan kemudian 

tanyakanlah apa inferensi tentang hewan-hewan yang yang mungkin hidup di sekitar 

pohon-pohon yang dilihatnya. Satu contoh lagi adalah siswa diminta untuk 

menyatakan penyebab mencairnya es batu yang ditaruh didalam air. 

f. Keterampilan memprediksi 

Keterampilan memprediksi adalah keterampilan menduga/ memperkirakan/ 

meramalkan beberapa kejadian/ keadaan yang akan terjadi akan datang berdasarkan 

dari kejadian/ keadaan yang terjadi sekarang (yang telah diketahui, keterampilan 

menggunakan grafik untuk menyisipkan dan meramalkan dugaan-dugaan. Prediksi 

didasarkan pada observasi, pengukuran, dan informasi tentang hubungan-hubungan 

antara variabel yang diobservasi. Prediksi yang tidak berdasarkan pada observasi 

hanya merupakan terkaan. Prediksi yang tepat dapat dihasilkan dari observasi yang 

teliti dan pengukuran yang tepat. Contoh kegiatan misalnya memprediksi lamanya 

lilin akan menyala jika diletakan dibawah berbagai ukuran toples, memprediksi sejauh 

apa sebuah benda akan berhenti jika benda tersebut dijatuhkan dari berbagai 

ketinggian. 

g. Keterampilam Mengenal Hubungan Ruang dan Waktu 

Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu meliputi keterampilan 

menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainya atau terhadap waktu, atau 

keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Proses 
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ini dapat dipecah ke dalam bermacam-macam katagori termasuk bentuk, arah, dan 

susunan yang berkaitan dengan ruang-waktu, gerak dan kecepatan, kesimetrisan, dan 

kecepatan perubahan. Kegiatan untuk melatih keterampilan ini adalah menamakan 

dan mengidentifikasi gambar-gambar geometris 2 dan 3 dimensi, mengenal bentuk-

bentuk benda 3 dimensi dan bayangannya, membuat pernyataan tentang simetri dari 

benda-benda. 

h. Keterampilan Mengenal Hubungan-Hubungan Angka 

Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan meliputi kegiatan 

menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan menggunakan garis bilangan 

untuk membuat operasi aritmatik. Menggunakan angka adalah mengaplikasikan 

aturan-aturan atau rumus-rumus matematik untuk menghitung kuantitas atau 

menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Kegiatan yang dapat digunakan untuk 

melatih keterampilan ini adalah menentukan nilai phi dengan mengukur suatu 

rangkaian silinder, menggunakan garis bilangan untuk operasi penambahan dan 

perkalian. Latihan-latihan yang mengharuskan siswa untuk mengurutkan dan 

membandingkan benda-benda atau data berdasarkan faktor numerik membantu untuk 

mengembangkan keterampilan ini. 

 

2. Keterampilan Proses Terintegrasi 

Keterampilan proses terintegrasi merupakan kombinasi dari keterampilan 

proses dasar seperti mengobservasi, melakukan pengukuran, dan sebagainya yang 

sebelumnya sudah anda kaji. 
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Keterampilan proses terintegrasi meliputi memformulasi hipotesis, manamai 

variabel, membuat defenisi operasional, melakukan penyelidikan, menginterpretasi 

data. 

a. Memformulasikan Hipotesis 

Memformulasi hipotesis berkaitan erat dengan membuat ramalan (predicting). 

Hipotesis adalah ramalan atau prediksi yang bersifat khusus, yaitu meramalkan suatu 

variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Hipotesis biasanya diformulasikan 

dalam bentuk pertanyaan :”jika..., maka...,” 

b. Manamai Variabel 

Variabel adalah faktor, kondisi dan atau hubungan antara kejadian atau sistem. 

Dikenal ada 3 jenis variabel yaitu variabel yang selalu berubah-ubah (manipulated 

variable) disebut veriabel bebas, variabel yang merupakan hasil dari variabel yang 

diubah-ubah (responding variable) disebut variabel terikat dan variabel yang 

dikontrol supaya tetap sama selama percobaan berlangsung (controlling variable) 

disebut variabel kontrol. 

c. Defenisi Operasional  

Defenisi operasional adalah metode untuk memberi defenisi, mengukur, atau 

mendeteksi adanya suatu variabel. Sebagai contoh anda disuruh membedakan 3 buah 

jenis defenisi operasional untuk mengukur daya serap dari kertas tissue yang meliputi 

: mencelupkan, mengangkat, dan menuang. Defenisi operasional ketiganya adalah 

sebagai berikut : 

 Defenisi operasional mencelupkan adalah jumlah air yang dapat diserap oleh 

kertas tissue setelah dimasukan kedalam gelas yang berisi air dengan volume tertentu. 

Volume air yang diserap adalah volume air mula-mula dikurangi dengan volume air 
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setelah kertas tissue diangkat. Defenisi operasional dari menyerap/mengangkat adalah 

volume air yang dapat diserap atau merambat kedalam kertas tissue setelah kertas 

tersebut diangkat. Definisi operasional dari menuang adalah volume air yang dapat 

diserap adalah volume air mula-mula dalam gelas dikurangi volume air yang tersisa 

dalam wadah penampung 

 Membuat hasil pengamatan atau observasi menjadi bermakna disebut 

interpretasikan data. Interpretasi data biasanya melibatkan organisme data kedalam 

tabel, gambar dan bagan. Interpretasi data sangat penting untuk dikuasai karena akan 

sangat membantu. 

d. Melakukan Penyelidikan 

Melakukan percobaan/eksperimen biasanya dilakukan untuk menguji 

kebenaran dari teori yang telah dipelajari atau untuk mmbuktikan bahwa hipotesis 

yang telah dibuat sebelumnya benar atau tidak. Dalam suatu percobaan hanya satu 

variabel yang diubah, sedangkan variabel yang lainnya dibuat tetap atau sama selama 

percobaan dilakukan. Merencanakan penyelidikan merupakan rekapitulasasi seluruh 

keterampilan proses sains yang dimulai dengan adanya masalah-masalah dan cara-

cara penyelidikannya. 

Barangkali anda pernah berfikir bahwa sains selalu dipelajari melalui 

eksperimen dan selalu dilakukan di suatu laboratorium. Pemikiran anda sebenarnya 

tidaklah salah, hanya saja perlu anda ketahui bahwa eksperimen juga bisa 

dilaksanakan dilapangan atau di sekitar lingkungan anda. Beberapa variabel 

kadangkala tidak dapat dimanipulasi di laboratorium, untuk mengatasi hal tersebut 

maka metode penyelidikan yang lainnya sangat penting untuk diketahui: survei. 

Survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat. 
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Ada 2 kata kunci yang perlu anda ketahui disini adalah informasi dan area atau 

wilayah.  

Informasi yang diperoleh dari survei biasanya berupa hasil pengamatan 

langsung. Misalnya kalau anda ingin mengetahui banjir yang terdapat dilingkungan 

sekolah anda mengajar, anda tentunya akan melihat semua saluran pembuangan yang 

terdapat disekolah, membuat observasi sewaktu turun hujan, atau mungkin saja anda 

bertanya kepada penjaga sekolah atau yang lainnya. 

e. Menginterpretasi Data 

Kemampuan untuk menginterpretasikan data yang disajikan dalam tabel, 

grafik dan diagram adalah persyaratan umum dalam banyak pekerjaan manajemen 

dan profesional. Jika Anda melamar pekerjaan yang melibatkan analisis atau 

pengambilan keputusan atau bahkan seorang guru, maka Anda diharapkan untuk 

memiliki kemampuan interpretasi data. 

Masalah interpretasi data biasanya memerlukan dua langkah dasar. Pertama, 

Anda harus membaca diagram atau grafik untuk memperoleh informasi tertentu. 

Kemudian Anda harus menerapkan atau memanipulasi informasi untuk memperoleh 

jawaban. Pertanyaan ini sering menggunakan ilustrasi yang sangat spesifik, misalnya 

pertanyaan menampilkan data diagram dan grafik pada ekosistem biomasa. Namun, 

pemahaman tentang teori biomassa tidak  terlalu menentukan untuk menjawab 

pertanyaan.  

 

D. HUBUNGAN METODE DAN SIKAP ILMIAH TERHADAP KPS 

 Metode dan sikap ilmiah merupakan suatu landasan untuk melakukan suatu 

percobaan. Percobaan dapat didefenisikan sebagai usaha sistematik yang 
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direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau 

menguji suatu hipotesis.  
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Gambar 12. 1. Siklus Sains 

 

 Ditinjau dari segi proses, maka sains memiliki berbagai keterampilan sains, 

yaitu keterampilan dalam melakukan pengamatan (observasi) dengan menggunakan 

sebanyak mungkin indera, mengumpulkan data, melakukan penafsiran dari hasil 

pengamatan, melakukan pengelompokan (klasifikasi), menyusun dugaan sementara 

(hipotesis), melakukan kesimpulan sementara (inferensi), melakukan eksperimen, 

menentukan variabel dari suatu percobaan, dan merumuskan suatu hasil percobaan 

atau menarik kesimpulan, serta keterampilan menggunakan alat dan bahan dan 

mengapa alat atau bahan itu digunakan.  

Keterampilan sains juga menyangkut keterampilan dalam berkomunikasi, 

seperti keterampilan menyusun laporan secara sistematis, menjelaskan hasil 

percobaan atau pengamatan, cara mendiskusikan hasil percobaan, cara membuat dan 

membaca grafik atau tabel, dan keterampilan mengajukan pertanyaan, baik bertanya 

apa, mengapa, dan bagaimana. Maupun bertanya untuk meminta penjelasan serta 
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keterampilan mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Jika aspek 

proses ilmiah tersebut disusun dalam urutan tertentu dan digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi, maka rangkaian proses ilmiah itu 

menjadi suatu metode ilmiah. Secara skematis jalinan keeterampilan  proses sains 

digambarkan  pada gambar 12. 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. 2. Keterampilan proses sains yang dikembangkan pada siswa 
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Keterampilan proses dianggap sangat penting untuk pembelajaran sains karena 

alasan-alasan berikut : 

Semiawan dkk (1992) mengemukakan alasan karena : 

1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat membuat para 

guru tidak mungkin lagi untuk mengajarkan semua fakta dan konsep yang ada 

kepada para muridnya. 

2. Anak-anak akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan 

abstrak jika disertai contoh konkret. 

3. Untuk menanamkan sikap ilmiah dan melatih melakukan penyelidikan ilmiah. 

4. Merupakan wahana yang tepat untuk pengembangan konsep dan 

pengembangan sikap serta nilai. 

Pengertian keterampilan proses dikaitkan dengan keterampilan fisik dan 

mental yang terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, 

dikuasi dan diaplikasi dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuan berhasil 

menemukan sesuatu yang baru. 

Kita semua tentunya telah mengetahui bahwa pada prakteknya apabila 

seseorang melakukan penyelidikan atau penelitian atau percobaan, umumnya ia 

menguraikan beberapa macam keterampilan proses secara bersama sebagai contoh 

pada saat seseorang melakukan sesuatu penyelidikan ia melakukan observasi, 

pengukuran, menggunakan hubungan ruang dan waktu serta menggunakan hubungan-

hubungan angka secara bersamaan dengan suatu kegiatan yang hampir tidak dapat 

terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi untuk tujuan pembelajaran dirasa perlu 

untuk guru agar menekankan dan melatih keterampilan proses satu-satu secara 

terpisah.  
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E. APLIKASI KPS UNTUK SETIAP TINGKATAN KELAS 

 Keterampilan proses sains sangat penting untuk dilaksanakan di dalam kelas 

untuk meningkatkan berbagai keterampilan pada diri siswa. Setiap tingkatan setiap 

kelas memiliki kemampuan yang berbeda untuk menyerap keterampilan. Pada Tabel 

13. 2 di bawah ini dijelaskan kemampuan setiap tingkatan kelas untuk menguasai 

keterampilan proses sains tersebut. 

 
Tabel 12.2 Keterampilan  Proses  sains merentas tingkatan kelas (Martin et al. 

2005) 
 
Keterampilan 
Proses asas 

PraTK TK 1 2 3 4 5 6 7 8 

Observasi X X X X x x X X X x 

Menklasifikasi X X X X x x X X X x 

Komunikasi X X X X x x X X X x 

Mengukur X X X X x x X x X x 

Memprediksi X X X X x x X x X x 

Inferensi - X X X x x X x X x 

Keterampilan 
Proses 
terintegrasi 

          

Mengidentifikasi 
Variabel - - - - x x X x x x 

Mengawal 
pemboleh ubah - - - - x x X x x x 

Definisi 
Operasional - - - - x x X x x x 

Merumuskan 
Hipotesis - - - - x x X x x x 

Eksperimen - - - - x x x x x x 
Melahar graf - - - - x x x x x x 
Interpretasi Data - - - - x x x x x x 
Pemodelan - - - - x x x x x x 
Penyiasatan - - - - x x x x x x 
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 Keterampilan mengklasifikasikan merupakan Keterampilan yang 

dikembangkan melalui latihan-latihan mengkategorikan benda-benda berdasarkan 

sifatnnya menggunakan kaedah tertentu (Esler & Esler 1996; Carin 1993). Gabel 

(1994) menyatakan, mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses yang amat 

penting untuk proses pembentukan konsep. Dengan menggunakan persamaan dan 

perbedaan karakteristik yang dimiliki sekumpulan objek, maka siswa dapat 

melakukan pengelasan atau penggolongan. Jika konsep disebut sebagai kumpulan 

objek yang memiliki ciri khusus (atribut), jika siswa dapat melakukan pengkategorian 

menunjukkan ianya mampu menemukan contoh-contoh konsep tertentu yang 

seterusnya akan membantu siswa  untuk memahami konsep tersebut. 

Inferensi merupakan kemampuan generik yang diperlukan ditujukan untuk 

membuat suatu generalisasi suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan boleh 

berupa penjelasan atau interpretasi dari hasil observasi. Menginferensi adalah 

menyimpulkan sementara menggunakan logik untuk membuat kesimpulan 

berdasarkan alasan yang dikemukakan semasa pemerhatian (Abruscato 2010). 

Menurut Carin (1993) menginferensi adalah membuat kesimpulan berdasarkan pada 

alasan yang dikemukakan saat pengamatan. Latihan inkuiri memerlukan siswa untuk 

lebih teliti memperlihatkan sesuatu disebalik informasi yang ada untuk menginferensi 

hubungan baru. Observasi berbeda dari inferensi, di mana observasi diperoleh melalui 

pancaindera, sementara inferensi merupakan penjelasan dari hasil suatu observasi. 

 Abruscato (2010) menyatakan memprediksi merupakan kaedah untuk 

menyatakan tentang apa yang akan terjadi atau membuat jangkaan perkiraan kejadian 

atau keadaan yang akan datang yang diharapkan akan terjadi. (Esler dan Esler  (1992)  

menyatakan keterampilan memprediksi adalah keterampilan menjangkakan kejadian 
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yang akan datang berdasarkan dari kejadian yang terjadi sekarang. Memprediksi 

adalah menjangkakan dengan beberapa kejadian mendatang atas kebarangkalian suatu 

kejadian yang telah diketahui. Memprediksi didasarkan pada observasi, pengukuran, 

informasi mengenai hubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang diamati. 

Martin et al. (2005) menyarankan agar guru dapat merangsang fikiran siswa melalui 

pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan atau menanyakan apa yang 

mereka fikirkan mengenai fenomena yang diamati. 

 

 

RANGKUMAN 

Keterampilan proses yang digunakan dalam pembelajaran sains berdasarkan 

pada serangkaian langkah-langkah kegiatan yang biasanya ditempuh oleh para ilmuan 

untuk mendapatkan atau menguji suatu pengetahuan.yang dapat berupa konsep atau 

prinsip khusus untuk keterampilan proses dasar. Proses-proses meliputi kterampilan 

mengobservasi, mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, meng-

interpretasikan, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu serta mengenal 

hubungan-hubungan angka. Sedangkan keterampilan proses sains yang terintegrasi 

meliputi memformulasikan hipotesis menamai variabel, membuat definisi 

operasional, melakukan eksperimen, menginterpretasikan data dan melakukan 

penyelidikan. Keterampilan proses sains ini merupakan kombinasi dari keterampilan 

sains dasar seperti mengobservasi, melakukan pengukuran dan lain sebagainya. 
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LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas, silakan anda 

mengerjakan latihan berikut ini : 

1. Terdapat 3 istilah yang sering overlap penggunaannya berhubungan dengan 

observasi yaitu observasi, inferensi, dan prediksi. Jelaskan perbedaannya! 

2. Berikan penjelasan akan pentingnya keterampilan proses sains untuk anda 

kuasai! 

Untuk pertanyaan 3 s/d 4 , dan 5 bacalah wacana berikut!! 

Pertumbuhan kecambah atau perkecambahan (germination) ditentukan oleh 

kadar detergen yang terlarut dalam air yang digunakan untuk membasmi medium 

tempat tumbuhnya biji-bijian (medium yang digunakan berupa kapas dalam wadah 

gelas) 

Hasil percobaan menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan kecambah untuk 

jumlah biji-bijian yang sama akan berkurang dengan semakin tingginya konsentrasi 

detergen yang digunakan untuk membasuhi medium kapas tersebut. Dalam percobaan 

ini dipilih biji kacang merah sebagai sampel. 

 

Pertanyaan  

3. Dari percobaan diatas, tentukanlah variabel yang bertindak sebagai variabel 

manipulasi, variabel kontrol, dan variabel terikat? 

4. Menurut saudara apakah percobaan diatas dapat diaplikasikan dalam 

percobaan di  SMP! Jelaskan jawaban saudara! 

5. Berikan penjelasan mengapa keterampilan untuk melakukan interpretasi data 

sangat penting untuk anda ketahui/kuasai! 
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Petunjuk jawaban latihan 

1. Informasi yang diperoleh melalui indera: observasi 

  Mengapa hal itu terjadi: inferensi 

Apa yang saya harapkan dapat diobservasi dimasa yang akan datang:     

Prediksi 

2. Sudah jelas. 

3. variabel manipulasi adalah konsentrasi detergen yang tidak dibuat sama 

variabel kontrol adalah jenis biji yang dijadikan sampel yaitu kcang merah, 

jenis wadah, dan kapas 

variabel terlihat adalah rata-rata pertumbuhan kecambah 

4. Percobaan tersebut sangat sederhana dan dapat diaplikasikan di sekolah 

mengingat alat-alat dan bahan yang digunakan dapat ditemukan dimana-mana 

dan bisa dijangkau harganya dan mudah dilaksanakan 

5. Interpretasi data sangat penting untuk anda kuasai, karena makna dan 

pengertian yang diperoleh dapat dikomunikasikan dengan baik bila kita 

melihat keterampilan proses sains, perlu anda ingat bahwa sains dimulai 

dengan mengajukan suatu pertanyaan. Sering terjadi bahwa hipotesis yang 

dibuat berfungsi untuk memprediksi atau untuk meramal jawaban atas 

pertanyaan yang telah dibuat. Dari hasil penyelidikan biasanya diperoleh data 

penyelidikan. Data yang diperoleh kemudian di interpretasikan, misalnya 

angka-angka ditransfer kedalam kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan 

hasil. Terakhir si peneliti harus memutuskan apa arti kata-kata tersebut. 
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BAB 13 

 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 
 
 

 

 
A. PENDAHULUAN 

 Pada bagian sebelumnya anda telah mempelajari membahas pembelajaran 

aktif, pendekatan pembelajaran sains pasti anda sudah memahaminya dan akan dapat 

merencanakan serta melaksankannya dalam proses pembelajaran. Untuk bab terakhir 

berikut ini yaitu bab 13 kita akan membahas tentang pembelajaran Kontekstual. 

Dengan memahami uraian pokok dari modul ini maka kami berkeyakinan 

anda akan mendapat bekal yang memadai mengenai pembelajaran kontekstual. 

Secara lebih rinci, setelah mempelajari modul ini diharapkan anda dapat 

1. Menjelaskan pengertian Pembelajaran Kontekstual 

2. Menjelaskan Karakteristik dan prinsip pembelajaran Konstektual 

3. Menerapkan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran sains 

4. Menarapkan Aktivitas Pembelajaran Kontekstual dalam PBM 

 

B.  PENGERTIAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

menghubungkan materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa, dan 

membimbing agar siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang 
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dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran 

kontekstual, siswa akan belajar mandiri, bersifat alami dan yang lebih penting 

berusaha untuk membangun pengetahuannya (Johnson 2002). 

Intinya pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem belajar yang 

didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka 

menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka 

menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi 

baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. 

Pembelajaran kontekstual menekankan proses belajar mengajar yang 

berpusatkan pada siswa berasaskan tujuh prinsip yaitu membina, mengaplikasi, 

menyelesaikan masalah, kerja dalam berkumpulan, menemukan dan menghubungkait 

di mana siswa bekerja dan belajar bersama sebagai satu kumpulan /kelompok (Parnell 

1995). Strategi kontekstual yang digunakan pada buku ini diubahsuai dari strategi 

kontekstual REACT yang dibina oleh Crawford (2001) yaitu Relating 

(menghubungkan), Experiencing (mengalami), Applying (menggunakan), 

Cooperating (bekerjasama), dan Transferring (memindahkan).  

Dalam buku ini, penulis menginovasi pembelajaran kontekstual yang 

dinamakan dengan pembelajaran kontekstual RANGKA  merupakan akronim dari R 

= rumuskan masalah, A = amati melalui kegiatan, N = nyatakan, G = gabungkan, K = 

kerjasama dan komunikasikan, A = amalkan.  
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C.  KARAKTERISTIK, KOMPONEN DAN PRINSIP PEMBELAJARAN 

KONSTEKTUAL 

Pembelajaran kontekstual sangatlah luas, terdapat lima karakteristik penting, 

dan delapan komponen penting serta tujuh prinsip penting dalam pembelajaran 

tersebut. Huraian lebih jelas adalah sebagai berikut. 

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan Kontekstual:  

a. Dalam Pembelajaran Kontekstual pembelajaran merupa kan proses 

pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activing knowledge).  

Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah 

dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah 

pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain.  

b. Pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka 

memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge).  

Artinya, Pengetahuan baru itu dapat diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan kemudian 

memperhatikan detailnya.  

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge). 

Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami 

dan diyakini.  

d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge).  
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Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan nyata.  

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 

pengetahuan.  

Artinya,  dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan 

strategi. 

Selanjutnya, menurut Johnson (2002) ada delapan komponen utama dalam 

sistem pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut : 

a. Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). 

Artinya, siswa sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan 

minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam 

kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat (Learning by Doing). 

b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan  (doing significant work). 

Artinya, siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks 

yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku dan sebagai anggota masyarakat . 

c. Belajar yang diatur sendiri (self regulated learning). 

Artinya, siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif 

dalam mengembangkan minatnya secara individual. 

d. Bekerja sama (collaborating).  

Artinya siswa dapat bekerja sama, guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam 

kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi 

dan berkomunikasi. 
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e. Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking).  

Artinya, siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan 

kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat 

keputusan, dan membuat logika serta bukti-bukti. 

f. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual).  

Artinya, siswa memelihara pribadinya : mengetahui, memberi perhatian, memiliki 

harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. siswa tidak 

dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. 

g.      Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards).  

Artinya, siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan, 

dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada siswa cara 

mencapai apa yang disebut “excellence”. 

h.      Menggunakan perhatian autentik (using authentic assessment). 

Artinya memberi perhatian yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri 

dengan penilaian dan perhatian autentik.. 

Pembelajaran kontekstual dijalankan atas tujuh prinsip yaitu, 

konstrukstivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan 

penilaian. Kerangka konsep dalam buku ini dibina berdasarkan kepada strategi 

pengajaran dan pembelajaran kontekstual yang dijalankan menggunakan strategi 

REACT yaitu relating, experiencing, applying, collaborating dan transferring 

(Crawford 2001; Johnson 2002). Pengajaran dan pembelajaran  kontekstual 

menekankan pentingnya siswa untuk membina pengetahuan dan pengalaman untuk 
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berfikir melalui aktivitas-aktivitas penemuan dan penyelesaian masalah (Parnel 

1995).  

Sofyan dan Amiruddin (2007) secara garis besar mengemukakan 7 (tujuh) 

komponen utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu : 

1.      Konstruktivisme 

a.       Membangun pengetahuan mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada 

pengetahuan awal. 

b.      Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima 

pengetahuan. 

2.      Inquiry. 

a.       Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. 

b.      Siswa belajar menggunakan keterampilan berfikir kritis. 

3.      Questioning (bertanya) 

a.       Kegiatan guru untuk mendorong, memebimbing dan menilai kemampuan berfikir 

siswa. 

b.      Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis 

inquiry. 

4.      Learning Community (Masyarakat Belajar) 

 a.      Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar  

 b.      Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri 

c.      Tukar pengalaman 

  d.      Berbagi ide 

5.      Modeling (Pemodelan) 
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a.      Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berfikir, bekerja dan belajar. 

 b.      Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya. 

6.      Reflection (Refleksi) 

a.       Cara berfikir tentang apa yang telah kita pelajari. 

b.      Mencatat apa yang yang telah dipelajari. 

c.       Membuat jurnal, karya seni, dan diskusi kelompok. 

7.      Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya). 

a.       Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. 

b.      Penilaian produk (kinerja) 

c.       Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. 

Konstruktivisme menekankan pembinaan pengetahuan berasaskan interaksi 

pengetahuan sedia ada dan ilmu baru daripada pengalaman. Menurut Vygotsky 

(1978) pelajar membina sendiri pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dan 

dalam proses pembelajaran pelajar memerlukan bantuan dari rakan sebaya mahupun 

orang dewasa dalam bentuk perancahan (scaffolding).  

Bruner (1977) menyatakan melalui belajar penemuan, pelajar akan disokong 

untuk belajar melalui penglibatan aktif pelajar untuk memahami konsep dan prinsip. 

Carin dan Bass (2001) menyatakan bahwa pengajaran seseorang guru dianggap 

sebagai pendekatan inkuiri dan boleh menghasilkan keterampilan saintifik sekiranya 

beliau menjalankan aktivitas-aktivitas yang dapat membimbing pelajar ke arah  

penemuan. Pendekatan inkuiri mementingkan pembelajaran melalui pengalaman 

yang berpusatkan pelajar. Pelajar akan diberi peluang menyiasat suatu fenomena 

menggunakan konsep dan pengetahuan yang berkaitan bagi mencapai kesimpulan.  
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Penyelesaian masalah merupakan satu proses mental yang memerlukan 

pemikiran kritis dan kreatif untuk menjana idea-idea dan langkah-langkah tertentu 

bagi melaksanakan penyelesaian masalah. Keterampilan penyelesaian masalah akan 

membantu pelajar berfikir secara logik untuk membuat keputusan dalam penyelesaian 

masalah.  

 

D. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN SAINS 

Pembelajaran sains diharapkan memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengumpulkan data dan membuat keputusan berbagai aspek dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Sains akan sulit dipelajari apabila tidak disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan intelektual dan karakteristik siswa yang beragam. Oleh itu 

sesuai dengan kurikulum berasas kompetensi, pembelajaran sains tidak hanya 

menekankan pada perkembangan kognitif, tetapi mencakupi pula pengembangan 

keterampilan proses dan sikap saintifik.  

Pendekatan pembelajaran sains yang boleh digunakan adalah pendekatan 

kontekstual. Landasan falsafah pendekatan kontekstual adalah konstruktivisme, yaitu 

falsafah pembelajaran yang memberi penekanan bahwa belajar tidak hanya sekadar 

menghafal. Martin et al. (2002) menyatakan dengan landasan konstruktivisme, 

pelajar akan meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan penyelesaian masalah. 

Mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka menggunakan pemahaman 
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saintifik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, dan secara berterusan bakan 

menyerap dan mengolah informasi yang diperoleh.  

Kaedah pengajaran secara kontekstual menurut Hull (1998) mempunyai lima 

ciri, yaitu menghubungkaitkan, pengalaman, aplikasi, bekerjasama, dan pemindahan.  

Pada ciri yang pertama ialah guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks 

pengalaman hidup. Guru perlu membantu siswa memahami tujuan mempelajari 

sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan siswa.  

Ciri yang kedua ialah pengalaman. Dalam pengajaran, guru memberi 

pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada siswa. Guru dikehendaki melibatkan 

siswa secara aktif dalam membuat ujikaji dan menemui idea dan fakta. Ini akan 

menjadikan pelajar dapat melibatkan diri dengan ujikaji secara menyeluruh dan 

membentangkan hasil kerja mereka.  

Ciri yang ketiga dalam pengajaran secara kontekstual ialah aplikasi. Dalam 

hal ini, guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada siswa dan siswa boleh 

menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin 

dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa yang akan datang. Sewaktu pengajaran 

dijalankan, para siswa didedahkan dengan aktivitas-aktivitas yang membolehkan 

mereka  mengaplikasikan aktivitas dalam kelas dengan aktivitas di luar. 

Ciri yang keempat pula ialah bekerjasama yaitu pengajaran dalam konteks 

berbagi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Guru memainkan tugas penting 

dalam mewujudkan sikap bekerjasama yang baik dalam pengajaran dan menjadikan 

proses pengajaran lebih aktif dengan memberbagaikan aktivitas yang melibatkan 

siswa (Pedrotti 1997). Kesannya, membolehkan individu mengenalpasti minat dan 
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keperluan pembelajaran yang unik, perbezaan individu dan pelajar lebih memahami 

aspirasi kumpulan.  

Ciri yang kelima ialah pemindahan pembelajaran yaitu pengajaran dalam 

konteks penyaluran pengetahuan oleh guru. Guru akan menyalurkan pengetahuan 

mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara 

kontekstual dengan cara timbal balik. Guru akan membimbing siswa menemui 

pengetahuan baru melalui penerokaan, pengujian dan mencari jawapan. Kesemua ciri 

ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan alat bantu pengajaran yang 

berkesan (Hull 1998). Pemindahan ini juga akan menyebabkan siswa lebih mudah 

membuka peluang sedia ada mereka melalui berbagai situasi pembelajaran. 

Proses belajar dapat berlaku apabila siswa dapat memproses informasi atau 

pengetahuan baru dengan cara bermakna dalam rangka minda mereka. Pendekatan 

kontekstual memiliki potensi untuk meningkatkan kefahaman konsep sains, 

keterampilan berfikir serta minat siswa dalam sains. 

 

E. AKTIVITAS DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

Pembelajaran mandiri memberi kesempatan yang luar biasa kepada siswa untuk 

mempertajamkan kesaaran akan persekitaran mereka dan memungkinkan mereka 

untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka mengatasi masalah. 

Selain belajar mandiri, dalam pembelajaran kontekstual juga diperlukan siswa 

berkongsi/berbagi pengalaman seperti yang dinyatakan Crawford  (2001) dan Slavin 

(1991) dalam latihan penyelesaian masalah, terutamanya ketika siswa berhadapan 

dengan situasi sebenar yang kompleks, seringkali belajar secara berkongsi dapat  
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menyelesaikan masalah secara lebih baik, kerana mereka saling berkongsi, 

mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi antara sesama mereka. Pembelajaran 

semestinya mengembangkan hands-on dan minds-on leaning yaitu guru berperanan 

sebagai fasilitator dan motivator, menyebabkan siswa belajar dalam kelompok dan 

guru sentiasa memberi kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan kebolehan 

serta ide secara lisan dan tulisan. 

Trianto (2007) menerangkan bahwa berdasarkan prinsip atau komponen 

kontekstual, maka guru dapat menerapkan dan mengembangkan strategi pengajaran 

secara kontekstual di kelas antara lain: 

1. Pembelajaran berasas masalah, sebelum memulai suatu proses belajar mengajar di 

kelas, siswa terlebih dahulu diminta untuk memerhati suatu fenomena terlebih 

dahulu dan pelajar diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul. Disini 

guru merangsang siswa untuk berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang 

ada serta menggalakkan siswa untuk bertanya, membuktikan andaian dan 

mendengarkan perspektif yang berbeda dengan mereka. 

2. Memanfaatkan persekitaran/lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar, guru memberikan tugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks 

persekitaran siswa misalnya di sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakatnya 

serta penugasan siswa untuk belajar di luar kelas.  

3. Memberikan aktivitas kumpulan, aktivitas belajar secara berkumpulan dapat 

memperluas perspektif serta membangun kecekapan interpersonal untuk 

berhubungan dengan orang lain. Guru dapat menyusun kelompok yang terdiri dari 

tiga, lima maupun delapan siswa sesuai dengan tahap kesulitan penugasan. 
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4. Membuat aktivitas belajar kendiri/mandiri, di mana siswa diarahkan untuk 

mencari, menganalisis dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan 

atau tanpa bantuan guru. 

5. Membuat aktivitas belajar bekerjasama dengan masyarakat, sekolah dapat 

melakukan kerjasama dengan kerajaan, swasta dan orang tua siswa yang memiliki 

keterampilan khas untuk menjadi guru tamu. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

pengalaman belajar secara langsung dimana siswa dapat bermotivasi untuk 

mengemukakan pertanyaan. 

6. Menerapkan penilaian autentik, dalam pembelajaran kontekstual. Menurut Parnell 

(1995), penilaian autentik dapat membantu siswa untuk menerapkan informasi 

akademik dan keterampilan yang telah diperoleh pada situasi nyata untuk tujuan 

tertentu. 

 Depdiknas (2002) menegaskan apabila guru ingin melaksanakan pendekatan 

kontekstual di kelas, guru perlu memastikan agar: 

1) Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan, dan mengkonstruksi pengetahuannya. 

2) Melaksanakan kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3) Merangsang sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4) Membentuk pelajar dalam kumpulan-kumpulan. 

5) Menghadirkan model sebagai contoh. 

6) Melaksanakan refleksi di akhir pelajaran. 

7) Memberikan penilaian dengan berbagai cara. 
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 Menurut Juriah (2001), kelengkapan fisikal serta kemudahan sarana dan 

prasarana yang disediakan dalam bilik atau kelas kontekstual : 

1. Mempunyai kelengkapan alat pandang dengar seperti Overhead Projector, 

televisi, perakam video, radio yang bertujuan untuk melaksanakan aktivitas 

persembahan, pembentangan hasil kerja pengajaran dan pembelajaran, 

berbagai set industri, merangsang motivasi, dan lain-lain.  

2. Mempunyai kelengkapan dari segi papan tulis, papan draft, papan buletin 

(untuk menempel bahan-bahan agar mudah ingat), kipas angin, AC dan 

peralatan-peralatan mata pelajaran yang dapat menunjang pelajar belajar 

dengan lebih aktif.  

3. Mempunyai meja dan kursi yang mudah disusun dalam berbagai bentuk agar 

pergerakan pelajar tidak terbatas terutama dalam sesi penayangan video dan 

juga kerja kelompok.   

4. Mempunyai ruangan kecil yang dikhususkan untuk sesi penerangan secara 

individu antara guru dan pelajar. 

5. Mempunyai kelengkapan almari, kabinet, dan rak-rak yang digunakan untuk 

menyimpan fail-fail, dokumen-dokumen, hasil kerja pelajar, bahan bantu 

mengajar guru-guru. 

6. Mempunyai satu sudut menghargai sumbangan ahli-ahli sains di dalam 

penemuan berbagai konsep dan teori.  

7. Mempunyai satu sudut yang dikhaskan untuk pengajaran kontekstual bagi 

memudahkan konsep pengajaran disampaikan kepada guru-guru lain yang 

berminat.   
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8. Mempunyai satu sudut keselamatan untuk menyimpan barangan kecemasan 

jika terjadi kecelakaan seperti First Aid Kit, tangki oksigen, dan lain-lain. 

 Pembelajaran kontekstual melibatkan siswa dalam aktivitas penting yang 

membantu mereka menghubungkan pelajaran dengan konteks kehidupan sebenar 

yang mereka hadapi. Selanjutnya Johnson (2002) menyatakan pembelajaran 

kontekstual adalah sebuah sistem yang menyeluruh. Pembelajaran kontekstual 

mempunyai bagian-bagian yang saling berhubung dan akan memberikan sumbangan 

dalam membantu  siswa menyelesaikan tugas-tugasnya dan berdiskusi. Menurut  

Glasser (1984) seseorang akan mampu menyerap sebanyak 70% jika mereka 

berdiskusi diantaranya, 80% bila mereka mengalami sendiri, dan mencapai 95% 

apabila mereka dapat membantu rekannya yang lambat.  

Jika suatu pengajaran dijalankan tanpa konteks, bermakna siswa akan belajar 

secara menghafal konsep-konsep abstrak dan istilah-istilah yang penting saja. 

Kemudian siswa akan diberikan latihan untuk membantu mereka menghafal dan 

mengukuhkan konsep-konsep, prosedur dan istilah yang dipelajari. Akhirnya, siswa 

akan dinilai kebolehan untuk mengingat semua bahan yang telah dihafal dan 

dikerjakan melalui satu penilaian. Siswa yang menghafal fakta dan prosedur tanpa 

kefahaman, lazimnya tidak tahu bila dan bagaimana fakta-fakta dan prosedur boleh 

diaplikasikan selain daripada dalam situasi penilaian formal dalam kelas. 

Selanjutnya, Johnson (2002) menyatakan pembelajaran kontekstual adalah 

proses yang tidak  diukur dengan pengukuran standard. Proses belajar ini dikenal 

sebagai ”pembelajaran mandiri”. Dalam proses ini, pelajar diajak untuk mengaitkan 

tugas sekolah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan sehari-hari di sini 



Dasar-dasar Pendidikan Sains260

260 
 

maksudnya adalah kehidupan seorang siswa di rumah, di sekolah, di antara teman-

teman sebaya, dan di tengah masyarakat. Ini adalah kehidupan sebenar siswa. 

Pembelajaran mandiri memberi kebebasan kepada siswa untuk menemukan 

bagaimana kehidupan akademik sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Proses 

penemuan ini memerlukan waktu, tetapi hasilnya sesuai dengan waktu yang 

dihabiskan.  

 Zemelman et al. (1998) menyatakan dalam pembelajaran kontekstual ada lima 

aspek yang harus diperhatikan: 

1) Mengaktifkan pengetahuan yang telah ada.  

2) Memperoleh pengetahuan baru dengan secara umum dulu, kemudian khasnya. 

3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dengan cara menyusun hipotesis, 

berbagi, dan perbaikan. 

4) Meningkatkan pengetahuan dengan pengalaman. 

5) Melakukan refleksi. 

Johnson (2002) menyatakan langkah-langkah pembelajaran kontekstual untuk 

membangun berkaitan di dalam kelas : 

1. Memikirkan bagaimana para siswa  mendapatkan informasi dalam kelas.  

2. Bertanya pada diri sendiri: Apa tujuan utama pelajaran kali ini? Tulislah hal-

hal spesifik yang anda ingin siswa anda ketahui dan dapat dilaksanakan. 

3. Nilai isi mata pelajaran. Apakah mata pelajaran anda memberi kesempatan 

dan waktu pada siswa waktu untuk ikut serta secara aktif dalam proses 

belajar? Beri mereka waktu untuk menemukan makna. Dorong mereka agar 

menyelidiki isi pelajaran dengan lebih mendalam 
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4. Apakah pelajaran-pelajaran tersebut penting? Apakah pelajaran tersebut 

mengajak pelajar dalam menghasilkan sesuatu hasil karya. 

5. Apakah anda menggunakan beberapa kaedah, penilaian autentik yang 

mensyaratkan pelajar agar giat belajar sekaligus mampu mempertunjukkan 

keterampilan? 

6. Apakah pelajar mendapat kesempatan untuk menggunakan pemikiran aras  

tinggi (untuk berfikir kritis dan kreatif)? 

7. Sudahkah anda mengajak pelajar untuk bekerjasama sehingga mereka dapat 

mengambil manfaat dari bakat pelajar lain? Apakah dengan bekerjasama para 

siswa belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain? 

8. Apakah para pelajar yang mengambil kelas anda mendapat kesempatan untuk 

menggunakan fasilitas-fasilitas pendukung, mengumpulkan dan mengatur 

informasi? 

9. Apakah kelas anda menyediakan persekitaran yang kondusif? 

10. Apakah anda sering berjumpa dengan setiap pelajar? Cara lain apa yang anda 

gunakan untuk memperlihatkan kepada para siswa bahwa anda mengambil 

berat tentang mereka dan bersedia membantu mereka? 

 Pembelajaran kontekstual akan membantu siswa menemukan sendiri  makna 

dalam pelajaran membuat hubungan penting yang menghasilkan makna dengan 

melaksanakan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerjasama, berfikir kritis dan 

kreatif, menghargai orang lain, mencapai standard tinggi, dan berperanan serta dalam 

tugas-tugas penilaian autentik  dengan cara menghubungkan topik akademik dengan 

konteks kehidupan seharian mereka (Johnson 2002). 
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Johnson (2002) menyatakan perkaitan yang mengarah pada makna adalah 

jantung dari pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Melalui pembelajaran 

kontekstual pelajar dapat: 

a. Menjadi siswa yang dapat mengatur diri sendiri dan aktif sehingga dapat 

mengembangkan minat individu, mampu bekerja sendiri atau dalam 

kelompok. 

b. Membangun hubungan antara sekolah dan konteks kehidupan nyata.  

c. Melaksanakan pekerjaan yang bermakna: pekerjaan yang memiliki tujuan, 

berguna untuk orang lain, yang melibatkan proses menentukan pilihan dan 

menghasilkan produk, nyata atau tidak. 

d. Menggunakan pemikiran tahap tinggi yang kreatif dan kritis. 

e. Bekerja sama. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok dan 

membantu berkomunikasi dengan orang lain.  

f. Mengembangkan setiap individu. Memotivasi dan mendorong setiap siswa 

menghormati rakan sebaya dan orang dewasa. 

g. Mengenali dan mencapai standard tinggi. Mengidentifikasi tujuan yang jelas 

dan memotivasi siswa untuk mencapainya. 
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RANGKUMAN 

Penerapan pembelajaran kontekstual dan peranannya dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan kemahiran proses, penyelesaian masalah dan sikap 

saintifik. Pembelajaran kontekstual adalah proses yang tidak  diukur dengan 

pengukuran standard. Proses belajar ini dikenal sebagai ”pembelajaran mandiri”. 

Dalam buku ini, penulis membina Strategi kontekstual yang merupakan 

pengintegrasian kemahiran proses dan penyelesaian masalah secara kontekstual yang 

dinamai STRATEGI RANGKA iaitu akronim dari R= rumuskan masalah, A= amati 

melalui kegiatan, N = nyatakan, G= gabungkan, K= kerjasama dan komunikasikan, 

A= amalkan. Strategi ini dibina berdasarkan prinsip asas dalam pembelajaran sains 

secara kontekstual iaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Strategi yang dibina ini dapat dijadikan 

salah satu alternatif dalam pembelajaran sains, serta dijadikan motivasi bagi guru 

untuk selalu meningkatkan kualitas pengajarannya. 

 

 

LATIHAN 

1. Apa pengertian dari pembelajaran kontekstual? 

2. Jelaskan komponen dan karakteristik dari pembelajaran kontekstual? 

3. Jelaskan 7 prinsip dalam proses pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran 

sains? 
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Petunjuk jawaban latihan 

1. Sudah jelas, proses pembelajaran mandiri yang berasaskan pendekatan 

kosntruktivisme. 

2. Sudah jelas. 

3. Sudah jelas, yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. 
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GLOSSARY 

 
Aplikasi 
Penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan 
 
Asesmen 
Suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui 
kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan 
untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk 
menyusun suatu rancangan pembelajaran”. 
 
Cinta Damai 
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan  orang lain merasa senang dan 
aman atas kehadiran dirinya 
 
Cinta Tanah Air 
Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik bangsa. 
 
Defenisi Operasional 
Metode untuk memberi defenisi, mengukur, atau mendeteksi adanya suatu 
variabel. 
 
Demokratis 
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 
dirinya dan orang lain. 
 
Desain 
Proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru 
 
Disiplin 
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 
dan peraturan. 
 
Evaluasi 
Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan 
tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar 
tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana 
manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang 
ingin diperoleh. 
 
Inkubasi pada pemikiran kreatif 
Tahap sebagai awal proses timbulnya inspirasi yang merupakan titik mula dari 
suatu penemuan atau kreasi baru dari daerah pra sadar. 
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Iluminasi pada pemikiran kreatif 
Tahap sebuah pemecahan masalah yang diikuti dengan munculnya inspirasi dan 
ide-ide yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi dan gagasan baru.  
 
Jujur 
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan 
 
Kerja keras 
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 
hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 
 

Keterampilan memprediksi 
Keterampilan menduga/ memperkirakan/ meramalkan beberapa kejadian/ keadaan 
yang akan terjadi akan datang berdasarkan dari kejadian/ keadaan yang terjadi 
sekarang (yang telah diketahui, keterampilan menggunakan grafik untuk 
menyisipkan dan meramalkan dugaan-dugaan. 
 
Keterampilan Mengenal Hubungan-Hubungan Angka 
Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan meliputi kegiatan 
menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan menggunakan garis bilangan 
untuk membuat operasi aritmatik. 
 
Keterampilam Mengenal Hubungan Ruang dan Waktu 
Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu meliputi keterampilan 
menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainya atau terhadap waktu, atau 
keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. 
 
Keterampilan Menginferensi 
Keterampilan membuat kesimpulan sementara dari yang kita observasi dengan 
menggunakan logika. 
 
Keterampilan mengklasifikasi 
Proses menentukan pilihan. Pada saat menentukan pilihan itulah klasifikasi 
menjadi sangat penting 
 
Keterampilan Mengkomunikasikan 
Menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan 
hasil penyelidikan, yang dapat dikembangkan dengan cara menghimpun informasi 
dari grafik atau gambar yang menjelaskan benda-benda/kejadian-kejadian secara 
rinci. 
 
Keterampilan mengobservasi 
Keterampilan proses dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang belajar 
sains. 
 
 



Dasar-dasar Pendidikan Sains 279

Dasar-dasar Pendidikan Sains. 281 

Keterampilan mengukur 
Keterampilan membuat observasi secara kuantitatif (terdapat standar ukuran 
tertentu) yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
pengembangan satuan-satuan yang cocok dari ukuran panjang, luas, isi, waktu, 
berat, massa, dan lain-lain. 
 
Komunikatif 
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama 
dengan orang lain. 
 
Kontekstual 
Sebagai sebagai makna kata yang berada pada suatu uraian atau kalimat yang 
dapat mengandung atau menambah kejelasan makna, yang dipengaruhi oleh 
situasi, tempat, waktu, lingkungan penggunaan kata tersebut. 
 
Kreatif 
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 
sesuatu yang telah dimiliki. 
 
Literasi sains 
Sebagai kapasitas untuk menggunkan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi 
pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data untuk memahami 
alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena 
aktivitas manusia. 
 
Mandiri 
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas. 
 
Media Pendidikan 
Alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 
komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 
pengajaran disekolah 
 
Melakukan Penyelidikan 
Melakukan percobaan/eksperimen biasanya dilakukan untuk menguji kebenaran 
dari teori yang telah dipelajari atau untuk mmbuktikan bahwa hipotesis yang telah 
dibuat sebelumnya benar atau tidak. 
 
Memformulasikan Hipotesis 
Ramalan atau prediksi yang bersifat khusus, yaitu meramalkan suatu variabel 
akan mempengaruhi variabel lainnya. 
 
Menamai Variabel 
Faktor, kondisi dan atau hubungan antara kejadian atau sistem. 
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Menghargai Prestasi 
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 
lain 
 
Menginterpretasi Data 
Kemampuan untuk menginterpretasikan data yang disajikan dalam tabel, grafik 
dan diagram 
 
Pembelajaran Kontekstual 
Konsep belajar yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkannya 
dengan situasi nyata siswa, dan membimbing agar siswa dapat membuat 
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
Pendekatan Saintifik 
Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara 
aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 
mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 
masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 
konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 
 
Peduli Lingkungan 
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 
alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi. 
 
Peduli Sosial 
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 
masyarakat yang membutuhkan 
 
Persiapan pada Pemikiran kreatif 
Tahap mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan cara 
mengumpulkan data yang relevan, dan mencari pendekatan untuk 
menyelesaikannya.  
 
Rasa ingin Tahu 
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 
meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 
 
Religius  
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 
agama lain. 
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Semangat Kebangsaan 
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa 
dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 
  
Tanggung Jawab 
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 
sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Toleransi 
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 
sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 
 
Verifikasi pada pemikiran kreatif 
Menguji dan memeriksa pemecahan masalah tersebut terhadap realitas. Disini 
diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. 
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