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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Subject Spesific Pedagogy (SSP) IPA 

Mengajar merupakan pekerjaan kompleks yang berkembang dari waktu 

ke waktu. Serangkaian pengetahuan dan keterampilan diperlukan guru untuk 

dapat melaksanakan tugas tersebut. Pengetahuan dan keterampilan seorang 

guru tidak hanya diperoleh pada saat menempuh pendidikan tetapi juga dari 

pengalaman mengajarnya. Guru yang ideal memahami bagaimana siswa 

belajar dan mengenali sejumlah faktor yang memengaruhi kualitas 

pembelajaran siswa, dan atas dasar pemahaman itu, memilih dan menggunakan 

prosedur pengajaran dan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Loughran, Berry, & Mulhall, 2012:13). 

Tardif  mendefinisikan mengajar sebagai suatu aktivitas yang dilakukan 

guru untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar (Syah, 2014:179). 

Definisi Tardif tersebut menunjukkan bahwa salah satu tugas guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Dalam CalTPA (2016) ada 6 indikator 

untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan guru sebelum 

mengajar yaitu kemapuan menyusun konten pelajaran, mengevaluasi hasil 

belajar, melibatkan dan mendukung siswa belajar, merencanakan kegiatan 

pembelajaran dan mendesain pengalaman belajar siswa, menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, dan membangun profesional pendidik. 
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Sedangkan menurut Moore (2014:198), pembelajaran efektif jika guru mampu 

melakukan tujuh langkah kegiatan dasar yaitu: mendiagnosis situasi belajar, 

merencanakan mata pelajaran, merencanakan pembelajaran, memandu 

kegiatan belajar, mengevaluasi pembelajaran, melakukan refleksi, dan adanya 

tindak lanjut. 

Pendapat diatas didukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

salah satu faktor yang menentukan efektivitas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran adalah pengetahuan konten dan pedagogi (PCK) yang dibangun 

berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu tentang bagaimana mengajarkan 

konten tertentu dengan cara tertentu untuk mengarah pada peningkatan 

pemahaman siswa (Loughran at al, 2012:7).  Secara akademik PCK adalah 

pengakuan bahwa mengajar bukan hanya transmisi konsep dan keterampilan 

dari guru ke siswa melainkan aktivitas yang kompleks dan  banyak masalah 

yang memerlukan banyak dan beragam keputusan dan tanggapan untuk 

kebutuhan pembelajaran siswa yang sedang berlangsung (Williams, 2012:34). 

Menurut Magnuson, Krajcik, dan Borko (1999:96), guru profesional memiliki 

PCK yang terdiri dari lima komponen yaitu: orientasi terhadap pengajaran, 

pengetahuan tentang kurikulum, pengetahuan tentang penilaian, pengetahuan 

siswa sebagai subyek, dan pengetahuan tentang strategi instruksional.  Kelima 

pengetahuan tersebut sangat diperlukan guru dalam membuat perangkat 

pembelajaran yang disebut subject specific pedagogy (SSP). 

Subject Specific Pedagogy (SSP) merupakan pengemasan materi 

pelajaran menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif dan solid. SSP 
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memuat kompetensi, subkompetensi, materi, metode, strategi, media, dan 

evaluasi. Di dalamnya dijabarkan kegiatan pendahuluan, inti, penutup, 

penilaian, pengajaran remidi, pengayaan/penerapan, dan multimedia. (Hartati, 

Sudarya, Suratno, & Mulyasari, 2009:6). Pengertian ini menunjukkan bahwa 

SSP merupakan rencana pembelajaran.  

Menurut Wina Sanjaya (2013:23-24), perencanaan harus memiliki 

minimal empat unsur, yaitu: 1) adanya tujuan yang akan dicapai; 2) strategi 

yang akan digunakan untuk mencapi tujuan tersebut; 3) sumber daya untuk 

mendukung tercapainya tujuan; 4) implementasi setiap keputusan. Sedangkan 

pembelajaran memiliki makna proses kerjasama antara siswa dan guru dalam 

memanfaatkan semua potensi dan sumber yang ada sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar. Dengan demikian perencanaan pembelajaran 

memiliki karakteristik: 1) perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari 

proses berpikir, mempertimbangkan segala aspek dan sumber daya yang 

dimiliki untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran; 2) perencanaan 

pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai tujuan yang ingin 

dicapai; 3) perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 

tentang standar proses disebutkan bahwa komponen dalam perencanaan 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Menurut Abdul Madjid (2013:17), perencanaan pembelajaran merupakan 

proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, 
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penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, serta penilaian pada masa 

tertentu untuk mencapai tujuan.  

Perencanaan pembelajaran yang baik menurut Tanner (2003:1-3): 1) 

Sesuai standar  pendidikan nasional. Standar yang dimaksud meliputi materi, 

perilaku, dan tingkat pemikiran siswa. 2) Direncanakan agar mampu 

mewujudkan harapan tujuan yang tinggi. Di dalamnya memuat strategi untuk 

menarik siswa belajar pemecahan masalah, penelitian, refleksi, dan aplikasi 

dunia nyata. 3) Memuat kegiatan yang mengarahkan siswa agar lebih aktif. 

Siswa didorong untuk dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

mereka untuk memecahkan masalah dan mengekplorasi hipotesis. Guru dapat 

membantu belajar siswa menjadi fasilitator. 4) Direncanakan dalam team. Guru 

dapat bekerjasama dengan guru mata pelajaran yang sama atau guru mata 

pelajaran yang lain. Kerjasama ini diharapkan dapat bermanfaat misalnya 

untuk keterpaduan pembelajaran, membuat standar penilaian karya siswa, dan 

proyek bersama beberapa mata pelajaran. 5) Dukungan tenaga administrasi. 

Guru membutuhkan waktu untuk membuat rencana pembelajaran, 

menganalisis data, mempelajari strategi pembelajaran baru, dan 

mengembangkan pembelajaran terpadu. Administrator dapat memfasilitasi 

proses ini dengan mengurangi jumlah persiapan kelas yang berbeda yang harus 

dilakukan guru. Administrator perlu memberi guru waktu yang mereka 

butuhkan untuk mengembangkan unit terpadu dan untuk merencanakan 

bersama di tim kelas atau kelas tertentu, menyelaraskan kurikulum dengan 

kondisi sekolah dan siswa.  
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Dari uraian di atas yang dimaksud SSP adalah perangkat perencanaan 

pembelajaran yang meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

dan lembar kerja siswa (LKS). 

a. Silabus 

Abdul Majid (2013:38) menyatakan bahwa silabus adalah rancangan 

pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran sebagai hasil 

seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, 

yang mempertimbangkan ciri dan kebutuhan daerah. Menurut Trianto 

(2013:96) dan BSNP (2006:14), silabus adalah rencana pembelajaran pada 

kelompok mata pelajaran atau materi tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat 

identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses). 

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa silabus 

mengatur tentang aktivitas guru dan siswa di kelas.  Pengembangan silabus 

dilakukan dengan cara: 

1) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan 
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memperhatikan hal-hal berikut: (1) urutan berdasarkan hierarki konsep 

disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi; (2) keterkaitan antara 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; (3) 

keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran. 

2) Mengidentifikasi materi esensial pembelajaran 

Mengidentifikasi materi esensial pembelajaran yang menunjang 

pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan: 

a) potensi peserta didik; 

b) relevansi dengan karakteristik daerah, 

c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

spritual peserta didik; 

d) kebermanfaatan bagi peserta didik; 

e) struktur keilmuan; 

f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan;  

h) alokasi waktu. 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, 

dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pengalaman belajar dapat terwujud melalui penggunaan 
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pendekatan/metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada 

peserta didik. Pada penelitian ini menggunakan metode discovery 

learning. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu 

dikuasai peserta didik antara lain adalah keterampilan pemecahan 

masalah. Hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada 

para pendidik, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara 

efektif. 

b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

c) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan 

hierarki konsep materi pembelajaran. 

d) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan 

pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 

4) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar 

yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator 

dikembangkan dengan rambu-rambu: 

a) Setiap KD dijabarkan menjadi beberapa indikator. 
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b) Indikator dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang 

terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator 

digunakan  sebagai  dasar  untuk  menyusun alat penilaian. 

c) Prinsip pengembangan indikator sesuai dengan kepentingan 

(urgensi), kesinambungan (kontinuitas), kesesuaian (relevansi), dan 

kontekstual. 

d) Sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik. 

e) Memperhatikan sumber belajar yang tersedia. 

5) Menentukan jenis penilaian dan menyusun intrumen 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes 

dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam penilaian. 

a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 

b) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang 

bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, 
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dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap 

kelompoknya. 

c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang 

berkelanjutan.  

d) Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian 

hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah 

dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta 

didik. 

e) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak 

lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program 

remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah 

kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang 

telah memenuhi kriteria ketuntasan. 

f) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar 

yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika 

pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan 

maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan 

proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil 

melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang 

dibutuhkan. 

6) Menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar 

didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata 
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pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi 

dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan 

kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus 

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar 

yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 

7) Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan 

elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan 

budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi 

dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 

Menurut Oliva (1992:580) silabus adalah garis besar topik yang 

meliputi satu bahan ajar atau kelas/level tertentu. Silabus juga dapat 

dimaknai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema 

tertentu yang mencakup kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang 

meliputi: 

1) Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu 

kegiatan pembelajaran. 

2) Kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru untuk mencapai 

kompetensi tertentu. 
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3) Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi 

tersebut sudah dimiliki peserta didik yaitu berupa evaluasi. 

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan 

pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. 

Silabus ini dapat dibuat atau dikembangkan oleh sekelompok guru atau 

individu. Menurut Trianto (2014:96-97), pengembangan silabus 

memperhatikan prinsip-prinsip: 

1) Ilmiah 

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus 

harus benar dan dapat dipertangungjawabkan secara keilmuan. 

2) Relevan 

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi 

dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

3) Sistematis 

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional 

dalam mencapai kompetensi. 

4) Konsisten 

Ada hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 

sistem penilaian. 
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5) Memadai 

Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapain 

kompetensi dasar. 

6) Aktual dan Kontekstual 

Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan sistem 

penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni 

mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

7) Fleksibel 

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta 

didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan 

tuntutan masyarakat.  Sementara itu, materi ajar ditentukan berdasarkan 

dan atau memperhatikan kultur daerah masing-masing. Hal ini 

dimaksudkan agar kehidupan peserta didik tidak tercerabut dari 

lingkungannya. 

8) Menyeluruh 

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, 

afektif, psikomotor). 

Selain itu juga bersifat desentralistik, maksudnya bahwa kewenangan 

pengembangan silabus bergantung pada daerah masing-masing, atau 

bahkan sekolah masing-masing. 

Dari uraian di atas yang dimaksud silabus adalah rencana 

pembelajaran pada mata pelajaran tertentu sebagai pedoman dalam 
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pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian yang mencakup 

identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar.  

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pembelajaran adalah rencana detail untuk satu kali 

pelajaran tertentu. Di dalamnya memuat apa yang akan diajarkan (isi) 

dan saran-saran bagaimana mengajarkannya sebagai alternatif rancangan 

pembelajaran untuk guru (Oliva, 1992:585).  Menurut Airasian dan 

Russell (2012:42), perencanaan yang baik membantu guru dalam lima 

hal mendasar yaitu: 1) membantu mereka merasa nyaman dengan 

pengajaran dan memberi mereka pemahaman dan rasa memiliki atas 

pengajaran yang mereka rencanakan; 2). fokus tujuan dan pokok 

bahasan; 3)memberi kesempatan untuk meninjau dan menjadi terbiasa 

dengan materi pelajaran sebelum benar-benar mulai mengajarkannya; 4) 

memastikan bahwa ada beberapa cara untuk memulai pembelajaran, 

kegiatan yang harus dilakukan, dan kerangka kerja dalam pembelajaran 

yang sebenarnya; 5) menghubungkan pelajaran sehari-hari dengan 

tujuan, satuan, atau topik kurikulum yang lebih luas. 

Oliva (1992:585) menjelaskan bahwa komponen-komponen 

rencana pelajaran meliputi: 
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1) Pendahuluan 

Judul, mata pelajaran, kelas disesuaikan dengan panduan yang dibuat, 

serta meliputi beberapa saran yang dapat membantu penggunanya. 

2) Tujuan instruksional 

Tujuan instruksional (tujuan umum) dinyatakan dalam bentuk non-

behavioral. Tujuan instruksional harus berhubungan dengan tujuan 

kurikulum dan pembelajaran di sekolah. 

3)  Tujuan pengajaran 

Pernyataannya harus spesifik dinyatakan dalam bentuk kinerja dan harus 

meliputi 3 domain belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotor jika 

memungkinkan. 

4) Aktivitas belajar 

Pengalaman belajar siswa yang direncanakan guru harus 

diatur/ditempatkan dalam pengaturan waktu yang tepat. 

5) Teknik evaluasi 

Saran-saran harus diberikan kepada guru mengenai bagaimana 

mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa meliputi saran umum 

evaluasi. 

6) Sumber-sumber. 

Sumber lebih ditekankan pada manusia yaitu orang yang dihadirkan 

untuk membantu dengan isi panduan dan juga terhadap sumber-sumber 

material seperti buku, alat audivisual dan fasilitas lain. 
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Sedangkan menurut Gagne, Briggs, dan Wager (1992:34), 

rencana pembelajaran prinsipnya mengandung tiga komponen yang 

disebut anchor point yaitu; 1) tujuan pengajaran; 2) materi pelajaran, 

pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman 

belajar; 3) evaluasi keberhasilan.  

Pendekatan sistem desain instruksional pada prinsipnya terdiri 

dari beberapa tahap utama yaitu: analysis, design, development, 

implementation, and evaluation (ADDIE). Dick dan Cery (Chen, 

2012:85) menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran, 

langkah kegiatan yang harus dilakukan  meliputi: 1) mengidentifikasikan 

tujuan umum pembelajaran; 2) melaksanakan analisis pembelajaran; 3) 

mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa; 4) 

merumuskan tujuan performansi; 5) mengembangkan butir–butir tes 

acuan patokan; 6) mengembangkan strategi pembelajaran; 7) 

mengembangkan dan memilih materi pembelajaran; 8) mendesain dan 

melaksanakan evaluasi formatif; 9) merevisi bahan pembelajaran; 10) 

mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif  

 Menurut Orlich (2010:118), rencana pembelajaran memuat: 

topik, rasional, tujuan, materi, keterampilan/skil, sumber belajar, 

aktivitas belajar, dan evaluasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan 

telah dijabarkan dalam silabus (Trianto, 2014:108). Lingkup rencana 
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pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri 

atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.  

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Komposisi format rencana pembelajaran menurut Kenneth D. 

Moore (2001) meliputi: topik bahasan, tujuan pembelajaran, materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat/media yang diperlukan, evaluasi 

hasil belajar, akomodasi, dan refleksi. Sedangkan menurut Oemar 

Hamalik (2011:223), perencanaan pengajaran unit memuat: 1) 

perumusan masalah; 2) tujuan-tujuan guru; 3) tujuan-tujuan murid; 4) 

perencanaan permulaan guru; 5) memulai (melancarkan unit); 6) 

perencanaan murid-murid; 7) kegiatan yang disarankan; 8) bahan-bahan 

yang disarankan; 9) kegiatan-kegiatan kulminasi; 10) evaluasi; 11) daftar 

bacaan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses, rencana pelaksanaan pembelajaran 

memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 
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alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian 

hasil belajar, dan sumber belajar. 

1) Identitas mata pelajaran, meliputi: 

a) Satuan pendidikan 

b) Kelas/Semester 

c) Mata pelajaran/tema pelajaran 

d) Jumlah pertemuan 

2) Standar kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. 

3) Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus 

dikuasai peserta didik dan digunakan sebagai dasar penyusunan 

indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran. 

4) Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat 

diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan tercapainya 

kompetensi dasar. Indikator pencapian kompetensi dirumuskan 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Indikator dikembangkan oleh guru dengan meperhatikan 

perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik. Setiap 
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kompetensi dasar dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator 

pencapaian hasil belajar. 

5) Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar 

yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi 

dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan 

indikator pencapaian kompetensi. Rumusan tujuan pembelajaran 

memuat tiga unsur yaitu: 1) tindakan, yaitu apa yang akan dilakukan 

siswa; 2) kondisi, yaitu bagaimana siswa akan melakukannya; 3) 

tingkat penguasaan, yaitu seberapa baik siswa harus melakukan 

(Houston & Beech, 2002:10) 

6) Materi ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. 

7) Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam 

silabus dan KD yang harus dicapai. 

8) Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai 

kompetensi dasar atau indikator yang dtetapkan. Pemilihan metode 
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pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD 

yang akan dicapai. 

9) Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran melalu tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

a) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan 

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan dapat memuat 

antara lain: 

(1) Deskripsi singkat 

Deskripsi singkat adalah penjelasan singkat tentang 

kompetensi dasar yang akan dipelajari peserta didik dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

(2) Relevansi 

Relevansi yaitu kaitan isi pelajaran dengan pengetahuan 

siswa atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dapat pula 

dikaitkan dengan materi prasyarat (apersepsi). 

(3) Tujuan/kompetensi 

Tujuan adalah kompetensi yang akan dicapai setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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(4) Penilaian 

Penilaian yaitu teknik penilaian yang akan dilakukan. 

b) Kegiatan inti  

Kegiatan inti berisi penjabaran proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar berdasarkan metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu metode discovery learning. 

Kegiatan pembelajaran meliputi tahapan-tahapan kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik agar proses pembelajaran 

yang dilakukan interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik.  

Kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis dan 

sistemik melalui proses, stimulasi, identifikasi masalah, 

pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik 

kesimpulan. Guru memfasilitasi siswa agar mampu melakukan 

semua kegiatan secara optimal.  

c) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri pembelajaran. Beberapa kegiatan yang dapat 

dilakukan antara lain: 
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(1) Menyusun kesimpulan hasil pembelajaran. 

Kesimpulan adalah gambaran singkat tentang 

pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dan kegiatan 

pembelajaran. Ringkasan merupakan post-organizer 

pelajaran. Ini berfungsi sebagai alat untuk mengikat dan 

mengingatkan siswa tentang informasi yang berhubungan 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka 

pelajari sebelumnya dan memberikan pratinjau tentang 

bagaimana konsep tersebut sesuai dengan apa yang akan 

mereka pelajari selanjutnya. Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil pembelajaran (Houston & Beech, 

2002:10). 

(2) Menyampaikan tugas atau latihan. 

10) Penilaian hasil belajar 

Posedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

kepada standar penilaian. 

11) Sumber belajar 

Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, 

alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 

2007, dalam menyusun RPP harus memperhatikan prinsip-prinsip: 
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1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

Perbedaan individu peserta didik antara lain: jenis kelamin, 

kemampuan awal, minat, tingkat intelektual, emosi, gaya belajar, dan 

latar belakang budaya. 

2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang untuk mendorong motivasi, 

minat, kreativitas, inisiatif,  kemandirian, dan semangat belajar. 

3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis 

Proses pembelajaran dirancang untuk meningkatkan budaya 

gemar membaca dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

RPP memuat program pemberian umpan balik, penguatan, 

pengayaan, dan remidi. Pembelajaran remedi dilakukan setelah 

dilakukan analisis hasil ulangan harian. Remedi diberikan kepada 

siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Kegiatan 

remedi dapat berupa pembelajaran ulang atau pemberian tugas 

berdasarkan hasil analisis ulangan harian.  

Sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang telah 

mencapai kriteria ketuntasan mi nimal. Pengayaan dapat berupa tugas 

untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan siswa yang 

relefan dengan SK atau KD yang dipelajari. 
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5) Keterkaitan dan keterpaduan 

Rancangan pembelajaran memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan 

sumber belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran 

tematik, keterpaduan antar mata pelajaran dalam sikap, keterampilan, 

dan keragaman budaya. 

6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

Proses pembelajaran dalam RPP mempertimbangkan 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan membantu efektivitas proses pembelajaran. 

Dari uraian di atas yang dimaksud rencana pelaksanaan 

pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran yang disusun secara lengkap dan 

sistematis. Rencana pelaksanaan pembelajaran memuat: identitas, 

alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, kegiatan pembelajaran, sumber, dan 

penilaian. 

 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Collete dan Chiappetta (dalam Martiyono, 2012:136), 

pemilihan materi pembelajaran seharusnya berpijak pada pemahaman bahwa 

materi pembelajaran menyediakan aktivitas-aktivitas yang berpusat pada siswa. 
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Materi pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat dikemas dalam bentuk 

lembar kerja siswa (LKS).  

LKS merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran kertas berisi materi, 

ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh siswa, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai 

(Prastowo, 2014:204). Di dalamnya memuat sekumpulan kegiatan mendasar 

yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam 

upaya mencapai kompetensi dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar.  

Beberapa literatur menyebutkan bahwa keberadaan LKS dapat 

meningkatkan efisiensi belajar misalnya penelitian Dilek (2010:49) lembar kerja 

siswa dapat meningkatkan hasil belajar dan hasil belajar lebih permanen. 

Demikian pula hasil penelitian Toman (2013:177), lembar kerja siswa lebih 

mengaktifkan siswa dan meningkatkan hasil belajar.  Hal ini disebabkan karena 

LKS menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan materi yang dipelajari, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan 

penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan, melatih kemandirian 

belajar peserta didik, memudahkan guru memberikan tugas kepada siswa dan 

membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

Sedangkan menurut Hendro Darmodjo & Jenny R.E Kaligis (1992:40), 

LKS memiliki manfaat antara lain: 

1) Memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran misalnya 

mengubah kondisi belajar siswa menjadi lebih aktif dalam mendapatkan 

informasi dari berbagai sumber belajar.  
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2) Membantu guru memfasilitasi siswa menemukan konsep melalui 

aktivitasnya sendiri atau kelompok kerja.   

3) Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, sikap ilmiah, 

serta membangkitkan minat siswa belajar alam sekitarnya.  

4) Membantu guru memantau keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya. 

LKS memiliki empat fungsi utama, yaitu: 1) sebagai bahan ajar yang 

lebih mengaktifkan peserta didik; 2) sebagai bahan ajar yang mempermudah 

peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari; 3) sebagai bahan ajar 

yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; 4) memudahkan pelaksanaan 

pengajaran kepada peserta didik. 

Struktur LKS bermacam macam. LKS disusun dengan materi-materi 

dan tugas-tugas tertentu yang dikemas untuk tujuan tertentu, sehingga bentuk 

LKS bermacam-macam. Prastowo (2014:209-211) membagi LKS dalam 

menjadi beberapa bentuk, yaitu: 1) LKS yang membantu peserta didik 

menemukan suatu konsep; 2) LKS yang membantu peserta didik menerapkan 

dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan; 3) LKS 

berfungsi sebagai penuntun belajar; 4) LKS yang berfungsi sebagai penguatan; 

5) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Sedangkan menurut 

Trianto (2014:111), LKS dapat digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah.  

Bahan ajar LKS terdiri atas enam unsur utama meliputi: 1) judul; 2) 

petunjuk belajar; 3) kompetensi dasar atau materi pokok; 4) informasi 
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pendukung; 5) tugas atau langkah kerja; dan 6) penilaian. Sedangkan jika 

dilihat dari formatnya, LKS memuat paling tidak delapan unsur, yaitu: 1) judul; 

2) kompetensi dasar yang dicapai; 3) waktu penyelesaian; 4) peralatan/ bahan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas; 5) informasi singkat; 6) langkah 

kerja; 7) tugas yang harus dilakukan, dan 8) laporan yang harus 

dikerjakan.(Prastowo,2014:208). 

LKS dapat memberi manfaat besar dalam proses belajar mengajar bila 

LKS tersebut memenuhi syarat kualitas yang baik.  Syarat tersebut meliputi: 1) 

memiliki tujuan yang jelas, 2) menyediakan tempat untuk menulis identitas 

siswa, 3) petunjuk yang jelas apa yang harus dikerjakan siswa, 4) ringkas tetapi 

tetap jelas, 5) selain teks jika mungkin menggunakan alat bantu visual seperti 

gambar grafik, diagram untuk lebih mengaktifkan siswa, 6) dapat menjadi 

perekam cara berpikir siswa dan perkembangan siswa dalam belajar. ( 

https://uteach.utexas.edu/sites/default/files/2010-10-08%20Well-

Crafted%20Worksheet.pdf). Sedangkan menurut Hendro Darmodjo dan Jenny 

R.E. Kaligis, (1992:40-45), persyaratan tersebut yaitu syarat didaktik, syarat 

konstruksi, dan syarat teknik.  

1) Syarat-syarat didaktik penyusunan LKS 

LKS bersifat universal artinya dapat digunakan dengan baik untuk 

siswa yang lamban maupun yang pandai. LKS yang berkualitas harus 

memenuhi syarat-syarat didaktik sebagai berikut : 

a) Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran 

b) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep 

https://uteach.utexas.edu/sites/default/files/2010-10-08%20Well-Crafted%20Worksheet.pdf
https://uteach.utexas.edu/sites/default/files/2010-10-08%20Well-Crafted%20Worksheet.pdf
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c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa 

(d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri siswa 

(e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. 

2) Syarat konstruksi penyusunan LKS 

Syarat-syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berhubungan 

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, 

dan kejelasan. LKS mudah dimengerti oleh anak didik. Syarat-syarat 

konstruksi tersebut yaitu : 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. 

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar memenuhi tujuan tersebut yaitu : 

(1)  Hindarkan kalimat kompleks. 

(2)  Hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya “mungkin”, “kira-kira”. 

(3)  Hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda. 

(4)  Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif. 

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

anak. 

Apalagi konsep yang hendak dipelajari merupakan sesuatu yang 

kompleks, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana 

dulu. 
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d) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka.  

Pertanyaan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari hasil 

pengolahan informasi, bukan mengambil dari perbendaharaan 

pengetahuan yang tak terbatas. 

e) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan 

siswa. 

f) Menyediakan ruangan yang cukup untuk menulis maupun menggambar.  

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek.  

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata.  

Gambar lebih bersifat konkrit sedangkan kata-kata lebih pada sifat 

“formal” atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap oleh anak. 

i) Dapat digunakan oleh anak-anak, baik yang lamban maupun yang cepat. 

j) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. 

k) Mempunyai identitas yang jelas misalnya kelas, mata pelajaran, topik, 

nama atau nama-nama anggota kelompok, dan tanggal. 

3) Syarat Teknis Penyusunan LKS 

a) Tulisan 

(1) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi. 

(2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa 

yang diberi garis bawah. 

(3) Gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata dalam satu 

baris. 
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(4) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa. 

(5) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 

gambar serasi. 

b) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada 

pengguna LKS. 

c) Penampilan 

Penampilan sangat  penting dalam LKS. Anak pertama-tama akan 

tertarik pada penampilan bukan pada isinya. 

Menurut panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas (2008:13), 

langkah-langkah penyusunan lembar kegiatan siswa adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan analisis kurikulum 

Analisis kurikulum bertujuan menentukan materi ajar yang 

memerlukan LKS. Pemilihan bahan ajar didasarkan pada pengalaman belajar, 

materi pokok, dan kompetensi yang akan dicapai siswa. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang dibuat 

dan urutannya. 
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3) Menentukan judul-judul LKS 

Judul LKS ditentukan berdasarkan KD, materi pokok atau 

pengalaman belajar. Jika satu KD dapat dijadikan satu judul atau lebih 

tergantung pada tingkat keluasan materi pada KD tersebut. 

4) Penulisan LKS 

Langkah penulisan LKS: 

a) Menuliskan KD 

b) Rumusan KD ada pada kurikulum. 

c) Menentukan alat penilaian 

d) Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil kerja peserta didik 

berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang telah yang telah 

dirumuskan dalam RPP. 

e)  Menyusun materi 

Materi LKS tergantung KD yang akan dicapai. Materi LKS dapat 

berupa informasi pendukung yaitu gambaran umum atau ruang lingkup 

substansi yang dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai sumber 

misalnya: buku, jurnal hasil penelitian, internet, dan majalah. Supaya 

siswa dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan lebih kuat, di 

dalam LKS dapat cantumkan referensi sebagai sumber materi tersebut. 

Tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa dituliskan secara jelas sehingga 

siswa mudah memahaminya. 
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f) Struktur LKS 

Struktur LKS terdiri dari: judul, petunjuk belajar, kompetensi 

dasar, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta 

penilaian. 

Dari uraian di atas, yang dimaksud LKS adalah bahan ajar berupa 

panduan kegiatan pembelajaran siswa yang disusun untuk mencapai kompetensi 

tertentu. LKS dikembangkan berpedoman pada syarat didaktik, syarat 

konstruksi, dan syarat teknis. 

 

2. Discovery Learning 

Penemuan (discovery) merupakan suatu metode pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Teori konstruktivisme 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya jika terdapat ketidaksesuaian. (Sudibyo, 2003:17). Pengetahuan 

merupakan bentukan atau konstruksi diri seseorang bukan semata terberikan 

(given) yang memerlukan proses panjang dan lama. (Yamin, 2015:58). Guru 

berperan: 1) menumbuhkan kemandirian; 2) menumbuhkan kemampuan 

mengambil keputusan; dan 3) menyediakan kemudahan belajar siswa 

(Budiningsih, 2012:59). 

Menurut Borthick & Jones (2000:181) dalam pembelajaran penemuan, 

para peserta belajar mengenali sebuah masalah, mencirikan seperti apa solusi, 

mencari informasi yang relevan, mengembangkan strategi solusi, dan 
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menjalankan strategi yang dipilih. Peserta didik berkolaborasi untuk 

memecahkan masalah bersama. 

Pembelajaran discovery learning merupakan proses pembelajaran untuk 

memecahkan masalah yang direncanakan oleh guru dengan mengggunakan 

metode ilmiah. Pembelajaran dapat dilakukan dalam tiga macam yaitu pertama 

pembelajaran penemuan dengan dipandu (guided discovery), kedua 

pembelajaran penemuan dengan bimbingan (modified discovery), dan ketiga 

pembelajaran penemuan lepas (open discovery) (Moore, 2015:383).  

Pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, siswa belajar 

mengeksplorasi dan menemukan secara mandiri, informal, dimanapun bisa 

dilakukan. (Anders, 2012:2).  Siswa terlibat aktif melakukan kegiatan untuk 

menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk diri mereka. Sedangkan 

menurut Sund dan Trowbridge (1973:62), discovery learning merupakan proses 

mental siswa untuk mengasimilasi konsep dan prinsip-prinsip. Proses mental 

antara lain: mengamati, memahami, mengklasifikasi, menyusun hipotesis, 

mengkomunikasikan, mengukur, dan membuat kesimpulan.  

Menurut Bruner, siswa memahami konsep jika ia mengetahui: 1) nama, 2) 

contoh-contoh baik positif maupun negatif, 3) karakteristik, 4) rentangan 

karakteristik, 5) kaidah. Cara belajar yang baik adalah memahami konsep, arti, 

dan hubungan melalui proses intuitif untuk memperoleh suatu kesimpulan 

(Budiningsih, 2012:43). 

Pada prinsipnya pembelajaran harus melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa dalam penyelidikan yang dilakukan secara sistematis, kritis, 
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dan logis. Dengan demikian pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan sains siswa, keterampilan berfikir analisis, dan kemampuan 

memecahkan masalah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, 

mempersiapkan siswa belajar seumur hidup (Brinda, 2006:105). 

Bicknell-Holmes dan Hoffman (2000) menyampaikan tiga ciri utama 

discovery learning:1) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk 

membuat, mengintegrasikan, dan menggeneralisasi pengetahuan, 2) siswa 

didorong melakukan kegiatan berbasis minat dimana siswa menentukan urutan 

dan frekuensi, dan 3) kegiatan untuk mendorong integrasi pengetahuan baru ke 

dalam basis pengetahuan yang dimiliki 

(https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context 

=library_talks). Sedangkan prinsip perbedaan utama discovery learning 

dibandingkan metode konvensional adalah bahwa metode discovery learning: 1) 

siswa lebih aktif, 2) pembelajaran lebih berorientasi pada proses daripada 

konten, 3) kegagalan merupakan hal penting dalam belajar, 4)  umpan balik 

diperlukan, dan 5) siswa lebih memahami hal yang dipelajari (Castronova, 

2002).  

Belajar penemuan adalah jenis pembelajaran dimana peserta didik 

membangun pengetahuan mereka sendiri dengan melakukan percobaan dan 

menyimpulkan hasil percobaan. Ide dasar dari jenis pembelajaran adalah bahwa 

peserta didik dapat merancang eksperimen mereka sendiri dan membuat 

kesimpulan yang benar untuk membangun pengetahuan mereka. Melalui 

kegiatan konstruktivis diharapkan siswa memahami domain di tingkat yang 

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi
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lebih tinggi daripada ketika informasi hanya disajikan oleh guru atau lingkungan 

belajar ekspositori. 

Untuk menunjang keberhasilan metode penemuan, peserta didik harus 

memiliki sejumlah keterampilan penemuan yaitu kemampuan menyusun 

hipotesis, mendesain eksperimen, meprediksi, dan menganalisis data. 

Keterampilan regulatif seperti perencanaan dan monitoring juga diperlukan 

untuk sukses belajar penemuan. (Joolingen, 1998:383).  

National Research Council (USA) dalam publikasi Inquiry and the 

National Science Education Standards, merumuskan kemampuan dasar dalam 

kegiatan penyelidikan siswa kelas 9 - 12 meliputi: 1) identifikasi pertanyaan dan 

konsep yang memandu penyelidikan ilmiah; 2) merancang dan melakukan 

investigasi ilmiah; 3) menggunakan teknologi dan matematika untuk 

meningkatkan investigasi dan komunikasi; 4) merumuskan dan merevisi 

penjelasan dan model ilmiah menggunakan logika dan bukti; 5) mengenali dan 

menganalisis penjelasan dan model alternatif; 6) berkomunikasi dan bertahan 

argumen ilmiah (Oslon & Horsley, 2000:20). 

Kurangnya keterampilan tersebut dapat menghasilkan perilaku penemuan 

yang tidak efektif, seperti salah merancang percobaan, bias konfirmasi, dan 

menarik kesimpulan yang salah dari data. Pada gilirannya, perilaku penemuan 

efektif berkontribusi untuk menciptakan pengetahuan baru dalam pikiran pelajar 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, prinsip-prinsip pembelajaran 

penemuan atau discovery learning dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Siswa aktif mencipta, mengintegrasi, dan menggeneralisasi pengetahuannya. 
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b. Siswa memperluas aplikasi untuk membangun skills melalui aktivitas 

kegiatan yang berani mengambil resiko, pemecahan masalah, menyampaikan 

pengetahuan unik. 

c. Belajar bersifat fleksibel  dan dinamis sesuai tingkat kecepatannya dan 

motivasi individu. 

d. Terjadi integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

e. Belajar tidak hanya menyerap informasi dari membaca buku tetapi mencari 

pengetahuan baru, mencari jawaban dari masalah nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Orientasi pembelajaran berubah dari produk dan konten pelajaran ke proses 

bagaimana  konten dipelajari. 

g. Siswa belajar menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk memahami 

apa yang dipelajari 

h. Menekankan pada penguasaan dan penerapan keterampilan 

i. Kegagalan dipandang sebagai hal positif untuk menemukan hal baru. 

j. Umpan balik merupakan bagian penting untuk menghasilkan pembelajaran 

yang lebih baik 

k. Memberi kesempatan belajar lebih mendalam dan melakukan internalisasi 

konsep dan nilai-nilai dalam pembelajaran 

Peran guru dalam pembelajaran tersebut meliputi: 1) menciptakan 

lingkungan belajar bebas berekplorasi dalam penemuan dan pemecahan 

masalah; 2) menjadi fasilator; 3) menjadi rekan diskusi siswa; 4) pembimbingan 

(Dimyati & Mudjiono, 2013:173). Dalam merancang kegiatan dengan tujuan 
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mendorong penemuan siswa, hal penting yang harus diperhatikan: 1) pertanyaan 

siswa juga menghasilkan jawaban siswa pada penemuan; 2) siswa terlibat secara 

signifikan dalam penyelidikan sejak awal; 3) guru menghindari secara pribadi 

atau langsung menjawab sebagian besar pertanyaan siswa; 4) guru mengarahkan 

siswa ke berbagai sumber penemuan untuk jawaban atau kesimpulan yang 

terkait dengan pertanyaan siswa (Sutman, Schmuckler, & Woodfield, 2008:16). 

Beberapa keuntungan belajar discovery yaitu: (1) siswa belajar mandiri; 

(2) hasil belajar bertahan lama dan mudah diingat; (3) menghasilkan efek 

transfer pengetahuan yang lebih baik; (4) belajar discovery meningkatkan 

penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas; (5) melatih keterampilan-

keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah.  

Selain mempunyai kelebihan metode discovery learning memiliki  

berbagai kekurangan antara lain: 

a. Dapat menimbulkan salah konsep. 

Konsep yang dipahami siswa tergantung pengetahuan awal siswa 

dan informasi yang diperoleh selama pembelajaran. Jika siswa memperoleh 

informasi yang tidak benar atau tidak lengkap dapat menimbulkan 

miskonsepsi, sehingga guru perlu mereview pemahaman siswa melalui 

pemberian tugas atau diskusi setelah pembelajaran. 

b. Menyita waktu banyak. 

Pembelajaran dengan metode discovery memerlukan waktu banyak. 

Hal ini disebabkan siswa harus melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang 
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memerlukan waktu yang lebih lama, seperti mengkaji pustaka, merancang 

percobaan, dan melaksanakan percobaan atau eksperimen. 

c. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan 

Penggunaan metode discovery dalam pembelajaran menuntut siswa 

memiliki keterampilan penemuan.  Karena itu untuk pemula metode ini 

kurang efektif. Guru harus melatih siswa secara bertahap agar siswa terbiasa 

belajar penemuan. Guru harus memberikan bimbingan dan motivasi 

terutama kepada peserta didik yang belum mempunyai keterampilan belajar 

penemuan. Selain itu meskipun metode discovery dapat digunakan pada 

seluruh mata pelajaran tetapi lebih efektif digunakan pada pembelajaran 

dimana siswa dilatih melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi 

(data) dan mengolahnya sampai memperoleh kesimpulan yang benar 

(Sutman at al, 2008:16).  

Langkah persiapan metode discovery learning 

a. Menentukan tujuan pembelajaran 

b. Melakukan identifikasi karakteristik  

c. Memilih materi pelajaran. 

d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari 

contoh-contoh ke generalisasi) 

e. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, 

tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa 

f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 

konkret ke abstrak. 



48 

 

g. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa 

Hasil belajar penemuan antara lain: keterampilan merumuskan 

masalah, keterampilan mengumpulkan data, mengidentifikasi, keterampilan 

menarik kesimpulan, dan menyusun laporan. (Dimyati & Mudjiyono, 

2013:174) 

Prosedur pelaksanaan metode discovery learning menurut pendapat 

Muhibbin Syah (2014:243)  sebagai berikut: 

a. Stimulasi/pemberian rangsangan 

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat 

memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca 

buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan 

masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 

interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 

mengeksplorasi materi. 

b. Identifikasi masalah 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis yaitu jawaban sementara atas pertanyaan 

masalah. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya  dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban 
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sementara atas pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan siswa 

untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasasalahan yang mereka 

hadapi. 

c. Pengumpulan data 

Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang relevan misalnya membaca literatur, mengamati objek, 

wawancara dengan nara sumber, dan melakukan uji coba. Informasi berfungsi 

untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya  hipotesis. 

Siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

d. Pengolahan data 

Data yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, 

observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, 

wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diklasifikasikan, 

ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan 

pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan 

pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan 

konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan 

pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu 

mendapat pembuktian secara logis. 

e. Pembuktian 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan 
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temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verifikasi 

menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan 

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia 

jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau 

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan 

terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti 

atau tidak. 

f. Menarik kesimpulan 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua 

kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

Berdasarkan hasil verifikasi maka  dirumuskan prinsip-prinsip yang 

mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan  siswa harus 

memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya 

penguasaan pelajaran  atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas 

yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan 

dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran metode 

discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang mengembangkan 

cara belajar siswa aktif dalam menemukan dan mengorganisir konsep dan 

prinsip melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan sendiri. Langkah 

pelaksanaan metode discovery learning yang dilakukan yaitu: stimulasi, 
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identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan 

menarik kesimpulan.  

SSP metode discovery learning adalah perangkat perencanaan 

pembelajaran yang meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

dan lembar kerja siswa (LKS) yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip metode 

discovery learning meliputi: stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, 

pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. 

 

3.  Prestasi belajar 

Setiap proses belajar mengajar diakhiri dengan pengukuran hasil belajar. 

Hasil belajar peserta didik tersebut menunjukkan prestasi belajar yang dicapai 

setelah melakukan usaha belajar secara maksimal. Prestasi belajar tercermin dari 

perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peserta didik.  

Horward Kingsley membagi hasil belajar menjadi tiga, yaitu (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Gagne membagi lima katagori hasil belajar, yaitu: (a) informasi verbal, (b) 

keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan 

motoris. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang meliputi tiga 

aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor (Sudjana, 2014:22).  

Bloom membagi dan menyusun secara hirarki hasil belajar kognitif dari 

tingkatan paling rendah ke paling tinggi, yaitu: hafalan (C1), pemahaman (C2), 
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aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). Krathwohl 

membagi hasil belajar afektif menjadi lima yakni (a) penerimaan, (b) partisipasi, 

(c) penilaian, (d) organisasi, dan (e) internalisasi. Sedangkan Simson membagi 

hasil belajar ranah psikomotorik menjadi  enam aspek, yakni (a) persepsi, (b) 

kesiapan, (c) gerakan terbimbing, (d) gerakan terbiasa (e) gerakan kompleks, dan 

(f) kreativitas. (Purwanto, 2013:52-53) 

Anderson, dkk. (2001:29) merevisi taksonomi Bloom. Ranah kognitif 

meliputi dua bagian, yaitu:  dimensi pengetahuan (knowledge) dan dimensi 

proses kognitif (cognitive processes). Dimensi pengetahuan (knowledge) dibagi 

ke dalam empat kelompok, yaitu: pengetahuan faktual,  pengetahuan konseptual,  

pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Sedangkan dimensi 

proses kognitif (cognitive processes) mencakup: menghafal (remember),  

memahami (understand), mengaplikasikan (applying), menganalisis 

(analyzing), mengevaluasi (evaluate), dan (6) membuat (create).  Revisi yang 

dilakukan Anderson merupakan upaya untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran 

yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. 

Menurut teori Gestalt, hasil belajar dipengaruhi dua hal yaitu siswa dan 

lingkungan. Pertama, siswa yaitu kemampuan berpikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. 

Kedua, lingkungan yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas 

guru, sumber belajar, metode, serta dukungan kelpuarga dan lingkungan 

(Susanto, 2015:12). 
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Hasil belajar pada dasarnya merupakan capaian kompetensi siswa yang 

dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Pengukuran hasil belajar secara ideal 

meliputi seluruh ranah psikologis yang berubah akibat pengalaman dan proses 

belajar siswa. Namun demikian pengungkapan khusus ranah afektif sulit 

dilakukan. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar ada yang bersifat 

intangibel (Syah, 2014:148). Pengukuran hasil belajar dilakukan terutama pada 

tujuan pengajaran utama (instructional effect) sedangkan  hasil sampingan 

pengiring (nurturant effect) jarang dilakukan. Hasil utama pengajaran adalah 

hasil belajar yang direncanakan sesuai dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan 

hasil pengiring merupakan hasil belajar yang dicapai namun tidak direncanakan 

sebelumnya (Purwanto, 2013:49).  

Di dalam pengukuran hasil belajar, pertama  harus diperhatikan adalah 

menentukan indikator pencapaian kompetensi yang akan diukur. Satu 

kompetensi dapat terdiri dari satu atau lebih indikator. Kedua, menentukan jenis 

instrumen pengukuran. Hasil belajar siswa dapat diukur menggunakan lebih dari 

satu instrumen apabila diinginkan adanya informasi yang bersifat 

komprehensif.   Ketiga, menentukan teknik pengukuran yang tepat. Apabila 

suatu aspek tingkah laku peserta didik yang akan diukur telah ditentukan secara 

jelas maka akan dapat dipilih teknik pengukuran yang sesuai untuk mengukur 

tingkah laku tersebut. Teknik pengukuran dapat dipilih berdasarkan ketelitian 

instrumen, tingkat obyektivitas hasil pengukuran, atau kemudahan pengukuran 

tersebut dilaksanakan. Dan yang lebih penting adalah bahwa teknik pengukuran 
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itu masih merupakan cara yang  efektif untuk menentukan apa yang ingin 

diketahui tentang subyek yang akan diukur karakteristiknya.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut prestasi belajar yang dimaksud 

peneliti adalah capaian hasil belajar siswa yang berupa perubahan perilaku pada 

ranah kognitif setelah siswa melakukan aktifivitas belajar. Aspek yang diukur 

meliputi: pengetahuan atau ingatan (c1), pemahaman (c2), aplikasi (c3), analisis 

sintesis (c4), dan evaluasi (C5). Instrumen yang digunakan adalah tes obyektif 

pilihan ganda. 

 

4. Sikap Peduli Lingkungan 

Sikap menurut Gordon W. Allport adalah suatu organisasi yang dinamis 

dari sistem psiko-fisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran 

individu secara khas (Narwanti, 2011:2). Menurut Krech & Crutchfield (1948) 

sikap adalah pengorganisasian yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama 

melalui proses motivasi, emosi, persepsi, dan kognisi pada individu dalam 

berhubungan dengan kehidupan (Wawan & Dewi, 2011). La Pierre (1934) 

mendifinisikan sikap sebagai respon terhadap stimuli sosial yang telah 

terkondisikan. Individu akan memberikan respon dengan cara-cara tertentu 

terhadap stimuli yang diterima. Respon tersebut merupakan bentuk kesiapan 

individu. Respon ada tiga macam, yaitu respon kognitif (respon perseptual dan 

pernyataan mengenai apa yang diyakini), respon afektif (respon syaraf 

simpatetik dan pernyataan afeksi), serta respon perilaku atau konatif (respon 

berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku). Sikap seseorang akan 
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diketahui dengan melihat bentuk respon yang dilakukan orang tersebut (Azwar, 

2015:4-5). 

Lebih lanjut, Muchlas Samani dan Hariyanto (2012:47) membagi sikap 

dan perilaku menjadi lima yaitu:(a) sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan Tuhan, (b) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri sendiri, 

(c) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan keluarga, (d) sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, dan (e) sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Sikap yang baik terbangun 

atas pengetahuan yang baik, keinginan untuk melakukan yang baik, dan 

melakukan tindakan yang baik. Untuk mewujudkan sikap yang baik harus 

ditunjang dengan kegiatan pembiasaan pikir, pembiasaan hati, dan pembiasaan 

tindakan. 

Peduli lingkungan dapat pula dimaknai sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan dapat 

mengembangkan upaya-upaya memperbaiki kerusakan alam. Mencintai 

lingkungan berarti melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan 

terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan buatan 

merupakan lingkungan yang dibuat berkaitan dengan aktivitas manusia misalnya 

bangunan tempat tinggal, taman, kota, jalan, dan infrastruktur pendukung seperti 

saluran air, dan energi (Han, 2012:9).   
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Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

yang meliputi semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam lingkungan 

terdapat dua komponen yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik 

merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup, terdiri dari 

tanah, atmosfer, air, dan sinar matahari. Komponen biotik adalah semua 

makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan.   

Sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang berhubungan dengan alam 

atau lingkungan sehingga dapat dikaitkan dengan sikap dan perilaku kelima 

yaitu sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar dapat ditunjang oleh butir-

butir nilai budi pekerti sebagai berikut: (1) bekerja keras, (2) berpikir jauh ke 

depan, (3) menghargai kesehatan, (4) pengabdian (Samani & Hariyanto, 

2014:47). 

Pembentukan sikap dapat ditempuh melalui pendidikan di keluarga dan 

sekolah. Lickona (Samani & Hariyanto, 2014:47) mendefinisikan pendidikan 

karakter (sikap) sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu 

seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. 

Secara sederhana Lickona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya 

yang dirancang secara sadar untuk memperbaiki karakter para siswa. Dalam 

pendidikan karakter Lickona menekankan pentingnya tiga komponen 
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pendidikan karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan moral, 

moral feeling atau perasaan moral, dan moral action atau perbuatan moral. 

Pengetahuan moral terdiri dari enam hal, yaitu: (1) kesadaran moral, (2) 

mengetahui nilai-nilai moral, (3) perspective taking, (4) moral reasoning, (5) 

decision making, (6) self knowledge. Moral feeling terdiri: (1) concience 

(nurani), (2) self esteem ( percaya diri), (3) empathy (merasakan penderitaan 

orang lain), (4) loving the good (mencintai kebenaran), (5) self control (mampu 

mengontrol diri), (6) humality (kerendahan hati) (Muslich, 2014:133-134).  

Untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan dapat ditempuh melalui 

berbagai cara. Sekolah mempunyai kewajiban untuk menanamkan sikap peduli 

lingkungan secara berkesinambungan melalui pembiasaan. Menumbuhkan sikap 

peduli lingkungan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 

melalui pembelajaran lingkungan (Manzanal, Barreiro, & Jiménez, 1999:431),  

pembelajaran di luar ruangan (Khawaja, 2003:1), dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan (kontak) dengan alam (Collado & Corraliza, 2015:38). Menurut 

Stapp et al, pendidikan lingkungan bertujuan untuk menghasilkan warga negara 

yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan biofisik dan masalah, menyadari 

strategi yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut, dan secara 

aktif terlibat dalam pemecahan masalah lingkungan (Fisman, 2013:39).  

Berdasarkan pengertian di atas, sekolah dapat memainkan perannya dalam 

menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk merawat, melestarikan, dan 

memperbaiki kerusakan lingkungan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan 

seperti: menjaga kebersihan lingkungan, hemat penggunaan sumber daya alam, 
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melakukan penghijauan lingkungan, dan tidak mencemari lingkungan. Sri 

Narwanti (2011:69) juga menjelaskan implementasi karakter peduli lingkungan 

di sekolah pada siswa dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) 

menjaga kebersihan ruang kelas, b) menyediakan tong sampah organik dan 

nonorganik, c) hemat dalam penggunaan bahan praktik, dan d) penanganan 

limbah bahan kimia dari kegiatan praktik. 

Pengungkapan prestasi belajar ranah afektif dapat dilakukan dengan 

menggunakan tes skala sikap, pemberian tugas, atau observasi. Nilai-nilai yang 

dapat diukur pada ranah afektif meliputi: penerimaan, sambutan, apresiasi (sikap 

menghargai), internalisasi, dan karakterisasi (Syah, 2013:148-149). Nilai-nilai 

tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator dalam penyusunan 

instrumen penilaian.  

Berdasarkan paparan diatas yang dimaksud sikap peduli lingkungan 

merupakan sikap yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

melestarikan, memperbaiki, dan mencegah kerusakan lingkungan. Indikator 

sikap peduli lingkungan diukur pada respon kognitif dan afektif meliputi: a) 

menjaga kebersihan, b) hemat bahan praktik, c) hemat sumber daya alam, d) 

membuang limbah dengan benar, e) mengembalikan peralatan praktik pada 

tempatnya. 

 

5. Keterampilan Pemecahan Masalah 

Krulik & Rudnick (1989:5) mendefinisikan masalah adalah situasi yang 

dihadapi individu atau kelompok individu, yang memerlukan solusi tetapi 



59 

 

individu atau kelompok individu itu belum menemukan cara mengatasinya. 

Menurut Jonassen (2004:3) ada dua hal penting dalam definisi masalah. Pertama, 

masalah adalah entitas yang tidak diketahui dalam beberapa konteks (perbedaan 

antara keadaan sebenarnya dan keadaan saat ini). Kedua, dalam mencari atau 

memecahkan masalah yang tidak diketahui harus memperhatikan nilai sosial, 

budaya, atau intelektual.  

Masalah memiliki sejumlah atribut variabel masalah. Masalah sangat 

bervariasi, mulai dari masalah sederhana hingga masalah yang kompleks. Secara 

intelektual, masalah bervariasi dalam setidaknya empat hal: struktur, 

kompleksitas, dinamisitas, dan kekhususan domain (konteks) atau tingkat 

keabstrakannya. Dalam IPA masalah dapat berupa gejala alam, soal atau 

pertanyaan. Untuk memecahkan masalah sesorang membutuhkan pengetahuan, 

proses dan waktu yang berbeda-beda.  

Menurut Krulik & Rudnick (1989:5) pemecahan masalah adalah proses 

seorang individu memenuhi tuntutan situasi yang tidak diketahui sebelumnya 

dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah dimilikinya. 

Proses dimulai dengan konfrontasi awal dan diakhiri ketika jawaban telah 

diperoleh dan dipertimbangkan berkaitan dengan kondisi awal. Siswa harus 

menyintesis apa yang dia pelajari dan terapkan pada situasi baru dan berbeda.  

Sedangkan menurut Bingham pemecahan masalah adalah proses yang 

berhubungan dengan serangkaian tujuan dalam mengatasi kesulitan untuk 

mencapai tujuan yang pasti. Morgan mendefinisikan pemecahan masalah 
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sebagai menemukan solusi terbaik untuk melewati hambatan yang ditemukan 

dan proses dimana individu merasakan masalah sejak menemukan solusi untuk 

itu (Karabacaka, Nalbanta, & Topçuoğlua, 2015:3063).  

Sebagai proses kognitif, pemecahan masalah memiliki dua unsur 

penting. Pertama, pemecahan masalah membutuhkan representasi mental dari 

masalah dan konteksnya. Kedua, pemecahan masalah yang sukses mensyaratkan 

bahwa para siswa secara aktif memanipulasi dan menguji model mereka 

(Jonassen, 2004:7). Representasi mental masalah adalah representasi 

multimodal yang terdiri dari pengetahuan prosedural pengetahuan struktural, 

pengetahuan reflektif, gambar dan metafora dari sistem, dan pengetahuan 

eksekutif atau strategis. Model mental terdiri dari pengetahuan tentang struktur 

masalah, pengetahuan tentang bagaimana melakukan kegiatan pemecahan 

masalah, memahami masalah dan bagian-bagian penyusunnya, dan pengetahuan 

tentang kapan dan cara menggunakan prosedur.  

Berpikir merupakan aktivitas yang diinternalisasi terutama ketika 

memecahkan masalah, sehingga pengetahuan dan aktivitas adalah proses timbal 

balik. Menurut Zhong, Wang, & Chiew (2008:81) dalam pemecahan masalah 

terjadi proses kognitif tingkat tinggi, proses kognitif yang berinteraksi dengan 

banyak proses kognitif lainnya seperti abstraksi, pencarian, pembelajaran, 

pengambilan keputusan, penyimpulan, analisis, dan sintesis atas dasar 

representasi pengetahuan internal. 
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Mayer dan Wittrock mengemukakan empat unsur utama dalam 

pemecahan masalah: 

a. Pemecahan masalah merupakan kognitif. 

b. Pemecahan masalah terjadi melalui suatu proses memanipulasi atau 

melakukan operasi sebagai representasi kognitif pemecah masalah, 

c. Pemecahan masalah diarahkan pada kegiatan mencoba untuk mencapai 

beberapa tujuan,  

d. Pemecahan masalah bersifat personal yaitu menggunakan pengetahuan 

sebelumnya yang berbeda-beda. (Mayer, 2012:181) . 

Keterampilan pemecahan masalah merupakan kemampuan seseorang 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan pengetahuan yang 

dimiliki.  Menurut Gagne (dalam Kirkley, 2003) instruksi dalam pemecahan 

masalah perlu fokus pada dua jenis pengetahuan yang berbeda yaitu: deklaratif 

dan prosedural. Pengetahuan deklaratif mencakup pengetahuan fakta, konsep, 

dan prinsip. Kesalahan umum adalah hanya mengajar pengetahuan deklaratif, 

dan menganggap bahwa siswa yang telah menguasai pengetahuan deklaratif 

dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, upaya untuk mengajarkan pemecahan 

masalah sendiri, tanpa mengajarkan pengetahuan deklaratif (konteks) 

pendukung juga tidak efektif.  

Pemecahan masalah adalah bentuk keterampilan yang memerlukan 

pemikiran dengan menggunakan dan menghubungkan dengan berbagai aturan-

aturan yang sudah dikenal. Berbagai langkah harus ditempuh untuk 

memecahkan masalah misalnya mengenalinya dan mencari informasi aturan-
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aturan yang berhubungan dengan permasalahan.  Menurut Liliasari (dalam Tawil 

& Liliasari, 2013:87) keterampilan pemecahan masalah menggunakan dasar 

proses berpikir untuk memecahkan kesulitan yang diketahui atau didefinisikan, 

mengumpulkan fakta tentang kesulitan tersebut, menentukan informasi 

tambahan yang diperlukan. Langkah selanjutnya menyimpulkan atau 

mengusulkan alternatif pemecahan masalah dan mengujinya, serta membuat 

generalisasi berdasarkan hasil pemecahan masalah.  

Keterampilan pemecahan masalah secara alamiah merupakan bentuk 

tingkah laku yang tidak dipelajari, dan sangat berguna dalam situasi yang luar 

biasa. Misalnya ketika seorang menghadapi bahaya secara tiba-tiba, respon 

spontan dapat terjadi untuk menghindarkan diri dari bahaya tersebut. Pemecahan 

masalah dapat terjadi dengan coba-coba (trial and error), pada tingkatan yang 

lebih tinggi pemecahan masalah dilakukan dengan prosedur ilmiah.  

Meskipun prosedur umum untuk memecahkan masalah mengikuti 

langkah para ahli, namun sebagian pemecahan masalah tidak mengikuti proses 

yang selalu linear, tetapi menunjukkan pendekatan inventif dan fleksibel yang 

disesuaikan dengan situasi yang  mereka hadapi (dalam Yu, Fan, & Lin, 2014:3). 

Hal ini terutama terjadi pada kemampuan memecahkan masalah seseorang yang 

terjadi secara alami. Namun pemecahan masalah harus dianggap sebagai bagian 

dari pengetahuan atau keterampilan yang prosesnya harus diajarkan dengan 

secara ilmiah. Metode ini selain dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

dalam berbagai bidang studi, juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Ada banyak pendapat yang disampaikan para ahli mengenai strategi 

pemecahan masalah. Menurut Polya (1973:xvi) ada empat langkah pokok 

pemecahan masalah, yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan 

pemecahan masalah, (3) melaksanakan pemecahan masalah, (4) mengevaluasi 

hasil. Strategi yang digunakan adalah strategi heuristik yaitu menggunakan 

metode dan aturan-aturan melakukan penemuan (discovery) dan merekonstruksi 

(reinvention).  Dalam memecahkan masalah guru dapat membantu siswa dengan 

memberikan pertanyaan, memberi petunjuk, dan analogi-analogi. 

Sternberg (2009) menjelaskan tujuh langkah siklus pemecahan masalah, 

yang meliputi (1) identifikasi masalah, (2) definisi masalah, (3) perumusan 

strategi, (4) organisasi informasi, (5) alokasi sumber daya, (6) pemantauan, dan 

(7) evaluasi (dalam Yu, Fan, & Lin, 2014). Menurut John Dewey (dalam 

Sanjaya, 2016:217) ada 6 langkah strategi pemecahan masalah yaitu: (1) 

merumuskan masalah, yaitu siswa menentukan masalah yang akan 

dipecahkan;(2) menganalisis masalah, yaitu meninjau masalah secara kritis dari 

berbagai sudut pandang; (3) merumuskan hipotesis, yaitu siswa merumuskan 

berbagai kemungkinan pemecahan sesaui dengan pengetahuan yang siswa; (4) 

mengumpulkan data, yaitu siswa mencari dan menggambarkan informasi yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah; (5) menguji hipotesis, yaitu siswa siswa 

merumuskan kesimpulan sesuai penerimaan dan penolakan hipotesis yang 

diajukan ; (6) merumuskan rekomendasi pemecahan masalah dan menarik 

kesimpulan.  
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Sedangkan Jhonson & Jhonson mengemukakan ada lima langkah 

keterampilan pemecahan masalah yaitu: (1) mendefinisikan masalah, yaitu 

merumuskan maslah dari peristiwa tertentu yang mengandung konflik hingga 

siswa menjadi jelas masalah yang akan dikaji, (2) mendiagnosis masalah, yaitu 

menentukan sebab-sebab terjadinya masalah, menganalisis faktor-faktor yang 

berkaitan dengan penyelesaian masalah.  (3) merumuskan alternatif strategi, 

yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan dalam pemecahan masalah, 

(4) menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yaitu mengambil keputusan 

tentang strategi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, (5) 

melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun hasil (Sanjaya, 2016:217). 

Dari berbagai bentuk strategi penyelesaian masalah yang disampaikan 

para ahli, secara umum strategi penyelesaian masalah mengikuti langkah-

langkah: 

a. Memahami dan merumuskan masalah 

Memahami dan merumuskan masalah dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: (1) menetapkan strategi untuk menemukan masalah; (2) 

melakukan analisis masalah, eksplorasi sebab dan akibat; (3) melakukan 

identifikasi berbagai aspek utama dan penyebab adanya masalah; (4) 

menentukan masalah yang akan dicari solusinya dan menyusun rumusan 

masalahnya.  

Apabila berhubungan dengan soal atau pertanyaan, informasi terkait 

masalah misalnya: apa yang diketahui, apa yang  ditanyakan, apakah 
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informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, dan menyatakan 

kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional.  

b. Merencanakan pemecahan masalah 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah: (1) mencari 

informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dicari solusinya; (2) melakukan studi kasus untuk mengetahui apakah 

ada kasus serupa atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang 

memiliki kemiripan dengan sifat yang akan dipecahkan; (3) memetakan sub-

masalah dan sub-solusi, mencari pola atau aturan, memilih teori, prinsip, 

pendekatan, dan prosedur  penyelesaian masalah serta memilih alternatif 

pemecahan masalah yang paling tepat. 

c. Melaksanakan rencana 

Dalam menjalankan prosedur penyelesaian masalah sesuai rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya, kegiatan yang dilakukan misalnya: (1) 

membentuk tim kerja; (2) membuat daftar masalah yang akan diselesaikan; 

(3) mengurutkan langkah kerja terkait solusi yang telah dibuat; (4) melakukan 

perhitungan dengan formula atau rumus tertentu; (5) menentukan hasil dari 

penyelesaian masalah.  

d. Mengevaluasi dan menyusun simpulan 

Evaluasi dilakukan terhadap hasil dan prosedur penyelesaian masalah. 

Evaluasi yang dilakukan antara lain: (1) apakah prosedur yang diterapkan dan 

hasil yang diperoleh benar; (2) apakah ada prosedur lain yang lebih efektif , 

(3) apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan 
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masalah sejenis; (4) apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya; (5) 

menyusun simpulan dari pemecahan masalah yang telah dijalankan. 

Menilai kinerja membutuhkan penilaian setiap prosedur, tindakan, atau 

keterampilan yang dilakukan para siswa saat memecahkan masalah atau 

setidaknya contoh yang representatif dari tindakan tersebut jika masalahnya 

sangat kompleks. Untuk menilai kinerja, perlu untuk membangun deskriptor 

dari tindakan yang diperlukan, pemikiran, dan operasi sehingga kita tahu 

kinerja yang baik (Jonassen, 2004:143). Penilaian keterampilan pemecahan 

masalah mencakup elemen-elemen: kinerja siswa dan produk yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan konsep tentang pemecahan masalah  seperti tersebut di 

atas, yang dimaksud keterampilan pemecahan masalah adalah keterampilan 

yang dimiliki siswa untuk melakukan serangkaian proses dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Langkah-langkah pemecahan 

masalah: (1) memahami dan merumuskan masalah, (2) merencanakan 

pemecahan masalah, (3) melaksanakan pemecahan masalah, (4) merumuskan 

kesimpulan. 

 

6. Perubahan Zat 

a. Sifat Zat 

Sifat zat ada dua yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Agar dapat 

memanfaatkan bahan-bahan tersebut secara maksimal kita harus tahu sifat 

masing-masing zat. Besi misalnya, bahan ini sangat kuat dan tahan terhadap 

http://fisikazone.com/tag/sifat-kimia/
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panas, namun bila sering kena air akan cepat berkarat atau mengalami korosi 

sehingga mudah rusak. 

1) Sifat Fisika 

Ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat 

penyusun materi tersebut, disebut sifat fisika. Sifat fisika suatu benda, 

antara lain: 

a) Wujud Zat 

Tiga macam wujud zat yang kita kenal adalah : padat, cair dan gas. 

Zat dapat berubah dari satu wujud ke wujud lain. Perubahan wujud 

misalnya: menguap, mengembun, mencair, membeku, meyublim, dan 

mengkristal. 

b) Warna zat 

Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Warna 

merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna yang 

dimiliki suatu benda merupakan ciri yang membedakan antara zat satu 

dengan zat lain.  

c) Titik didih 

Titik didih merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Mendidih 

merupakan proses penguapan yang terjadi di seluruh bagian zat cair. 

Mendidih terjadi pada suhu tertentu, yaitu pada titik didih sedangkan 

menguap dapat terjadi pada suhu di bawah titik didih. Titik didih zat 

bergantung pada struktur dan sifat zat serta dipengaruhi tekanan. 
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d) Kelarutan 

Dalam larutan terdapat dua komponen yaitu pelarut dan terlarut. 

Pelarut merupakan zat yang melarutkan dan umumnya memiliki 

volume lebih banyak, sedangkan terlarut merupakan zat yang terlarut, 

biasanya jumlahnya lebih kecil. Misalnya larutan garam, zat terlarutnya 

adalah garam dan pelarutnya air. 

e) Daya hantar listrik 

Benda ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan ada yang 

tidak menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik 

dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat 

menghantarkan listrik disebut isolator. Daya hantar listrik pada suatu 

zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkannya. Misalnya tembaga 

dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah lampu. Akibat yang 

dapat kamu amati adalah lampu dapat menyala.  

f) Kemagnetan 

Berdasarkan sifat kemagnetan, benda digolongkan menjadi dua 

yaitu benda magnetik dan benda non magnetik. Benda magnetik adalah 

benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda non 

magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. 

2) Sifat Kimia 

Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan 

terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia terkait dengan mudah tidaknya 
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suatu zat bereaksi dengan zat lain atau terurai menjadi zat baru. Beberapa 

contoh sifat kimia yang dimiliki suatu benda, yaitu: 

a) Mudah terbakar 

Pembakaran merupakan reaksi zat dengan oksigen. Zat yang 

mudah terbakar berarti mudah bereaksi dengan oksigen. Pada proses 

pembekaran dihasilkan nergi panas. 

b) Busuk dan asam 

Akibat terjadi reaksi kimia dalam suatu makanan atau minuman, 

dapat mengakibatkan makanan atau minuman tersebut membusuk dan 

berubah rasa menjadi asam. Misalnya, nasi yang dibiarkan berhari-hari 

bereaksi dengan udara menjadi basi, susu yang berubah rasa menjadi 

asam. 

c) Berkarat 

Reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda 

tersebut berkarat. Logam, misalnya besi memiliki sifat mudah berkarat. 

Terdapat benda-benda yang tidak dapat berkarat, seperti: plastik dan 

kaca. Berkarat merupakan sifat kimia, sebab terjadi reaksi yang 

menghasilkan zat jenis baru. 

d) Mudah meledak 

Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai sifat 

mudah meledak, seperti: magnesium, uranium, dan natrium. 
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e) Racun 

Beberapa zat memiliki sifat kimia beracun, antara lain: insektisida, 

pestisida, fungisida, herbisida dan rodentisida. Zat beracun tersebut 

digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun 

tikus. 

b. Pemisahan Campuran 

Campuran tersusun dari dua zat atau lebih. Untuk memisahkan 

campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan karakteristik 

zat yang menyusun campuran tersebut antara lain: penyaringan, destilasi, 

sublimasi, kristalisasi, dan kromatografi. Pemisahan campuran dapat 

dilakukan berdasarkan ukuran partikel, titik didih, kelarutan, dan massa 

jenis. Jenis-jenis metode pemisahan campuran 

1) Filtrasi 

Pemisahan campuran dengan penyaringan didasarkan pada 

perbedaan ukuran partikel zat-zat penyusun campuran. Partikel yang 

mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos saringan dan partikel yang 

lebih besar akan tertinggal pada saringan. Cara pemisahan dengan cara 

penyaringan ini dapat dilakukan untuk memisahkan padatan yang 

mempunyai ukuran berbeda dan untuk memisahkan padatan dengan 

cairan. Pemilihan ukuran penyaring disesuaikan dengan ukuran zat-zat 

yang akan dipisahkan. Saringan untuk memisahkan pasir dan kerikil akan 

berbeda dengan saringan untuk memisahkan santan dengan ampasnya.  
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Pemisahan campuran dengan memperhatikan perbedaan kelarutan 

juga dapat dilakukan dengan penyaringan (filtrasi). Contoh, kita hendak 

memisahkan campuran garam dan pasir. Langkah yang kita tempuh 

adalah memberikan air pada campuran tersebut. Air merupakan zat 

pelarut untuk zat-zat yang memiliki sifat terlarut. Garam dapat dilarutkan 

oleh air, sedangkan pasir tidak. Melalui proses penyaringan pasir akan 

tertinggal, sedangkan air garam lolos dari saringan tersebut. Zat yang 

tertahan dan tertinggal di kertas saring disebut residu. Cairan yang dapat 

lolos dari kertas saring dinamakan filtrat. Cara ini disebut juga dekantasi. 

2) Sublimasi 

Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan jika zat yang 

dapat menyublim tercampur dengan zat lain yang tidak dapat menyublim. 

Sublimasi adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. 

Beberapa zat yang dapat menyublim adalah: kapur barus, iodin, dan 

kafein. 

3) Kristalisasi 

Pemisahan secara kristalisasi dilakukan untuk memisahan zat padat 

yang terlarut dengan jalan menguapkan pelarutnya. Zat padat tersebut 

dalam keadaan lewat jenuh akan membentuk kristal. Misalnya petani 

garam memperoleh garam dengan jalan menguapkan air laut. Air laut 

dialirkan ke tambak-tambak dan dibiarkan menguap oleh sinar matahari. 

Air yang terkandung dalam air laut tersebut akan menguap, sehingga air 
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laut akan semakin pekat dan setelah lewat jenuh akan  terbentuk kristal 

garam. 

4) Destilasi 

Pemisahan campuran dengan destilasi didasarkan pada perbedaan 

titik didih. Cara ini dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang 

mempunyai titik didih berbeda. Campuran antara air dan bensin dapat 

dipisahkan dengan cara destilasi. Semakin besar perbedaan titik didih, 

semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Pemisahan dengan cara 

destilasi juga dapat digunakan untuk memperoleh air murni dari air yang 

tercampur zat padat yang larut di dalamnya misalnya untuk 

menghasilkan air tawar dari air laut yang asin karena mengandung garam. 

5) Kromatografi 

Pemisahan campuran dengan cara kromatografi didasarkan pada 

perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang 

bercampur pada medium tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari 

pemisahan secara kromatografi dapat kita temui pada rembesan air pada 

dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak ternentu. Tinta 

hitam merupakan campuran beberapa warna. Kita dapat memisahkan 

campuran warna tersebut dengan cara kromatografi. 

6)  Sentrifugasi 

Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila 

partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih 

sedikit.  Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan 

http://wp.me/p2BQb7-pB
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sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, 

padatan adalah sel-sel darah dan akan mengumpul di dasar tabung reaksi, 

sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas. 

 

c. Perubahan Fisika dan Kimia 

Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak 

menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. 

Beras yang ditumbuk menjadi tepung, hanya bentuk dan ukurannya yang 

berubah, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Peristiwa 

perubahan wujud zat, antara lain: menguap, mengembun, mencair, 

membeku, menyublim, mengkristal merupakan perubahan fisika. Terdapat 

beberapa ciri- ciri pada perubahan fisika, yaitu: tidak terbentuk zat jenis baru, 

zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, hanya diikuti perubahan 

sifat fisika saja. Perubahan sifat fisika yang tampak adalah bentuk, ukuran, 

dan warna berubah. 

Perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis 

baru. Contoh perubahan kimia, antara lain: nasi membusuk, susu yang basi, 

sayur menjadi basi, telur membusuk, dan besi berkarat. Beberapa ciri-ciri 

perubahan kimia suatu zat, yaitu: terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah 

tidak dapat kembali ke bentuk semula, diikuti oleh perubahan sifat kimia 

melalui reaksi kimia. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum 

reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. 
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d. Reaksi Kimia 

Reaksi kimia merupakan perubahan kimia yang terjadi pada materi atau 

zat. Dalam reaksi kimia, selalu dihasilkan zat baru, yang sifat-sifatnya 

berbeda dari zat sebelumnya. Sebagai contoh kertas yang dibakar akan 

menghasilkan abu yang berwarna hitam. Abu merupakan zat baru karena 

berbeda dengan kertas, sehingga pembakaran kertas tergolong reaksi kimia. 

1) Pereaksi dan hasil reaksi 

Pada reaksi kimia terdapat zat-zat yang bereaksi disebut pereaksi 

(reaktan) dan zat-zat hasil reaksi (produk). Zat pereaksi (reaktan) ditulis 

di sebelah kiri tanda anak panah, sedangkan zat hasil (produk) ditulis di 

sebelah kanan (tanda anak panah). Hubungan ini dapat ditulis sebagai 

berikut. 

 

Pereaksi + pereaksi                 hasil reaksi 

 

Reaktan + reaktan         produk 

 

2) Macam-macam reaksi kimia 

Reaksi kimia ada dua macam yaitu reaksi penggabungan dan 

reaksi penguraian. Reaksi penggabungan merupakan reaksi kimia dari 

dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Sedangkan reaksi 

penguraian adalah reaksi kimia dimana satu zat terurai menjadi beberapa 

zat lain yang lebih sederhana. 
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3) Persamaan Reaksi 

Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas 

rumus kimia pereaksi dan hasil reaksi disertai koefisien masing-masing. 

Jenis dan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tidak berubah, tetapi 

ikatan kimia di antara kedua zat berubah. Perubahan yang terjadi dapat 

dijelaskan dengan menggunakan rumus kimia. Misalnya reaksi antara 

gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

2H2 (g) + O2(g)      2H2O(l) 

Lambang-lambang yang digunakan dalam persamaan reaksi, antara 

lain: 

  =  menghasilkan 

+  =  ditambah 

(s)  =  solid (padatan) 

(g)  =  gas 

(l)  =  liquid (cairan) 

( aq)  =  aquous (terlarut dalam air) 

Bilangan di depan rumus kimia zat dalam persamaan reaksi 

disebut koefisien reaksi. Pada contoh di atas dapat dijelaskan bahwa 

koefisien hidrogen adalah 2, koefisien oksigen adalah 1, dan koefisien air 

adalah 2. Penulisan persamaan reaksi dapat dilakukan dalam dua langkah 

sebagai berikut: 
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1) Menuliskan rumus kimia zat pereaksi dan produk, lengkap dengan 

keterangan tentang wujudnya.  

2) Penyetaraan, yaitu memberikan koefisien yang sesuai dengan 

jumlah atom setiap unsur sama pada kedua rumus. 

Reaksi kimia disebut setara apabila jumlah atom-atom sebelum 

bereaksi sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. 

4) Ciri reaksi kimia 

Ciri-ciri terjadinya suatu reaksi kimia:  

a) terbentuknya endapan; 

b) terjadi perubahan warna; 

c) terbentuknya gas; 

d)  terjadi perubahan suhu. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Eko Nur Fitrianto (2016) meneliti penggunaan metode discovery learning 

untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar IPA pada siswa 

kelas 3 SD Lanteng Baru Tahun Pelajaran 2015/2016. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa keterampilan proses IPA menggunakan discovery 

learning di kelas III SD Lanteng Baru mengalami peningkatan dari 

keterampilan proses sebelum tindakan sebesar 19,89% meningkat menjadi 

70,42% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 84,27% pada siklus 

II. Hasil belajar IPA meningkat  dari rata-rata tes pra siklus sebesar 56,45 

menjadi 64,37 pada siklus I dan meningkat menjadi 82,02 pada siklus II.  

2. Widiadnyana I.W., Sadia I.W., Suastra I.W. (2014), meneliti pengaruh 

model discovery learning terhadap pemahaman konsep IPA dan sikap 

ilmiah siswa SMP kelas VII SMP Negeri 3 Tembuku tahun pelajaran 
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2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) terdapat 

perbedaan pemahaman konsep IPA dan sikap ilmiah antara siswa yang 

belajar menggunakan model discovery learning dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pengajaran langsung, (2) terdapat perbedaan 

pemahaman konsep IPA secara signifikan antara siswa yang belajar 

menggunakan model discovery learning dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pengajaran langsung, (3) terdapat perbedaan sikap 

ilmiah secara signifikan antara siswa yang belajar menggunakan model 

discovery learning dengan siswa yang belajar menggunakan model 

pengajaran langsung 

3.  Komariah (2015) meneliti penerapan pembelajaran discovery learning 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

representasi siswa SMK. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan metode discovery learning lebih baik dari pada siswa 

yang memperoleh pembelajaran konvensional 2) peningkatan kemampuan 

representasi matematis yang mendapat pembelajaran discovery lebih baik 

dari siswa yang mendapat pembelajaran konvensional 3) Terdapat 

hubungan positif antar pemecahan masalah matematis antara representatif. 

4. Penelitian Sandi Maulana (2014) tentang penerapan model discovery 

learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Hasil penelitian 

tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 
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belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata aktivitas siswa sebesar 50,96 dan 

hasil belajar siswa sebesar 60,78 dengan persentase ketuntasan mencapai 

42,86%, sementara pada siklus II nilai rata-rata aktivitas siswa sebesar 

71,71 dan hasil belajar siswa sebesar 83,84 dengan persentase ketuntasan 

mencapai 90,70%. 

5. Penelitian Yesi Gusmania dan Marlita (2014) yang bertujuan meneliti 

pengaruh metode discovery learning terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode discovery learning efektif untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dan pembelajaran dengan metode 

discovery learning lebih baik dalam meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah dibandingkan metode konvensional. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran IPA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada prinsipnya adalah untuk 

menyiapkan  sumber daya manusia Indonesia memiliki kompetensi yang 

unggul dan siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang di 

abad 21. Pengukuran hasil belajar pada tingkat internasional maupun nasional 

menunjukkan masih rendahnya prestasi belajar IPA. Pada ranah kognitif 

misalnya lemah pada keterampilan pemecahan masalah dan pada ranah afektif 
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misalnya sikap peduli lingkungan peserta didik yang masih belum 

berkembang. 

Salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab permasalahan 

tersebut adalah perencanaan pembelajaran yang disusun guru tidak 

menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan 

kurang lengkap. Oleh karena itu dengan pengembangan SSP IPA dengan 

metode yang tepat menjadi solusi dari masalah tersebut. 

Salah satu metode belajar yang mampu meningkatkan prestasi belajar, 

sikap peduli lingkungan, dan keterampilan pemecahan masalah IPA adalah 

metode discovery learning.  Metode discovery learning memiliki tahapan-

tahapan: stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, 

pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Pada pembelajaran dengan metode 

discovery learning, guru berperan sebagai fasilitator dan pemandu belajar 

siswa sesuai tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran menggunakan SSP IPA metode discovery learning akan 

lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk 

finalnya tetapi siswa belajar mengekplorasi dan menemukan konsep atau 

prinsip secara langsung melalui aktivitas siswa secara mandiri. Siswa 

memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Proses belajar 

ini menyebabkan hasil belajar lebih bertahan lama dan meningkatkan hasil 

prestasi belajar siswa. 

Pembelajaran berbasis discovery learning mampu meningkatkan sikap 

peduli lingkungan. Beberapa faktor yang dapat mendukung tujuan tersebut: 
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Pertama, permasalahan materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

lingkungan. Kedua, aktivitas dalam pembelajaran discovery learning yaitu 

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan 

pembuktian, dan menarik kesimpulan dari suatu masalah lingkungan, 

diharapkan siswa dapat memahami dampak dari suatu peristiwa terhadap 

permasalahan lingkungan. 

Penggunaan SSP IPA berbasis discovery learning dalam pembelajaran 

melatih siswa memiliki keterampilan berpikir dalam mengorganisir prinsip 

serta konsep melalui serangkaian proses ilmiah yaitu mengamati, memahami, 

mengklasifikasi, menyusun hipotesis, mengkomunikasikan, mengukur, dan 

membuat kesimpulan. Siswa dituntut mampu melakukan kerja ilmiah secara 

mandiri, sistematis, dan logis guna menemukan solusi dari suatu permasalahan.  

Dari serangkaian kegiatan pembelajaran ini diyakini mampu meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah IPA. 

. Materi perubahan zat terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu pemisahan 

campuran, peubahan fisika dan kimia, serta reaksi kimia. Pembelajaran tiap sub 

bahasan dapat dilakukan dengan metode discovery learning. Tahapan 

pembelajaran dimulai melalui guru memberikan stimulasi dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya siswa 

mengidentifikasi masalah yang disampaikan guru, siswa mengumpulkan dan 

menganalisis data yang diperoleh melalui percobaan, memverifikasi hasil 

dengan pertanyaan atau hipotesis dan menyimpulkan hasilnya. Sehingga 
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pembelajaran materi perubahan zat mampu untuk meningkatkan prestasi 

belajar, sikap peduli lingkungan, dan keterampilan pemecahan masalah. 

Kerangka pikir dari penelitian ini dirumuskan seperti pada skema 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema Kerangka Pikir. 

 

 

 

Prestasi Belajar Kognitif, Sikap Pedul Lingkungan, 

& Keterampilan Pemecahan Masalah dalam 

pemeblajaran IPA SMP masih rendah 

SSP IPA Berbasis 

Discovery Learning 

1. Stimulasi 

2. Identifikasi Masalah 

3. Pengumpulan data 

4. Pengolahan data 

5. Pembuktian 

6. Menarik kesimpulan 

Keterampilan Pemecahan Masalah 

1. Merumuskan masalah 

2. Merencanakan pemecahan masalah 

3. Melaksanakan pemecahan masalah 

4. Merumuskan kesimpulan 

Sikap Pedul Lingkungan 

1. Menjaga kebersihan 

2. Hemat bahan praktik 

3. Hemat sumber daya alam 

4. Membuang limbah dengan benar 

5. Mengembalikan peralatan praktik 

pada tempatnya 

Prestasi Belajar 

Kognitif 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Apakah subject spesific pedagogy yang dikembangkan valid: 

a. menurut ahli? 

b. menurut ujicoba lapangan? 

2. Apakah subject spesific pedagogy yang dikembangkan efektif untuk: 

a. meningkatkan prestasi belajar siswa? 

b. meningkatkan sikap peduli lingkungan siswa? 

c. meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? 
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