
BAB I 
LANDASAN FILOSOFI 

Kajian tentang pendidikan tidak dapat dipisahkan 

dari kajian filosofisnya. Jika pendidikan diimplementasikan 

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, maka 

filsafat pendidikan diartikan sebagai pemikiran yang 

memberi nilai dan dasar dari pengetahuan dan keterampilan 

tersebut. Pentingnya mengkaji filsafat pendidikan karena 

berperan sebagai landasan berkembangnya teori pendidikan 

yang menentukan proses tercapainya tujuan pendidikan 

termasuk di perguruan tinggi. 

Filsafat pendidikan merupakan landasan atau dasar 

berkembangnya teori pendidikan dimana teori pendidikan 

merupakan dasar kajian mengenai sistem pendidikan yang 

meliputi pendidik, murid dan anak didik, lembaga 

pendidikan, penyusunan kurikulum dan materi, hak dan 

kewajiban para pendidik dan anak didik, tugas dan fungsi 

pendidikan, dan metodologi pendidikan. Ibarat gedung jika 

komponen-komponen penyusun gedung tidak memiliki 

landasan yang kokoh maka bangunan tersebut tidak akan 

berdiri dengan kokoh. Demikian pula pendidikan apabila 
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dilaksanakan dalam landasan yang tidak kuat maka 

prakteknya tidak akan mantap, mudah mengalami 

kesalahan-kesalahan yang merugikan, tidak berjalan efektif 

dan efisien, tidak relevan dengan kebutuhan individu, 

masyarakat dan pembangunan. 

Secara umum, filsafat terdiri atas tiga landasan yaitu 

ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis 

membahas tentang kenyataan yang menjurus pada suatu 

kebenaran. Landasan epistemologis merupakan hakikat 

pengetahuan untuk memberikan kebenaran. Landasan 

aksiologis adalah landasan dalam menguji dan 

mengintegrasikan nilai dalam kehidupan. Ketiga landasan ini 

menjadi dasar dalam menjelaskan beberapa aliran filsafat 

pendidikan. Berikut ini akan diuraikan beberapa aliran 

filsafat yang melandasi pendidikan seperti progresivisme, 

rekonstruksi budaya, perenialisme, essensialisme, 

pendidikan kritis, dan Ki Hajar Dewantara. 

1.1. Progresivisme 

Landasan ontologis aliran progresivisme menunjukkan 

bahwa realitas alam merupakan bagian dari realitas 

manusia. Realitas manusia berupa pengalaman tentang 

penderitaan, kesedihan, kegembiraan, dan lain-lain 

merupakan kunci pengertian manusia terhadap segala 

sesuatu. Pengalaman ini mengajarkan manusia untuk terus 
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berjuang dan bertindak sebagai bentuk perkembangan 

hidup manusia. 

Kenyataan sebagai pengalaman manusia merupakan 

landasan epistemologi aliran progresivisme. Manusia 

mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikiran. 

Manusia memang hidup dalam gua persepsi indera. Manusia 

tidak mempunyai cara untuk mengetahui hal-hal di luar 

pengalaman inderawi (tentang kebenaran sesungguhnya). 

Kebenaran adalah segala hal yang dapat dikerjakan dan 

berguna. Oleh karena pikiran manusia itu aktif dan 

eksploratif, maka pengetahuan adalah hasil interaksi 

manusia dengan lingkungannya. Pengetahuan adalah 

informasi, fakta, hukum prinsip, proses, kebiasaan yang 

terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi 

dan pengalaman. Pengetahuan harus disesuaikan dan 

dimodifikasi dengan realitas baru di dalam lingkungan 

kehidupan. Kebenaran ialah kemampuan suatu ide untuk 

memecahkan masalah. Kebenaran adalah konsekuen dari 

suatu ide, realita pengetahuan, dan daya guna di dalam 

hidup. 

Landasasan aksiologi aliran progresivisme 

menunjukkan bahwa nilai-nilai berasal dari masyarakat. 

Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai 

bersifat relatif, tidak ada prinsip mutlak. Kriteria tindakan 

etik adalah uji sosial dalam masyarakat. Kriteria keindahan 

(estetik) bergantung pada selera sosial. Nilai timbul karena 
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manusia mempunyai bahasa sehingga timbul pergaulan. 

Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, 

kehendak, perasaan dan kecerdasan manusia. Nilai itu benar 

atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan ada, bila 

menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang 

dialami manusia dalam pergaulan manusia. 

Pendidikan menurut aliran progresivisme merupakan 

wahana efektif yang berorientasi pada sifat dan hakikat 

peserta didik sebagai manusia yg berkembang. Aliran 

progresivisme menilai peserta didik mempunyai kecerdasan 

sebagai potensi kodrat yg membedakannya dg makhluk lain, 

memiliki potensi kreatif dan dinamis yang dijadikannya 

bekal untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah 

hidupnya dan lingkungannya. Pengalaman yang diperoleh 

dari lingkungan merupakan bagian terpenting bagi peserta 

didik. Melalui kemampuan inteligensi dan pengalaman yang 

diperoleh di lingkungan, peserta didik dapat menyelesaikan 

masalahnya dan bertindak dengan segala konsekuensinya. 

Menurut aliran progresivisme, nilai berkembang terus 

karena adanya pengalaman baru antara individu dan nilai 

yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi 

untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat 

kompleks. Pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti 

membina kebudayaan yang baru yang dapat menyelamatkan 

manusia bagi hari depan yang makin kompleks dan 

menantang. 
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Tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme: 

1. Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan 

orang yang cakap dan berguna di masyarakat kelak. 

Aliran progresivisme berpendapat bahwa sekolah yang 

ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi 

dengan lingkungan sekitar dan menjadi bagian dari 

masyarakat. Dengan demikian sekolah harus 

menyajikan program pendidikan yang dapat 

memberikan wawasan kepada peserta didik tentang apa 

yang menjadi karakteristik atau kekhasan daerah 

tersebut. Sekolah tidak hanya berperan sebagai transfer 

of knowledge, namun sekaligus berperan sebagai 

transfer of value. 

2. Pendidikan di sekolah bertujuan mengajarkan generasi 

muda untuk mengelola dan mengatasi perubahan 

dengan cara yang benar sehingga peserta didik dapat 

belajar beradaptasi dengan dunia yang selalu berubah 

baik sekarang maupun di masa datang.  

3. Pendidikan di sekolah bertujuan mendidik peserta didik 

untuk berdemokrasi. Sekolah adalah kehidupan 

demokratis dan lingkungan belajar yang setiap orang 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

sebagai antisipasi untuk proses kehidupan masyarakat 

yang lebih luas. Perubahan sosial, ekonomi dan politik 
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dipandang baik sepanjang memberikan kondisi yang 

lebih baik bagi masyarakat. 

Pengalaman manusia menjadi kata kunci aliran 

progresivisme sehingga kurikulum yang disusun di sekolah 

dipusatkan pada pengalaman manusia. Kurikulum bersifat 

fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengn kehendak 

zaman, terbuka dan tidak terikat oleh doktrin tertentu 

sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. 

Kurikulum lebih difokuskan pada proses daripada isi. 

Pengalaman diperoleh karena manusia terus belajar dan 

beradaptasi dengan lingkungannya. Mata pelajaran tidak 

terpisah melainkan harus terintegrasi dalam satu kesatuan 

dengan tipe Core curriculum. Mata pelajaran yang 

terintegrasi akan menjadi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor sehingga anak akan dapat berkembang dengan 

baik. Praktek belajar di laboratorium, bengkel, kebun, 

lapangan merupakan kegiatan belajar yang dianjurkan 

sesuai dengan prinsip belajar sambil melakukan (learning by 

doing). Metode belajar yang diutamakan adalah problem 

solving dengan langkah-langkah seperti metode ilmiah. Lima 

langkah proses pemikiran reflektif adalah:  

1. Merumuskan masalah  

2. Identifikasi masalah secara lengkap.  

3. Memikirkan kemungkinan penyelesaian masalah (apa 

rumusan hipotesisnya?)  

4. Memikirkan solusi yang dipandang paling tepat  
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5. Pengujian hipotesis yang dipilih (hipotesis yang masuk 

akal)  

Jika hipotesis berjalan baik, maka diperoleh kebenaran yang 

dicari.  Jika hipotesis gagal, maka dicari terus kebenaran 

sampai diperoleh dengan menguji hipotesis lain (kembali ke 

tahap 4).  

Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih 

pengalaman belajar yang akan sangat bermakna bagi 

dirinya. Kelas dipandang sebagai laboratorium ilmiah dan 

tempat ide-ide diverifikasi. Selain di dalam sekolah (kelas), 

studi lapangan juga sangat bermanfaat bagi peserta didik 

karena memberi kesempatan peserta didik untuk 

berpartisipasi secara langsung dalam interaksi dengan 

lingkungan, dan dapat memotivasi mereka (membangunkan 

minat intrinsik) dalam belajar. Metode pengalaman ini tidak 

menolak buku, perpustakaan, museum dan pusat 

pengetahuan lainnya. Jika peserta didik membangun 

pengetahuan yang bermakna didasarkan pada pengalaman, 

maka mereka akan mampu menyusun pengetahuannya 

melalui pendekatan tidak langsung dan logis.  

Aliran progresivisme menjelaskan peran guru sebagai 

fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Guru 

adalah pembelajar juga, hanya saja ia lebih berpengalaman 

sehingga dapat dipandang sebagai pembimbing atau 

pengarah oleh peserta didik. Guru tidak mengarahkan kelas 
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berdasarkan kebutuhan dirinya melainkan karena 

kebutuhan dan minat peserta didik. Mata pelajaran dipilih 

berdasarkan kebutuhan peserta didik. Usaha-usaha yang 

harus dilakukan guru adalah menciptakan kondisi edukatif, 

memberikan motivasi, memberikan stimulus sehingga akal 

peserta didik dapat berkembang dengan baik. 

1.2. Rekonstruksi Budaya 

Landasan ontologi aliran rekonstruksi budaya 

memandang realitas sebagai hal yang bersifat universal dan 

sama di semua tempat. Memahami suatu realita dimulai dari 

hal yang konkrit menuju ke arah yang khusus. Realita tidak 

terlepas dari suatu sistem dan dapat dipilah melalui akal 

pikiran. 

Sejalan dengan aliran progresivisme, rekonstruksi 

budaya berpijak pada pengalaman sebagai landasan 

epistemologinya. Realita dapat dipahami melalui 

pengalaman dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan 

sendiri dibentuk melalui akal dan pancaindera. Aliran 

rekonstruksi budaya berpendapat bahwa dasar dari 

kebenaran dapat dibuktikan dengan self evidence, yaitu bukti 

yang ada pada diri sendiri, realita dan eksistensinya.  

Landasan aksiologi aliran rekonstruksi budaya 

memandang bahwa nilai-nilai merupakan hal yang 

diperlukan dalam proses interaksi antar sesama manusia. 

Nilai ini didasarkan pada asas-asas supernatural yaitu 
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menerima nilai natural yang universal dan abadi 

berdasarkan prinsip nilai teologi. 

Konsep pendidikan yang diajukan oleh aliran 

rekonstruksi budaya adalah pendidikan yang 

mengedepankan kepekaan sosial dan perjuangan terhadap 

hak asasi manusia. Kaum rekonstruksionis percaya bahwa 

dengan pendidikan yang baik, maka moral manusia dapat 

pula menjadi baik. Beberapa pandangan dari filsafat 

rekonstruksi budaya adalah: 

1. Mempromosikan pemakaian problem solving tetapi tidak 

harus dirangkaian  dengan penyelesaian problem social 

yang signifikan. 

2. Pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang. 

3. Lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui 

partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. 

4. Pendidikan berdasar pada fakta bahwa belajar terbaik 

bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang 

nyata bersama sesamanya. 

5. Belajar sambil bertindak. 

Pada dasarnya, aliran rekonstruksionis menekankan 

pada kebutuhan untuk perubahan, yaitu perubahan sosial 

dan tindakan sosial. Pemikiran untuk mengembangkan 

perubahan didasarkan atas pemikiran bahwa individu dan 

masyarakat akan dapat membuat suatu perubahan yang 

lebih baik. Rekonstruksionis akan melibatkan lebih banyak 
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masyarakat sebagai agen perubahan (change-agents), untuk 

merubah diri mereka sendiri atau dunia di sekitar mereka. 

Mereka menolak filsafat yang abstrak dimana 

penekanannnya lebih kepada rasa ingin tahu dibandingkan 

dengan tindakan. Dengan demikian tujuan pendidikan oleh 

aliran rekonstruksi budaya adalah: 

1. Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai 

lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, 

ekonomi dan politik dalam masyarakat. 

2. Tugas sekolah-sekolah rekonstruksionis adalah 

mengembangkan ‘insinyur-insinyur’ sosial, warga-

warga negara yang mempunyai tujuan mengubah secara 

radikal wajah masyarakat masa kini. 

3. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah 

membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang 

masalah sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi umat 

manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada 

mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

Kurikulum yang dikembangkan diarahkan untuk 

mencapai tujuan kehidupan dunia yang demokratis dan 

menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu, 

rekonstruksionisme setuju dengan ide-ide perenialis tentang 

pentingnya pendidikan moral bagi subjek didik tetapi tidak 

secara otoritatif melainkan dalam suasana demokratis 
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sebagaimana diajarkan oleh John Dewey dan kaum 

progresivisme. 

Kurikulum rekonstruksi budaya memiliki komponen 

yang sama dengan model kurikulum lain tetapi isi dan 

bentuknya berbeda. 

1. Tujuan dan isi kurikulum. Tujuan program pendidikan 

setiap tahun berubah. Sebagai contoh dalam program 

pendidikan ekonomi-politik, tahun pertama tujuan 

pendidikan adalah membangun kembali dunia ekonomi-

politik. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah mengadakan survei secara kritis 

terhadap masyarakat; mengadakan studi tentang 

hubungan antara keadaan  ekonomi lokal dan ekonomi 

nasional serta dunia; mengadakan studi tentang latar 

belakang historis dan kecenderungan-kecenderungan 

perkembangan ekonomi, hubungannya dengan ekonomi 

lokal; mengkaji praktik politik dalam hubungannya 

dengan faktor ekonomi; memantapkan rencana 

perubahan praktik politik; mengevaluasi semua rencana. 

2. Metode. Pengajaran yang dilakukan oleh aliran 

rekonstruksi budaya adalah para pengembang 

kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan 

nasional dengan tujuan siswa. Guru berusaha membantu 

para siswa menemukan minat dan kebutuhannya. Sesuai 

dengan minat masing-masing siswa, baik dalam kegiatan 

pleno maupun kelompok berusaha memecahkan 
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masalah sosial yang dihadapinya. Keja sama baik antara 

individu dalam kegiatan kelompok, maupun antar 

kelompok dalam kegiatan kelompok, maupun antar 

kelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai 

metode rekonstruksi sosial.  

3. Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan 

melibatkan para siswa terutama dalam memilih, 

menyusun dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-

soal yang akan diujikan dinilai lebih dahulu baik 

ketepatan maupun keluasan isinya, juga keampuhan 

menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan 

masyarakat yang sifatnya kualitataif. Evaluasi tidak 

hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga 

menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap 

masyarakat. 

Peran guru pada aliran rekonstruksi budaya ini tidak 

jauh berbeda dengan aliran progresivisme dimana peran 

aktif peserta didik lebih ditekankan dan guru berperan 

sebagai motivator dan fasilitator. Posisi pendidik harus 

membuat peserta didik menyadari masalah-masalah yang 

dihadapi umat manusia, mambantu mereka merasa 

mengenali masalah-masalah tersebut sehingga mereka 

merasa terikat untuk memecahkannya. Guru harus terampil 

dalam membantu peserta didik menghadapi kontroversi dan 

perubahan. Guru harus mampu menumbuhkan kemampuan 
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berpikir peserta didik  untuk menciptakan alternatif 

pemecahan masalah yang menjanjikan keberhasilannya. 

Guru harus kritis dan analitis dalam mengungkapkan 

permasalahan sosial sehingga tidak terpaku pada buku teks 

dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

berpendapat mengenai permasalahan tersebut. 

1.3. Perenialisme 

Landasan ontologi perenialisme menunjukkan bahwa 

manusia adalah makhluk yang rasional yang memiliki esensi 

dan aksidensi. Esensi merupakan hal yang lebih diutamakan 

dibandingkan aksidensinya. Manusia didefinisikan sebagai 

perwujudan spirit yang memiliki kesatuan esensial jasmani 

yang hidup. Mereka bersifat unik, disusun dari pemenuhan 

kebutuhan badaniah dan substansi spiritual. Manusia 

memiliki keabadian, ketidakmatian, dan jiwa yang mampu 

menghidupkan prinsip-prinsip kesadaran diri dan 

kebebasan. Jiwa manusia menuntut perwujudan, memiliki 

sejarah dan eksistensi sosial, merupakan suatu yang bersifat 

sementara yang mana manusia mengetahui, mencintai, dan 

memiliki pilihan 

Setiap manusia dibentuk oleh waktu, tempat dan 

partisipasi khusus dalam sejarahnya sendiri. Mereka adalah 

makhluk sosial yang dilahirkan, tumbuh, dewasa, dan 

meninggal dalam keluarga dan komunitas sosial. Komunitas 

sosial perlu dipelajari dan diperoleh melalui pengembangan 
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bahasa formal, menulis, dan membaca. Sekolah merupakan 

tempat untuk mengembangkan manusia sebagai makhluk 

sosial dan komunikatif. 

Landasan epistemologi perenialisme memandang 

bahwa kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan 

kesesuaian antara pikiran dan benda. Metode deduksi dapat 

digunakan untuk memperoleh kebenaran hakiki tertinggi 

yang tertuang dalam kajian metafisika. Kebenaran realita 

berupa sains dan ilmu empiris lainnya dapat diperoleh 

melalui metode induksi. 

Kaum perenialisme menjelaskan manusia 

berhubungan dengan realita materi melalui pemahamannya. 

Manusia mampu memahami objek dan pribadi yang lain 

melalui pengalamannya. Pemahaman ini adalah kekuatan 

badan yang menyatukan manusia secara langsung dengan 

objek sensasi individu. Pikiran manusia memberikan 

kekuatan menyusun konsep dari pengalaman sensori 

dengan abstraksi dan memilih karakteristik atau kualitas 

kehadiran objek. Konsep yang tersusun memungkinkan 

manusia agar mampu menggeneralisasi pengalaman dan 

dapat mengkonstruksi alternatif tindakan yang mungkin 

dapat dilakukan. 

Meskipun kaum perenialis beranggapan bahwa 

penalaran merupakan bagian tertinggi yang dimiliki 

manusia dan merupakan kekuatan duniawi yang paling 

memuaskan, hal ini bukan sebuah kebahagiaan yang lengkap 
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dan sempurna. Kebahagiaan sempurna dapat dicapai 

sesudah kematiannya. Melalui berkat Tuhan manusia 

mengalami kehidupan abadi dan bersatu dengan Tuhan. 

Landasan aksiologi kaum perenialisme memandang 

bahwa nilai-nilai berdasarkan pada asas supranatural yang 

abadi dan universal. Manusia sebagai subjek telah memiliki 

potensi untuk menjadi baik sesuai dengan kodratnya, tetapi 

ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. 

Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri pada Tuhan 

sesudah itu baru kehidupan berpikir rasional. 

Aliran filosofis perenialisme menginginkan peserta 

didik untuk mempelajari buah pemikiran tokoh-tokoh di 

masa lampau, peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh 

tersebut untuk diri sendiri dan bahan pertimbangan bagi 

kemajuan zaman sekarang. Sasaran pendidikan adalah 

kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, 

kebenaran dan nilai-nilai abadi yang tidak terikat ruang dan 

waktu.  

Tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan 

peserta didik ke arah kematangan akalnya. Keberhasilan 

anak dalam kematangan akal ini tergantung kepada guru 

(pendidik dan pengajar). Guru atau pendidik adalah benar-

benar sosok yang dapat diteladani dan menguasai bidang 

ilmunya sehingga peserta didik akan mendapatkan 

pendidikan yang berkualitas. 
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1.4. Essensialisme 

Aliran filsafat essensialisme berpegang pada konsep 

humanisme yang menginginkan kembalinya warisan sejarah 

yang telah terbukti keunggulan dan kebaikannya bagi 

kehidupan manusia. Pendidikan harus berpijak pada nilai-

nilai yang jelas, tahan lama, stabil, dan memiliki tatanan 

yang jelas serta telah terbukti memberi kebaikan pada 

manusia.  

Essensialisme bertujuan untuk membentuk manusia 

yang berguna dan kompeten. Pendidikan yang baik terdiri 

dari keterampilan dasar, seni, dan ilmu pengetahuan. 

Pendidikan ini diyakini dapat berguna di masa lalu dan 

besar kemungkinan berguna di masa yang akan datang. 

Landasan ontologi essensialisme beranggapan bahwa 

dunia dan isinya adalah tatanan yang tidak tercela. Sifat, 

kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan 

tatanan alam semesta. Essensialisme tidak hanya 

memandang hukum alam yang bersifat material namun juga 

hukum alam yang bersifat rohani. 

Landasan epistemologi essensialisme memandang 

bahwa pribadi manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia 

yang mampu menyadari realitas sebagai makro-kosmos dan 

mikro-kosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang 

dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Kualitas 

rasio yang dimiliki manusia memungkinkan manusia untuk 

dapat menghasilkan pengetahuan secara tepat dalam ilmu-



Yunita Arian Sani Anwar 
 

Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 17 
 

ilmu alam, biologi, sosial dan agama. Teori ilmiah adalah 

pendapat yang diperoleh dari upaya manusia untuk 

mempertahankan pola-pola umum yang dapat digeneralisasi 

yang bersumber dari fakta, informasi atau praktik. Logika 

berpikir deduktif digunakan untuk teori-teori filsafat dan 

ideologi. Logika induktif digunakan untuk menggeneralisasi 

fenomena alam. 

Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam 

pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal 

dan spiritual, yang dapat menuntun kehidupan manusia 

pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan semacam itu 

tidak semata-mata terikat kepada hal-hal yang bersifat fisik, 

tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Pengetahuan 

adalah hasil yang dicapai oleh proses dimana subjek dan 

objek mengadakan pendekatan. Pengetahuan merupakan 

persatuan subjek dan objek yang bersifat intensif, 

mendalam, dan intrinsik. Hasilnya adalah perpaduan antara 

pengamatan, pemikiran, dan kesimpulan dari kemampuan 

manusia dalam menyerap objek.  

Pendidikan menurut kaum essensialis memberikan 

kontribusi yang besar terhadap kebaikan manusia untuk 

menghasilkan masyarakat yang beradab. Pendidikan dasar 

perlu melatih beberapa kompetensi di antaranya membaca, 

menulis, berhitung, dan tindakan sosial rasional lainnya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, pendidikan 

menengah melatih kompetensi di bidang sejarah, 
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matematika, sains, bahasa, dan sastra. Setelah menuntaskan 

pendidikan menengah, diharapkan peserta didik dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan lingkungan 

sosial. 

Menghasilkan pendidikan yang baik tidak terlepas 

dari penyusunan kurikulum yang mampu mewujudkan 

tujuan pendidikan. Menurut kaum essensialis, kurikulum 

yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Pada kurikulum dasar, menitikberatkan pada 

keterampilan dasar untuk mewujudkan pemberatasan 

buta huruf. 

2. Kurikulum menengah terdiri atas pendidikan dasar 

termasuk di dalamnya sejarah, matematika, sains, 

sastra, dan bahasa. 

3. Disiplin tinggi merupakan pelajaran yang perlu 

disesuaikan dengan kondisi sekolah tempat pelajaran 

berlangsung. 

4. Menghargai pemegang kekuasaan yang sah di sekolah 

dan masyarakat merupakan tindakan yang harus 

ditanamkan dalam diri siswa. 

5. Belajar keterampilan harus dilakukan dengan tuntas. 

1.5. Pedagogi Kritis 

Pedagogi kritis pertama kali dicetuskan oleh Paulo 

Freire pada tahun 1921. Freire menekankan pada 

pendidikan yang berbasis pada dialog, kasih sayang, cinta, 
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dan kemanusiaa. Pemikiran Freire memberikan inspirasi 

pada beberapa tokoh dunia yang melanjutkan kajian tentang 

pedagogi kritis. Sebanyak sepuluh tokoh utama yang 

melanjutkan kajian Freire tentang pedagogi kritis. Salah 

satunya adalah Henry Giroux. 

1. Pemikiran Paulo Freire 

Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan kritis yang 

meletakkan dasar “pendidikan bagi kaum tertindas”, 

memberikan makna pembebasan yang lebih menekankan 

pada kebangkitan kesadaran kritis masyarakat. Hakekat 

pembebasan menurutnya adalah suatu proses bangkitnya 

“kesadaran kritis” rakyat terhadap sistem dan struktur 

sosial yang menindas. Pembebasan bagi mereka tidak saja 

terbebas dari kesulitan aspek material saja, tapi juga adanya 

ruang kebebasan dari aspek spiritual, ideologi maupun 

kultural. Dijelaskannya bahwa sesungguhnya rakyat 

memerlukan tidak saja bebas dari kelaparan, tetapi juga 

bebas untuk mencipta, mengkonstruksi, dan untuk 

mewujudkan cita-citanya. Tema pokok gagasan Freire 

sesungguhnya mengacu pada suatu landasan keyakinan 

bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan proses 

memanusiakan manusia kembali. Gagasan ini berangkat dari 

suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami 

proses “dehumanisasi”. Pendidikan sebagaimanan 

dipraktekkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari sistem 
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masyarakat justru pada kenyataannya membuat proses 

dehumanisasi menjadi abadi.  

Pandangan filsafat pendidikan Freire bermula dari 

kritiknya terhadap praktek pendidikan di dunia dewasa ini 

yang disebutnya “banking concept of education”. Murid 

dalam proses pendidikan model bank yang dipraktekkan di 

sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka 

pasif dan hanya mendengar, mengikuti, mentaati dan 

mencontohi para guru. Praktek pendidikan seperti itu, bagi 

Freire tidak saja bersifat menjinakkan bahkan termasuk 

proses dehumanisasi dan penindasan. 

Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi 3 

yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. 

Berikut uraian kesadaran tersebut dan kaitannya dengan 

sistem pendidikan. 

a. Kesadaran magis, yaitu kesadaran masyarakat yang 

tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan 

faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak 

mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistem 

politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat 

faktor di luar manusia sebagai penyebab ketidakberdayaan. 

Di dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak 

mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka 

proses belajar mengajar tersebut dalam pendapat Freire 

disebut sebagai pendidikan fatalistik. Proses pendidikan 

model ini tidak memberikan kemampuan analisis terhadap 
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kaitan antara sistem dan struktur dengan permasalahan di 

masyarakat. 

b. Kesadaran naif, kesadaran yang lebih melihat aspek 

manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. 

Bentuk kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, kebutuhan 

untuk berprestasi, dianggap sebagai penentu perubahan 

sosial. Upaya menganalisis penyebab suatu masyarakat 

menjadi miskin, bagi mereka disebabkan karena “salah” 

masyarakat sendiri, karena mereka malas, tidak memiliki 

kompetensi atau tidak memiliki budaya membangun dan 

seterusnya. Oleh karena itu dibutuhkan seseorang yang 

mampu mengembangkan kekuatan sebagai pemicu 

perubahan. Tugas pendidikan adalah membuat dan 

mengarahkan agar murid bisa beradaptasi dengan suatu 

sistem yang baik. 

c. Kesadaran kritis, kesadaran ini melihat aspek 

sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan 

struktural menghindari “penyalahan kepada para korban” 

dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem 

sosial, politik, ekonomi dan budaya, dan akibatnya pada 

keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, 

melatih murid untuk mampu mengidentifikasi 

“ketidakadilan” dalam sistem dan struktur yang ada, 

kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan 

struktur itu bekerja, serta bagaimana 

mentransformasikannya. 
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Freire berpendapat, di dunia ini sebagian besar manusia 

menderita sedemikian rupa sementara sebagian lainnya 

menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang 

tidak adil. Kelompok yang menikmati ini justru bagian 

minoritas umat manusia sehingga jika dilihat dari segi 

jumlah menunjukkan keadaan yang tidak berimbang. Bagi 

Freire kondisi ini disebut “situasi penindasan”. 

Penindasan apapun alasannya adalah tidak manusiawi 

dan sesuatu yang menafikkan harkat manusia 

(dehumanisasi). Dehumanisasi bersifat mendua dalam 

pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan 

juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya 

menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas 

menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka 

dinistakan, karena mereka dibuat tak berdaya dan 

dibenamkan dalam kebudayaan “bisu”. 

Menurut Freire proses memanusiakan manusia kembali 

(humanisasi) adalah suatu keharusan. Jika kenyataan 

menyimpang dari keharusan maka menjadi tugas manusia 

untuk merubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. 

Itulah fitrah manusia sejati. 

Bagi Freire fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku 

atau subyek, bukan penderita atau obyek. Panggilan 

manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar yang 

bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas 

atau mungkin menindasnya. Manusia harus menggeluti 
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dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya cipta 

dan hal itu berarti perlunya sikap orientatif yang merupakan 

pengembangan bahasa pikiran. Bahasa pikiran ini pada 

hakekatnya manusia mampu memahami keberadaan dirinya 

dan lingkungan dunianya dengan bekal pikiran dan tindakan 

“praxis”nya untuk merubah dunia dan realitas. Manusia 

memiliki naluri dan kesadaran. Manusia memiliki 

kepribadian dan eksistensi. Hal ini tidak berarti bahwa 

manusia tidak memiliki keterbatasan, tetapi dengan fitrah 

kemanusiannya seseorang harus mampu mengatasi banyak 

situasi yang mengekangnya. Jika seseorang pasrah, 

menyerah pada situasi tersebut, apalagi tanpa usaha dan 

kesadaran sama sekali maka sesungguhnya ia sedang tidak 

manusiawi. Seorang yang manusiawi harus menjadi 

pencipta sejarahnya sendiri. Manusia adalah penguasa atas 

dirinya, dan karena itu fitrah manusia adalah menjadi 

merdeka, menjadi bebas. Ini merupakan tujuan akhir dari 

upaya humanisasi Freire. Humanisasi, karenanya juga 

berarti pemerdekaan atau pembebasan manusia dari situasi 

batas yang menindas di luar kehendaknya. Kaum tertindas 

harus memerdekan dan membebaskan diri mereka sendiri 

dari penindasan yang tidak manusiawi sekaligus 

membebaskan kaum penindas mereka dari penjara hati 

nurani yang tidak jujur melakukan penindasan. 

Freire merumuskan gagasan mengenai hakikat 

pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali 
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baru dan pembaharu. Bagi Freire, pendidikan haruslah 

berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan 

dirinya sendiri. Pengenalan ini tidak cukup hanya bersifat 

objektif atau subyektif, tapi harus kedua-duanya. Kebutuhan 

objektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi 

selalu memerlukan kemampuan subyektif (kesadaran 

subyektif) untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang 

tidak manusiawi, yang terjadi secara nyata dan bersifat 

obyektif. Obyektifitas dan subyektivitas dalam pengertian ini 

menjadi dua hal yang tidak saling bertentangan, bukan suatu 

dikotomi dalam pengertian psikologis. Kesadaran subyektif 

dan kemampuan obyektif adalah suatu fungsi dialektis yang 

ajeg dalam diri manusia dalam hubungannya dengan 

kenyataan yang saling bertentangan yang harus 

dipahaminya. Oleh karena itu pendidikan harus melibatkan 

tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg 

yaitu: 

a. Pengajar 

b. Pelajar atau anak didik 

c. Realitas dunia 

Komponen pengajar dan pelajar atau anak didik adalah 

subyek yang sadar sementara yang realitas dunis adalah 

obyek yang tersadari atau disadari. Hubungan dialektis 

semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan 

selama ini. 
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Sistem pendidikan yang pernah ada selama ini dianggap 

sebuah “bank” (banking concept of education) dimana 

peserta didik diberikan ilmu pengetahuan agar ia kelak 

dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi peserta 

didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial. 

Depositor atau investornya adalah para guru yang mewakili 

lembaga-lembaga kemasyarakatan mapan dan berkuasa, 

sementara depositonya adalah ilmu pengetahuan yang 

diajarkan kepada peserta didik. 

Secara sederhana Freire menyusun daftar kontradiksi 

pendidikan “gaya bank” sebagai berikut: 

a. Pengajar mengajar, peserta didik belajar 

b. Pengajar tahu segalanya, peserta didik tidak tahu apa-

apa 

c. Pengajar berpikir, peserta didik dipikirkan 

d. Pengajar bicara, peserta didik mendengarkan 

e. Pengajar mengatur, peserta didik diatur 

f. Pengajar memilih dan memaksakan pilihannya, peserta 

didik menuruti. 

g. Pengajar bertindak, peserta didik membayangkan 

bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya. 

h. Pengajar memilih apa yang akan diajarkan, peserta didik 

menyesuaikan diri. 

i. Pengajar mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan 

dengan wewenang profesionalismenya, dan 

mempertentangkannya dengan kebebasan peserta didik. 
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j. Pengajar adalah subyek proses belajar, peserta didik 

obyeknya. 

Freire menyebut pendidikan semacam ini menciptakan 

rasa kecintaan pada segala yang tidak memiliki jiwa 

kehidupan (nekrofili) dan bukannya melahirkan kecintaan 

pada segala yang memiliki jiwa kehidupan yang penuh 

makna (biofili). Implikasinya lebih jauh adalah bahwa pada 

saatnya nanti peserta didik akan benar-benar menjadikan 

diri mereka sebagai duplikasi guru mereka dulu, dan pada 

saat itulah akan lahir lagi generasi baru manusia-manusia 

penindas. Jika diantara mereka ada yang menjadi guru atau 

pendidik, maka daur penindasan segera dimulai dalam dunia 

pendidikan dan demikian yang terjadi seterusnya. Sistem 

pendidikan, karena itu, menjadi sarana terbaik untuk 

memelihara keberlangsungan status-quo sepanjang masa, 

bukan menjadi kekuatan penggugah kearah perubahan dan 

pembaharuan. Sistem pendidikan sebaliknya justru harus 

menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia. 

Sistem pendidikan yang mapan selama ini telah menjadikan 

peserta didik sebagai manusia-manusia yang terasing dan 

tercerabut dari realita dirinya sendiri dan realitas dunia 

sekitarnya, karena guru telah mendidik mereka menjadi 

seperti orang lain bukan dirinya sendiri. 

Sampailah Freire pada formulasi filsafat pendidikannya 

sendiri yang dinamakan sebagai “pendidikan kaum 

tertindas”, yaitu sistem pendidikan yang ditempa dan 
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dibangun kembali bersama dengan, dan bukan 

diperuntukkan bagi kaum tertindas. Sistem pendidikan 

pembaharu ini, kata Freire adalah pendidikan untuk 

pembebasan bukan untuk penguasaan. Pendidikan 

bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu, 

secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi 

dan refleksi total yakni prinsip bertindak untuk merubah 

kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya 

secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan 

realitas dan hasrat untuk perubahan kenyataan yang 

menindas tersebut. Inilah makna dan hakikat “praxis”. 

Dengan kata lain “praxis” adalah “manunggal karsa, kata 

dan karya”, karena manusia pada dasarnya adalah kesatuan 

dari fungsi berpikir, berbicara dan berbuat. “Praxis” tidak 

memisahkan ketiga fungsi tersebut dan bersatu padu dalam 

gagasan maupun wujud manusia seutuhnya. Jika hal 

tersebut dipisah, maka akan ada dua kutub ekstrim yang 

terjadi yakni pendewaan berlebihan pada kerja atau 

pendewaan berlebihan pada pikiran. Setiap waktu dalam 

prosesnya, pendidikan ini merangsang kearah diambilnya 

suatu tindakan, kemudian tindakan tersebut direfleksikan 

kembali, dan dari refleksi itu diambil tindakan baru yang 

lebih baik. Demikian seterusnya, sehingga proses pendidikan 

merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang 

berlangsung terus menerus sepanjang hidup seseorang 

(Gambar 1.1). 
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Gambar 1.1.  Daur bertindak dan berpikir menurut Freire 

 

Freire menyebut model pendidikannya sebagai 

pendidikan hadap masalah (problem posing education). 

Peserta didik menjadi subyek yang belajar, subyek yang 

bertindak dan berpikir, dan pada saat bersamaan berbicara 

menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya. Hal yang 

sama berlaku juga dengan guru. 

Model pembelajaran yang diajukan Freire menunjukkan 

bahwa baik peserta didik dan guru saling belajar satu sama 

lain dan saling memanusiakan. Pada proses ini, guru 

mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh peserta 

didik dan pertimbangan guru diuji kembali setelah 

dipertemukan dengan pertimbangan peserta didik, begitu 

pula sebaliknya. Hubungan guru dan peserta didik menjadi 
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subyek-subyek bukan subyek-obyek. Obyek mereka adalah 

realitas. Maka terciptalah suasana dialogis yang bersifat 

inter subyek untuk memahami suatu obyek bersama. 

Membandingkannya dengan pendidikan “gaya bank” yang 

bersifat antidialogis, Freire menggambarkannya secara 

skematis seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. 

Pendidikan kritis oleh Freire menumbuhkan kesadaran yang 

menjauhkan seseorang dari rasa takut akan kemerdekaan. 

Melalui keterlibatan secara aktif dalam bertindak dan 

berpikir sebagai pelaku, dengan terlibat langsung dalam 

permasalahan yang nyata dan dalam suasana yang dialogis 

akan mewujudkan hal ini.  
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Gambar 1.2. Dialogis dan antidialogis menurut Freire 
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kesadaran tertinggi dan terdalam yakni penyadaran 

kesadaran.  

Jika seseorang telah mampu mencapai tingkat kesadaran 

kritis terhadap realitas, maka orang itupun mulai masuk ke 

dalam proses pengertian dan bukan proses menghafal 

semata-mata. Orang yang mengerti bukanlah orang yang 

menghafal, karena ia menyatakan diri atau sesuatu 

berdasarkan sistem kesadaran. Orang yang menghafal hanya 

menyatakan diri atau sesuatu secara mekanis tanpa sadar 

apa yang dikatakannya, dari mana ia menerima hafalan yang 

dinyatakannya itu dan untuk apa ia menyatakan kembali 

pada saat tertentu. Disinilah arti penting dari kata-kata, 

karena kata-kata yang dinyatakan seseorang sekaligus 

mewakili dunia kesadarannya, fungsi interaksi antara 

tindakan dan pikirannya. Pendidikan harus memberi 

keluasaan bagi setiap orang untuk mengatakan kata-katanya 

sendiri, bukan kata-kata orang lain. Murid harus diberi 

kesempatan untuk mengatakan dengan kata-katanya sendiri, 

bukan kata-kata sang guru. Atas dasar itulah Freire 

menyatakan bahwa proses pengaksaraan dan literasi pada 

tingkat yang paling awal sekali dari semua proses 

pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses 

yang fungsional, bukan sekadar kegiatan teknis yang 

mengajarkan huruf-huruf dan angka-angka serta 

merangkainya menjadi kata-kata dalam kalimat-kalimat 

yang tersusun secara mekanis. 
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2. Pemikiran Henry Giroux  

Henry Giroux adalah salah satu tokoh yang melanjutkan 

pemikiran Paulo Freire. Konsep yang diajukan merupakan 

kritikan terhadap pendekatan reductionistik determinism 

yang berpandangan bahwa sekolah tidak memiliki harapan 

dan hanya bagian dari fungsi ekonomi, sosial, dan politik. 

Giroux juga mengkritik pendekatan liberal educational yang 

secara sederhana mengatakan sekolah memiliki fungsi 

demokrasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah 

hanya menjadi kekuatan represif dalam sebuah masyarakat 

kapitalis. Konsep yang diajukan Giroux dalam pedagogi 

kritis berusaha menjadikan sekolah menjadi kekuatan 

dominasi dan emansipasi. Optimisme Giroux menjadikan 

sekolah yang demokratis dan melawan dominasi kelas 

tertentu untuk masyarakat demokratis. 

 Giroux juga mengkritik budaya positivisme yang sudah 

menjadi bentuk dari hegemoni kultural. Budaya positivisme 

sebagai bagian dari rasionalitas menjelaskan bahwa 

pengetahuan berkembang dengan dominasi metodologi 

ilmiah yang sangat ketat. Konstruksi pengetahuan direduksi 

sekadar ilmu yang dibangun dengan metodologi dan 

aktivitas sains berdasarkan pada deskripsi, klasifikasi, 

generalisasi berbagai fenomena sosial. Budaya positivisme 

menawarkan suatu bentuk rekayasa sosial dengan analog 

ilmu fisika terapan yang bergantung pada pengetahuan, 

imajinasi, kreativitas, dan terjadi reduksi semua fenomena 
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dengan formulasi empiris. Hal ini menurut giroux sangat 

berbahaya karena praktik di kelas dan kehidupan sosial 

secara umum tidak mempertimbangkan perkembangan 

kesadaran kritis dan historis.  

Pendidikan positivisme menurut Giroux adalah bentuk 

legitimasi yang mengaburkan hubungan antara pengetahuan 

dengan tatanan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial 

yang didukung basis pengetahuan. Pengetahuan di kelas 

sering diperlakukan sebagai bagian eksternal dari informasi, 

produksi yang independen dari manusia. Pengetahuan 

terpisah dari realitas manusia. Hal inilah yang membuat 

pedagogi kritis perlu mendelegitimasi budaya positivisme 

untuk mengembangkan kesdaran kritis dan historis 

masyarakat. 

Cultural studies merupakan konsep pedagogi kiritis yang 

dikembangkan oleh Giroux, di dalamnya berisi keadilan 

sosial, kebebasan, dan kesetaraan. Pedagogi kritis dianggap 

penting untuk mengembangkan kemampuan multiple 

literasi. Pengembangan literasi sosial sesuai dengan 

kebudayaan sekitar sangat bermanfaat untuk membangun 

kesdaran kritis. Pendidikan orang dewasa (adult education) 

harus mengambil peran penting sebagai pendidikan publik 

yang mencerahkan generasi muda. Tidak hanya generasi 

muda yang dicerahkan, namun kelompok sosial yang 

berbeda yang berada di luar sekolah perlu mengambil peran 

penting. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya reformasi 
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sekolah dan berbagai program pendidikan termasuk 

kurikulum untuk dapat membangun ruang kesadaran kritis 

bagi pelakunya. Giroux menggunakan pendekatan 

interdisipliner dan transdisiplin dari cultural studies dalam 

praktik demokratis di sekolah. Kombinasi berbagai media 

komunikasi seperti televisi dan film digunakan Giroux untuk 

mengembangkan konsep cultural studies. 

Peran guru tidak lepas dari kajian pedagogi kritis yang 

dikembangkan oleh Giroux. Menurut Giroux, guru harus 

progresif memajukan demokrasi dan memperkuat 

pemberdayaan partisipatif manusia dalam berbagai subjek. 

Guru progresif perlu mengetahui lebih banyak tentang 

pembentukan identitas dan nilai-nilai moral dari 

sebelumnya. Guru sebagai intelektual publik harus menjadi 

pekerja budaya di berbagai domain pedagogis yang lebih 

banyak mengetahui dan melintasi batas-batas pengetahuan. 

Guru disebut sebagai ahli kurikulum yang secara aktif 

terlibat dalam penyusunan kurikulum. Bahan kurikulum 

harus disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial yang 

berkembang di tempat mereka mengajar. Guru harus 

menjadi “intelektual transformatif” yang dapat mendidik 

peserta didik menjadi kritis, aktif menentang ketidakadilan 

ekonomi, politik, dan sosial di dalam dan di luar kelas. 

1.6. Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara  

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu 

tuntunan pada semua kekuatan kodrat yang dimiliki oleh 
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peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia 

maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan kodrat 

dimaksudkan sebagai segala kekuatan yang ada dalam diri 

peserta didik baik secara batin maupun lahir. Pengajar tidak 

dapat menggantikan kodrat tersebut namun hanya dapat 

menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan tersebut. 

1. Tri Pusat Pendidikan  

Ki Hajar Dewantara menguraikan proses tumbuh 

kembangnya seorang anak melalui tri pusat pendidikan. 

Sebanyak 3 pusat pendidikan yang menjadi konsentrasi 

penjelasan beliau yaitu; 1) pendidikan di lingkungan 

keluarga, 2) pendidikan di lingkungan perguruan, dan 3) 

pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam 

pemuda. Tripusat pendidikan ini besar pengaruhnya 

terhadap pembentukan karakter seseorang.  

Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama 

dan terpenting. Sejak timbul adab kemanusiaan hingga kini, 

hidup keluarga selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi 

pekerti atau karakter dari tiap-tiap manusia. Alam 

perguruan merupakan pusat perguruan yang teristimewa 

berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran 

(perkembangan intelektual) beserta pemberian ilmu 

pengetahuan (balai-wiyata). Alam kemasyarakatan atau 

alam pemuda merupakan kancah pemuda untuk beraktivitas 

dan beraktualisasi diri mengembangkan potensi dirinya.  
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Ki Hajar Dewantara memandang sekolah bukanlah 

lembaga yang memiliki orientasi mutlak dalam proses 

pembentukan karakter anak. Justru dia memandang 

pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan unsur-

unsur lain di luar sekolah. Tiap-tiap pusat harus mengetahui 

kewajibannya masing-masing, atau kewajibannya sendiri-

sendiri, dan mengakui hak pusat-pusat lainnya yaitu; alam 

keluarga untuk mendidik budipekerti dan laku sosial. Alam 

sekolah sebagai balai wiyata bertugas mencerdaskan cipta, 

rasa, dan karsa secara seimbang. Alam pemuda atau 

masyarakat untuk melakukan penguasan diri dalam 

pembentukan watak atau karakter.   

Ketiga lingkungan pendidikan tersebut sangat erat 

kaitannya satu dengan lainnya, sehingga tidak bisa dipisah-

pisahkan, dan memerlukan kerjasama yang sebaik-baiknya, 

untuk memperoleh hasil pendidikan maksimal seperti yang 

dicita-citakan. Hubungan sekolah (perguruan) dengan 

rumah anak didik sangat erat, sehingga berlangsungnya 

pendidikan terhadap anak selalu dapat diikuti serta diamati, 

agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Pamong sebagai pimpinan harus bertindak tutwuri 

handayani, ing madya mangun karsa, dan ing ngarsa sung 

tuladha yaitu; mengikuti dari belakang dan memberi 

pengaruh, berada di tengah memberi semangat, berada di 

depan menjadi teladan. 
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Teori Trikon merupakan usaha pembinaan kebudayaan 

nasional yang mengandung tiga unsur yaitu kontinuitas, 

konsentrisitas, dan konvergensi. 

a.  Kontinuitas 

Dasar kontinuitas berarti bahwa budaya, kebudayaan 

atau garis hidup bangsa itu sifatnya continue, bersambung 

tak putus-putus. Dengan perkembangan dan kemajuan 

kebudayaan, garis hidup bangsa terus menerima pengaruh 

nilai-nilai baru, garis kemajuan suatu bangsa ditarik terus. 

Bukan loncatan terputus-putus dari garis asalnya. Loncatan 

putus-putus akan kehilangan pegangan. Kemajuan suatu 

bangsa ialah lanjutan dari garis hidup asalnya, yang ditarik 

terus dengan menerima nilai-nilai baru dari perkembangan 

sendiri maupun dari luar. Jadi kontinuitas dapat diartikan 

bahwa dalam mengembangkan dan membina karakter 

bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri. 

b. Konsentrisitas 

Dasar konsentris berarti bahwa dalam mengembangkan 

kebudayaan harus bersikap terbuka, namun kritis dan 

selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. 

Hanya unsur-unsur yang dapat memperkaya dan 

mempertinggi mutu kebudayaan saja yang dapat diambil 

dan diterima, setelah dicerna dan disesuaikan dengan 

kepribadian bangsa. Hal ini merekomendasikan bahwa 

pembentukan karakter harus berakar pada budaya bangsa, 

meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk 
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mengakomodir budaya luar yang baik dan selaras dengan 

budaya bangsa. 

c. Konvergensi 

Dasar konvergensi mempunyai arti bahwa dalam 

membina karakter bangsa, bersama-sama bangsa lain 

diusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kebudayaan 

kesatuan umat sedunia (konvergen), tanpa mengorbankan 

kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. 

Kekhususan kebudayaan bangsa Indonesia tidak harus 

ditiadakan, demi membangun kebudayaan dunia.  

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam mengembangkan karakter dan membina 

kebudayaan bangsa harus merupakan kelanjutan dari 

budaya sendiri (kontinuitas) menuju ke arah kesatuan 

kebudayaan dunia (konvergensi), dan tetap terus memiliki 

dan membina sifat kepribadian di dalam lingkungan 

kemanusiaan sedunia (konsentrisitas). Dengan demikian 

maka pengaruh terhadap kebudayaan yang masuk, harus 

bersikap terbuka, disertai sikap selektif sehingga tidak 

menghilangkan identitas sendiri. 

2. Sistem Among dan Sistem Paguron 

Sistem among merupakan suatu cara mendidik yang 

diterapkan dengan maksud mewajibkan kodrat alam anak-

anak didiknya. Cara mendidik yang harus diterapkan adalah 

menyokong atau memberi tuntunan dan menyokong anak-

anak tumbuh dan berkembang atas kodratnya sendiri. 
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Sistem among ini meletakkan pendidikan sebagai alat dan 

syarat untuk anak-anak hidup sendiri dan berguna bagi 

masyarakat. Sebutan guru diganti menjadi pamong yang 

diwajibkan bersikap Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya 

mangun karsa, dan Tutwuri handayani. Ing ngarsa sung 

tuladha mengandung makna, sebagai among atau pendidik 

adalah orang yang lebih berpengetahuan dan 

berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang 

baik atau dapat dijadikan sebagai panutan bagi siswa. 

Mangun karsa berarti membina kehendak, kemauan dan 

hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, 

kepada cita-cita yang luhur. Ing madya berarti di tengah-

tengah, yang berarti dalam pergaulan dan hubungannya 

sehari-hari secara harmonis dan terbuka. Jadi ing madya 

mangun karsa mengandung makna bahwa pamong atau 

pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu 

menumbuhkan dan mengembangkan minat, hasrat dan 

kemauan peserta didik untuk dapat kreatif dan berkarya, 

guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan 

ideal. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh 

perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan 

kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat 

authoritative, possessive, protective dan permissive yang 

sewenang-wenang. Sedangkan handayani berarti memberi 

kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan 

yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan 
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pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut 

garis kodrat pribadinya.  

Sistem paguron atau pawiyatan yang digagas Ki Hajar 

Dewantara, mewujudkan rumah guru atau pamong sebagai 

tempat yang dikunjungi peserta didik. Peserta didik itulah 

yang dititipkan orang tuanya agar memperoleh pendidikan 

lanjutan yang terarah, terprogram, terkonsep, untuk jenjang 

kedewasaan yang lebih baik. 

Sistem paguron ini memiliki perbedaan dengan sistem 

sekolah. Pada sistem paguron, guru dan peserta didik berada 

pada lokasi yang sama dalam kehidupan sehari-hari, baik 

saat di sekolah maupun ketika melakukan interaksi setiap 

harinya, siang, pagi, malam dan berlangsung berbulan-bulan. 

Berbeda dengan sistem sekolah dimana guru dan anak didik 

sama-sama datang ke tempat pendidikan dalam kurun 

waktu tertentu, kemudian kembali ke tempat mereka 

masing-masing. Dengan demikian sistem sekolah sifatnya 

hanya sesaat. Efek paguron lebih baik, karena antara guru 

dan peserta didik terjadi transformasi kehidupan yang 

menyentuh, integral, dan sangat efektif. Di dalam paguron 

dibutuhkan para pendidik yang selain memahami ilmu 

pengetahuan juga memiliki kepribadian, baik tingkah 

lakunya, tutur katanya, sehingga menjadi cermin dan 

panutan. Dengan demikian, peserta didik akan mewarisi 

nilai-nilai kepribadian sang guru. 
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Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah 

bersifat nasional dengan tidak mengabaikan budaya lokal. 

Pendidikan ditujukan untuk mengangkat derajat bangsa 

agar dapat bekerjasama dengan bangsa lain untuk 

kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Cara mendidik 

yang patut diperhatikan adalah memberi contoh, 

pembiasaan, pengajaran, laku, pengalaman lahir dan batin. 

1.7. Filosofis Pembelajaran Kimia 

Filosofis pembelajaran merupakan epistemologi yang 

mengacu pada studi tentang asal mula, karakteristik, 

batasan-batasan, dan metode-metode pengetahuan. 

Pertanyaan yang muncul dalam filosofis pembelajaran 

adalah: 

1. Bagaimana kita bisa tahu? 

2. Bagaimana kita bisa belajar sesuatu yang baru? 

3. Apa yang menjadi sumber dari pengetahuan? 

Dasar filosofis pembelajaran kimia dikembangkan oleh 

D.B. Gowin melalui diagram vee Gowin. Kajian filosofis yang 

digambarkan pada diagram tersebut menunjukkan bahwa 

filosofis pembelajaran kimia memiliki manfaat yang kuat 

untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam 

mengembangkan konsep pembelajaran dan kerja 

laboratorium. Diagram vee menjelaskan hubungan antara 

konsep, prinsip, dan teori dengan observasi fenomena atau 

objek dan aspek prosedural pengambilan data, analisis data, 

dan konstruksi pengetahuan serta nilai pengetahuan. 



Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 
 

42 Yunita Arian Sani Anwar 
 

Diagram vee tidak hanya membantu dalam memilih objek 

atau fenomena yang akan diobservasi, namun juga memberi 

petunjuk jenis data dan analisis yang diperlukan. Prinsip dan 

teori menggambarkan hubungan banyak konsep yang 

mendasari objek yang diobservasi. Filosofis menjadi dasar 

berkembangnya prinsip dan teori. Diagram vee Gowin 

ditunjukkan pada Gambar 1.3. 

 

 

Gambar 1.3. Diagram vee Gowin 

 
Filosofis pembelajaran kimia dapat berupa 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berpusat pada 

guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau metode 

tradisional dikenal sebagai behaviorisme, yang berpendapat 

bahwa ide yang ada pada guru dapat dipindahkan ke siswa 

melalui aktivitas mengajar. Sebaliknya konstruktivisme 

merupakan pembelajaran yang membantu peserta didik 
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untuk menginternalisasikan dan mentransformasi informasi 

baru yang dimilikinya. Terjadinya transformasi apabila 

menghasilkan pengetahuan baru yang akan membentuk 

struktur kognitif baru. Perbandingan behaviorisme dan 

konstruktivisme ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perbandingan behaviorisme dan konstruktivisme 

No. Behaviorisme Konstruktivisme 
1. Kebenaran sangat 

bergantung pada 
konteks yang 
diobservasi oleh 
peserta didik. 

Pengetahuan dikonstruk 

2. Siswa melakukan 
observasi pada suatu 
objek untuk 
memahami 
pengetahuan yang 
diperoleh. 

Kerja kelompok 
mempromosikan hasil 
diskusi dan 
mengembangkan 
pemahaman secara 
bersama-sama. 
Pembelajaran individu 
adalah penting. 

3. Pertanyaan ujian 
memiliki satu jawaban 
yang benar. 

Kemampuan menjawab 
pertanyaan yang memiliki 
satu jawaban tidak 
menunjukkan pemahaman 
peserta didik. 

 

Filsafat dalam pembelajaran kimia memiliki banyak 

pengaruh terhadap perkembangan ilmu kimia. Selain 

mempengaruhi cara mengajar kimia, filsafat juga 

mempengaruhi berkembangnya model pendidikan kimia 

seperti tetrahedran Mahaffy, segitiga kimia, dan struktur 

kimia logis yang dikembangkan oleh Jensen (Labarca & 
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Lombardi, 2007; Mahaffy, 2006; Talanquer, 2010; Jensen, 

1998). Menurut Kidanemariam, Atagana, dan Engida (2013), 

miskonsepsi peserta didik dapat berkurang jika filsafat 

kimia digunakan sebagai alat untuk menghubungkan 

pengetahuan kimia di tingkat makroskopis, mikroskopis, 

dan simbolik. 

1.8. Rangkuman 

Landasan filosofis pendidikan merupakan kerangka 

dasar untuk mengkaji sistem pendidikan yang meliputi 

pendidik, murid dan anak didik, lembaga pendidikan, 

penyusunan kurikulum dan materi, hak dan kewajiban para 

pendidik dan anak didik, tugas dan fungsi pendidikan, dan 

metodologi pendidikan. Terdapat tiga landasan filsafat yaitu 

ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjelaskan 

beberapa aliran filsafat pendidikan. Beberapa aliran filsafat 

yang mengkaji pelaksanaan pendidikan yaitu progresivisme, 

rekonstruksi budaya, perenialisme, essensialisme, 

pendidikan kritis, dan Ki Hajar Dewantara. 

Filosofis pembelajaran merupakan epistemologi yang 

mengacu pada studi tentang asal mula, karakteristik, 

batasan-batasan, dan metode-metode pengetahuan. D.B. 

Gowin mengembangkan filosofis pembelajaran kimia 

melalui diagram vee Gowin. Diagram ini menjelaskan 

hubungan antara konsep, prinsip, dan teori dengan 

observasi fenomena atau objek dan aspek prosedural 

pengambilan data, analisis data, dan konstruksi 
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pengetahuan serta nilai pengetahuan dengan filsafat sebagai 

landasannya. Filosofis pembelajaran kimia dapat juga 

berupa pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

berpusat pada guru 
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BAB 2 
PEMBELAJARAN KIMIA DI 

PERGURAN TINGGI 

Pendidikan di perguruan tinggi saat ini telah mengalami 

perubahan dalam pelaksanaannya. Sejak kurikulum KKNI 

diterapkan, terdapat perubahan paradigma pendidikan 

tinggi. Bentuk perubahan tersebut di antaranya perubahan 

pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat 

dunia, perubahan dari kohesi sosial ke partisipasi 

demokratis, dan perubahan dari pertumbuhan ekonomi 

menjadi perkembangan kemanusiaan. Perubahan tersebut 

tentu menyebabkan terjadinya perubahan dalam proses 

pembelajarannya tidak terkecuali pembelajaran kimia. 
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2.1. Tingkatan Belajar Kimia 

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu sains 

yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan 

teknologi. Konsep yang dipelajari berhubungan dengan 

materi baik bentuk fisik dan perubahannya serta energi yang 

menyertainya. Ilmu kimia baru diperkenalkan pada tingkat 

sekolah menengah pertama pada mata pelajaran IPA 

terpadu. Konsep kimia yang utuh baru diajarkan pada 

tingkat sekolah menengah atas. Konsep dasar yang 

diperoleh di tingkat sekolah menengah dikembangkan di 

tingkat perguruan tinggi jika peserta didik mengambil 

jurusan kimia.  

Belajar kimia terkait dengan materi yang dapat 

dipelajari melalui tingkatan makro, mikro, dan simbolik 

yang disebut sebagai segitiga kimia (Gambar 2.1). Materi 

yang lebih komplek dijelaskan oleh kimiawan melalui 

tingkatan makro dan mikro maupun secara simbolik melalui 

penggunaan simbol kimia, rumus kimia, dan persamaan 

kimia. Konsep ilmu kimia sesuai dengan tiga tingkatan pada 

Gambar 2.1 menunjukkan tingkat kesulitan yang berbeda 

dalam belajar kimia. Ketiga tingkatan serta faktor tambahan 

seperti penggunaan simbol matematika, rumus, dan 

persamaan terbukti mampu menggambarkan hubungan 

antara tingkatan makro dan mikro, serta menggambarkan 

tingkat kompleksitas materi kimia. Penerapan segitiga kimia 
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membantu dosen untuk dapat menjelaskan konsep secara 

sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Segitiga kimia 

 

Tingkatan makro pada pembelajaran kimia terkait 

dengan fenomena faktual yang dialami sehari-hari atau 

fenomena yang teramati di laboratorium sebagai hasil 

observasi dan bukti nyata. Gambaran tingkatan makroskopik 

sebagai representasi dari alam yang menggambarkan sifat 

sebagai besar materi seperti suhu, pH, massa jenis, tekanan, 

dan konsentrasi. Penjelasan terkait fenomena aktual 

tersebut juga termasuk pada tingkatan makro.   

Submikroskopik adalah tingkatan belajar kimia yang 

menggambarkan, menjelaskan, dan membuat ramalan 

terkait sifat dan proses kimia oleh ahli kimia. Penjelasan 

yang dimaksud terkait penggunaan ilustrasi yang dapat 

mewakili fenomena, partikel tunggal, dan multiatomik yang 

Deskriptif 
(Makro) 

Sub-
mikroskopik 

(Mikro) 

Representasi 
(Simbolisme) 
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terdiri dari banyak partikel. Ilustrasi terkait materi dibagi 

menjadi tiga tingkatan konseptual yaitu molar, molekular, 

dan elektrikal. Tingkatan molar merujuk pada konsep dan 

ilustrasi dengan tujuan menggambarkan, menjelaskan, dan 

meramalkan sifat zat tanpa merujuk pada struktur 

mikroskopik zat tersebut. Tingkatan molekular 

menunjukkan kemampuan menjelaskan materi berdasarkan 

karakteristik atom, molekul atau ion baik jumlah dan 

jenisnya dalam sistem dan interaksi dinamik. Tingkatan 

elektrikal berpusat pada partikel subatomik terutama 

distribusi elektron dan dinamikanya. Tingkatan simbolik 

pada segitiga kimia mencakup tanda yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan konsep dan ide; sebagai contoh 

komposisi, sifat dan fase materi, reaksi, dan substansi kimia, 

dan geometri molekul.     

Contoh penerapan segitiga kimia pada pembelajaran 

kimia adalah penjelasan tentang terjadinya reaksi kimia. 

Merkuri dan bromin apabila dicampurkan pada suhu kamar 

akan menghasilkan kristal yang berwarna putih. Fenomena 

yang dapat diamati adalah merkuri bewujud cair dan 

berwarna perak sedangkan bromin berwujud cair dan 

berwarna merah kecoklatan. Terjadinya reaksi kimia 

ditunjukkan dengan hasil campuran kedua zat yang memiliki 

warna dan sifat yang berbeda dengan merkuri dan bromin. 

Fenomena yang teramati ini merupakan tingkatan 

makroskopik pada pembelajaran kimia. Tingkatan 
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mikroskopik ditunjukkan dengan atom bromin bergabung 

dengan atom merkuri membentuk molekul merkuri (II) 

bromida yang tersusun dari satu atom merkuri dan dua 

atom bromin. Pembentukan molekul merkuri (II) bromida 

menunjukkan bahwa molekul penyusun senyawa tersusun 

dari dua atau lebih atom jenis yang berbeda. Tingkatan 

simbolik ditunjukkan dengan penulisan simbol yang 

memudahkan penjelasan terjadinya reaksi antara merkuri 

dengan bromin.  

Hg(l) + Br2 (l) → HgBr2(l) 

Persamaan reaksi di atas menunjukkan tingkatan simbolik 

yang dapat menginterpretasikan tingkatan mikroskopik, 

bahwa satu molekul atom merkuri dan 1 molekul bromin 

bereaksi membentuk satu molekul merkuri (II) bromida. 

Segitiga kimia menjadi acuan beberapa peneliti di 

bidang pendidikan untuk dapat memudahkan mahasiswa 

memahami kimia. Namun, hal ini dirasa tidaklah cukup. 

Mahaffy (2006) berpendapat bahwa segitiga kimia hanya 

terbatas pada ahli kimia dan mahasiswa yang fokus pada 

bidang kimia. Saat ini begitu banyak mahasiswa yang “takut” 

dan kurang tertarik dengan kimia. Istilah yang digunakan di 

bidang kimia sangat asing dengan masyakarat meskipun 

konten kimia lekat dengan kehidupan manusia. Segitiga 

kimia belum mampu mengintegrasikan elemen manusia ke 

dalam konten kimia sehingga Mahaffy mengajukan 

tetrahedral kimia untuk memudahkan komunikasi antara 
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ahli kimia dan publik tentang dunia molekular. Selain itu, 

tetrahedral kimia diharapkan mampu mendorong literasi 

sains dan kepercayaan publik terhadap kimia melalui 

keterhubungan antara kimia dengan pengalaman 

mahasiswa. Tetrahedral kimia yang diajukan oleh Mahaffy 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2. Tetrahedral Kimia (Mahaffy, 2006) 

 

Tetrahedral kimia menekankan pada apenempatan 

konsep kimia, representasi simbolis, dan zat-zat kimia serta 

proses yang melibatkan zat tersebut dalam konteks autentik 

dari manusia yang menciptakan zat kimia, budaya yang 

digunakan oleh mereka, dan mahasiswa yang memcoba 

memahami hal tersebut. Konsep ini diharapkan mampu 

mengintegrasikan tingkatan makro, submikro, dan simbolis 
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dengan konteks dimana kimia dapat mempengaruhi 

manusia dan komunitasnya. Jadi, masing-masing tingkatan 

yang terhubung pada segitiga kimia dapat terintegrasi 

dengan kehidupan manusia. 

Penekanan yang penting dalam tetrahedral kimia 

adalah keterhubungan antara konten kimia dengan 

pengalaman mahasiswa. Kerangka yang diberikan mampu 

menjelaskan segitiga kimia dengan masalah di dunia nyata 

beserta solusinya termasuk proses industri dan aplikasi 

lingkungan. Kurikulum kimia yang diharapkan menekankan 

pada studi kasus, belajar aktif, dan proyek penyelidikan yang 

menghubungkan kimia di sekolah dengan kehidupan sehari-

hari mahasiswa. Dengan demikian, kimia tidak hanya 

menarik untuk ahli kimia dan mahasiswa yang menekuni 

bidang kimia, namun dapat menarik perhatian mahasiswa 

yang selama ini merasa “takut” dengan kimia. 

 

2.2. Kurikulum Kimia di Perguruan Tinggi 

Merujuk pada tingkatan belajar kimia yang telah 

diuraikan sebelumnya, penyusunan kurikulum kimia tidak 

terlepas dari landasan filosofis dan integrasi tingkatan 

belajar kimia. Mbajoirgu dan Reid (2006) menguraikan 

beberapa syarat kurikulum kimia di perguruan tinggi. 

Sebanyak 10 syarat yang harus terpenuhi dalam 

penyusunan kurikulum kimia. Syarat tersebut meliputi: 
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1. Menggunakan konsep mendidik dalam penyusunan 

kurikulum, bukan mempersiapkan mahasiswa menjadi 

ilmuwan kimia atau secara khusus berkarir di bidang 

kimia. 

2. Konten kimia disajikan dalam konteks sosial, ekonomi, 

dan industri sehingga melihat kimia bukan sebagai 

disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun terhubung 

dengan disiplin ilmu lain seperti aplikasi di bidang 

medis. 

3. Kurikulum dirancang agar dapat tanggap menjawab 

pertanyaan apapun yang membutuhkan penjelasan 

menggunakan konsep kimia sehingga mahasiswa 

terlatih untuk menghubungkan kimia dengan kehidupan 

sehari-hari. 

4. Konten yang selama ini terlalu padat dapat dikurangi 

dengan harapan semakin banyak waktu yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki kesalahpahaman, 

meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang ide 

dibandingkan menguasai cakupan materi, serta 

mengembangkan apresiasi kimia yang berpengaruh 

besar pada gaya hidup dan kemajuan sosial. 

5. Konten dimulai dari hal yang sederhana dan kontekstual 

sebagai tingkatan makro dan menghidari penggunaan 

tingkatan sub-mikro dan simbolik yang terlalu cepat. 

Menghindari berkembangnya topik yang membutuhkan 

permintaan informasi yang cukup tinggi tanpa 
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dukungan ide yang memadai, sehingga tumpang tindih 

informasi dan kebingungan dapat dihindari. 

6. Memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada 

mahasiswa untuk menyampaikan gagasan di bidang 

kimia dalam bentuk yang logis baik melalui presentasi, 

diskusi, tugas kelompok berbasis masalah, dan 

penulisan laporan ringkasan yang jelas tentang 

fenomena kimia. 

7. Tujuan pembelajaran dikembangkan dengan arah 

pengembangan pemahaman konseptual, bukan pada 

fase mengingat informasi maupun mengatasi 

miskonsepsi yang lebih mengutamakan aspek kognitif. 

8. Pembelajaran mengutamakan pemecahan masalah 

dalam berbagai situasi yang diawali dengan metode 

terbimbing hingga kondisi yang lebih terbuka pada 

kelompok kecil sehingga melatih aktivitas pemecahan 

masalah. 

9. Mengembangkan kegiatan praktikum dengan tujuan 

yang jelas untuk membuat kimia menjadi lebih nyata. 

Pengembangan ide dan proses berpikir secara utuh 

diutamakan sehingga bukan semata-mata melatih 

keterampilan psikomotorik mahasiswa. Praktikum 

diharapkan lebih banyak menawarkan kesempatan 

mahasiswa untuk pemecahan masalah secara utuh. 

10. Menggunakan penilaian yang terintegrasi sehingga 

penilaian yang dilakukan bertujuan agar mahasiswa 
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dapat belajar bukan untuk menentukan seberapa 

banyak konsep yang mampu diingat oleh mahasiswa. 

Dengan demikian, pembelajaran lebih mengutamakan 

pemahaman daripada mengingat, serta keterampilan 

berpikir tingkat tinggi daripada menghafal. 

Persyaratan kurikulum kimia telah mengubah 

paradigma berpikir tenaga pendidik untuk menjadikan 

kimia lebih menarik, mampu melatih kemampuan berpikir 

mahasiswa, dan dekat dengan kehidupan mahasiswa, bukan 

semata-mata mengharapkan mahasiswa menguasai semua 

konten kimia. Holbrook dan Rannikmae (2007) dalam 

artikelnya mengungkapkan posisi kimia dalam pendidikan 

terdapat dalam dua posisi yaitu pendidikan melalui kimia 

atau kimia melalui pendidikan. Posisi ini menunjukkan dua 

makna yaitu makna kimia dan makna pendidikan. 

Perbedaan pendidikan melalui kimia dan kimia melalui 

pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 1.1. Perbedaan Konteks Kimia Melalui Pendidikan dan 
Pendidikan Melalui Kimia 

 
No Kimia Melalui Pendidikan Pendidikan Melalui Kimia 
1 Lebih menekankan pada 

penguasaan konsep, teori 
dan hukum kimia 

Konsep kimia yang dipelajari 
digunakan untuk memahami 
dan menghargai isu sosial-
ilmiah dalam masyarakat 

2 Proses kimia diajarkan 
melalui pendekatan 
inkuiri 

Proses kimia diajarkan 
melalui  penyelidikan ilmiah 
dan pemecahan masalah 
untuk lebih memahami latar 
belakang kimia yang 
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berhubungan dengan 
masalah socioscientific 
dalam masyarakat 

3 Memperoleh penghargaan 
dari sifat ilmu 

Memperoleh penghargaan 
dari proses sains 

4 Melakukan praktikum 
untuk lebih menghargai 
karya ilmuwan 

Mengembangkan 
keterampilan pribadi yang 
berhubungan dengan 
kreativitas, inisiatif, serta 
kerja yang aman 

5 Mengembangkan sikap 
positif terhadap kimia dan 
ilmuwan 

Mengembangkan sikap 
positif terhadap kimia 
sebagai komponen utama 
dalam mengembangkan 
masyarakat dan proses 
ilmiah 

6 Memperoleh 
keterampilan komunikatif 
yang berhubungan 
dengan lisan, tertulis dan 
simbolik 

Memperoleh keterampilan 
komunikatif yang 
berhubungan dengan lisan, 
tertulis dan simbolik 

7 Melakukan pengambilan 
keputusan dalam 
menanggulangi isu-isu 
ilmiah 

Melakukan pengambilan 
keputusan sosial-ilmiah 
yang terkait dengan isu yang 
timbul dalam masyarakat 

8 Menerapkan kimia untuk 
masyarakat dan 
menghargai isu etis yang 
dihadapi oleh ilmuwan 

Menerapkan nilai sosial 
yang berkaitan dengan 
menjadi warga negara yang 
bertanggung jawab dalam 
karir terkait kimia 

    

Pendidikan melalui kimia lebih menekankan pada aspek 

pendidikan tanpa menghilangkan makna kimia sebagai ilmu 

pengetahuan dan proses ilmiah. Kimia sebagai ilmu 

pengetahuan dan proses ilmiah digunakan sebagai media 

untuk mencapai makna pendidikan. Ilmu kimia tidak lagi 

belajar tentang cara yang dilakukan kimiawan dalam bentuk 
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sejarah untuk menjadi sejarawan, atau pengertian istilah 

dalam kimia diajarkan untuk menjadikan mahasiswa sebagai 

ahli bahasa. Kimia di perguruan tinggi merupakan bagian 

dari penyediaan pendidikan dan konsep kimia, sehingga 

meningkatkan pembelajaran di domain kognitif, pribadi, dan 

sosial. 

Kurikulum perguruan tinggi di Indonesia berlandaskan 

pada asas empat pilar pendidikan yang diajukan oleh 

UNESCO. Empat pilar tersebut meliputi learning to know, 

learning to do, learning to be, dan learning to live together.  

Learning to know memiliki makna pembelajaran untuk 

belajar dan menemukan, untuk memahami lingkungan 

seseorang, untuk berpikir secara rasional dan kritis, untuk 

mencari pengetahuan dengan metode ilmiah, dan untuk 

mengembangkan kebebasan dalam mengambil suatu 

keputusan. Learning to do memiliki makna pembelajaran 

adalah untuk mengembangkan practical know-how ke 

kompetensi, mempraktikkan yang telah dipelajari, 

mengembangkan kemampuan untuk mentransformasi 

pengetahuan ke dalam inovasi‐inovasi dan penciptaan 

lapangan pekerjaan. Pembelajaran tidak lagi terbatas untuk 

pekerjaan tetapi merupakan respon dari partisipasi dalam 

perkembangan sosial yang dinamis. Pembelajaran adalah 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, bekerja 

dengan lainnya serta untuk mengelola dan mencari 

pemecahan konflik. Pembelajaran adalah untuk 
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mengembangkan kemampuan yang merupakan campuran 

dari higher skill, perilaku sosial, kerja tim dan 

inisiatif/kesiapan untuk mengambil risiko. 

Learning to be memiliki makna pembelajaran di 

antaranya adalah untuk mengembangkan pikiran dan fisik, 

intelegensia, sensitivitas, tanggungjawab dan nilai‐nilai 

spiritual; mengembangkan mutu imajinasi dan kreativitas, 

pengayaan personalitas; mengembangkan potensi diri untuk 

membuka kemampuan yang tersembunyi pada diri manusia, 

dan dalam waktu bersamaan terjadi konstruksi interaksi 

sosial. Learning to live together memiliki makna 

pembelajaran bertujuan untuk menghormati keragaman, 

memahami dan mengerti diri seseorang, terbuka terhadap 

yang lainnya. Pembelajaran adalah untuk mengembangkan 

kemampuan untuk memecahkan perbedaan pendapat 

melalui dialog, selalu perhatian dan berbagi, bekerja dengan 

tujuan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, dan 

mengelola serta memecahkan konflik. Dengan demikian 

akan menciptakan semangat baru dengan saling 

menghormati, mengakui saling ketergantungan, serta 

melakukan analisis bersama terhadap risiko dan tantangan 

di masa depan. Kondisi ini akan mendorong orang untuk 

melaksanakan program atau proyek bersama atau 

mengelola konflik dengan cara yang cerdas dan damai. 
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Kurikulum kimia selain mencakup persyaratan yang telah 

diuraikan sebelumnya, juga harus berlandaskan pada asas 

pendidikan UNESCO. Capaian pembelajaran harus 

mengandung empat unsur yaitu sikap dan tata nilai, 

kemampuan kerja, penguasaan keilmuawan, dan 

kewenangan dan tanggung jawab. Proses pembelajaran 

harus memiliki prinsip interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif dan berpusat pada 

mahasiswa. 

2.3. Penilaian di Perguruan Tinggi 

Sistem penilaian saat ini dianggap mengalami 

kegagalan bagi mahasiswa dan dosen. Penilaian saat ini 

masih terfokus pada penilaian pembelajaran bukan 

penilaian untuk belajar. Penilaian hanya dibatasi dalam 

ruang lingkup yang menyebabkan dosen mengajar hanya 

untuk penilaian, tidak mengajar untuk belajar sehingga 

sering mengabaikan perbedaan kemampuan mahasiswa 

secara individu. Praktek penilaian tersebut saat ini juga 

cenderung tidak ekonomis dan mencegah dosen 

mengembangkan keterampilan mengajar sebagai bagian 

dari pengembangan profesional mereka. Secara umum, 

praktek penilaian saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan informasi dan pengetahuan masyarakat yang 

berkembang setiap saat. Masyarakat saat ini membutuhkan 

mahasiswa untuk menjadi pemecah masalah dan pemikir 

kreatif dalam semua mata pelajaran dan sesuai dengan 
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kebutuhan daerah. Namun, kebutuhan saat ini belum 

tercermin dalam sistem penilaian di institusi pendidikan.  

Di perguruan tinggi terdapat beberapa permasalahan 

dalam sistem penilaian yaitu metode penilaian yang 

digunakan oleh dosen tidak efektif dalam mempromosikan 

belajar yang baik, praktik grade cenderung menekankan 

persaingan dibandingkan perbaikan pribadi, dan tidak ada 

umpan balik penilaian, jikapun ada umpan balik sering 

memiliki dampak negatif terutama pada mahasiswa dengan 

pencapaian rendah, yang dituntun untuk percaya bahwa 

mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki 

kemampuan belajar. 

Perlu kiranya memgembangkan penilaian sebagai 

bagian dari upaya yang lebih besar untuk melakukan 

perubahan di kurikulum. Praktek penilaian saat ini gagal 

memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat modern 

yang kompleks dan global. Pengajar perlu didukung dalam 

mengubah praktek penilaian saat ini dalam rangka menilai 

mahasiswa dengan cara yang mencerminkan kebutuhan 

masa depan yang akan mereka hadapi. 

1. Penilaian Pendidikan 

Penilaian merupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Kualitas 

suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. 



Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 
 

62 Yunita Arian Sani Anwar 
 

Sistem penilaian yang baik akan mendorong mahasiswa 

untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan 

memotivasi mahasiswa untuk belajar dengan lebih baik. 

Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian. 

Kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu 

diarahkan pada empat hal yaitu: 

a. Penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

menelusuri proses pembelajaran telah berlangsung 

sesuai dengan yang direncanakan. Pendidik 

mengumpulkan berbagai informasi sepanjang semester 

atau tahun pelajaran melalui berbagai bentuk 

pengukuran untuk memperoleh gambaran tentang 

pencapaian belajar mahasiswa. 

b. Pengecekan, yaitu untuk mencari informasi kekurangan 

pada mahasiswa selama proses pembelajaran. Dengan 

melakukan berbagai bentuk pengukuran dosen 

berusaha untuk memperoleh gambaran menyangkut 

kemampuan mahasiswanya, konten yang telah dikuasai 

dan konten yang belum dipahami.  

c. Pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan 

penyebab kekurangan yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dengan jalan ini dosen dapat 

segera mencari solusi untuk mengatasi kendala yang 

timbul selama proses pembelajaran berlangsung. 
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d. Penyimpulan, yaitu kegiatan menyimpulkan tentang 

tingkat pencapaian belajar mahasiswa. Tingkat 

pencapaian belajar ini kemudian dibandingkan dengan 

yang harus dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran. 

Selain itu, hasil penyimpulan ini dapat digunakan 

sebagai laporan hasil tentang kemajuan belajar 

mahasiswa, baik untuk mahasiswa sendiri, sekolah, 

orang tua, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. 

Prinsip-prinsip dari penilaian adalah: 

a. Penilaian secara kuat membingkai bagaimana 

mahasiswa belajar dan apa yang telah dicapai 

mahasiswa. Penilaian memberikan pengaruh yang 

signifikan pada pengalaman tingkat pendidikan 

mahasiswa dan apa yang mereka peroleh dari 

pengalaman tersebut. Peningkatan penilaian memiliki 

dampak yang besar pada kualitas pembelajaran. 

b. Penilaian dapat menggambarkan tentang bagaimana 

karya mahasiswa memenuhi standar yang sesuai. 

Pengajar, alat tulis dan penguji secara tradisional 

dituntut memegang tanggung jawab itu. Namun, 

mahasiswa sendiri perlu mengembangkan kapasitas 

untuk membuat penilaian tentang pekerjaan mereka 

sendiri dan orang lain agar menjadi efektif. 

c. Penilaian memainkan peran kunci dalam mendorong 

pembelajaran dan sertifikasi mahasiswa. Namun, 

sebelum ia memenuhi tujuan pendidikan dipastikan 
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terlebih dahulu mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kualitas kerja yang tinggi dan dapat menghubungkan 

pengetahuan dan pekerjaan mereka sendiri. 

Suatu penilaian dikatakan efektif apabila memenuhi 

beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya: 

a. Penilaian digunakan untuk melibatkan para 

mahasiswa dalam belajar secara produktif. Penilaian 

dirancang untuk memfokuskan mahasiswa pada proses 

pembelajaran. Agar keterlibatan mahasiswa dalam 

belajar meningkat, dan untuk mendukung hasil 

pembelajaran yang berkualitas, perlu kiranya 

merancang bentuk penilaian yang mengarahkan 

perhatian peserta didi untuk mengetahui apa yang perlu 

dipelajari dan kegiatan utama yang perlu dilakukan. 

Pembelajaran yang efektif dapat terhambat oleh 

penilaian tugas-tugas yang memfokuskan perhatian 

mahasiswa pada nilai dan kategori penilaian yang 

digunakan. Penilaian diakui sebagai kegiatan 

pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan tugas 

yang sesuai. Tugas penilaian harus signifikan dengan 

kegiatan belajar mahasiswa dan tidak hanya 

memungkinkan penilaian yang dibuat tentang apa yang 

telah dipelajari. Potensi keterlibatan mahasiswa dalam 

belajar ditingkatkan ketika tugas penilaian memerlukan 

keterlibatan pmahasiswasecara signifikan dari waktu ke 

waktu, dan ketika mereka mampu merancang, 



Yunita Arian Sani Anwar 
 

Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 65 
 

mengorganisir, dan membuat rangkaian belajar yang 

terorganisir. 

b. Umpan balik digunakan secara aktif untuk 

meningkatkan belajar mahasiswa. Umpan balik yang 

informatif dan mendukung serta memfasilitasi sikap 

positif terhadap pembelajaran di masa mendatang 

sangat diperlukan.  Manfaat yang jelas bagi mahasiswa 

adalah dapat memberi umpan balik pada saat mereka 

sedang belajar. Kegiatan belajar sehari-hari serta tugas-

tugas khusus dan tes memberikan kesempatan untuk 

penyediaan umpan balik. Ini menempatkan tanggung 

jawab pada dosen untuk merencanakan penilaian dalam 

rangka (a) mengembangkan keterampilan mereka 

sendiri dalam memberikan umpan balik yang 

berkualitas, dan (b) mahasiswa mengembangkan 

keterampilan yang mereka butuhkan untuk 

memberikan pendapat mengenai umpan balik satu sama 

lain. Mahasiswa mencari dan menggunakan umpan balik 

tepat waktu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan pekerjaan mereka. Ini dapat mendorong 

kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan 

keterampilan melakukan penilaian kritis. Mahasiswa 

secara teratur menerima informasi yang spesifik, bukan 

hanya dalam bentuk tanda dan angka, tentang 

bagaimana meningkatkan kualitas mereka bekerja. 

Tanda dan nilai memberikan sedikit informasi kepada 
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mahasiswa tentang sifat-sifat khusus dari pekerjaan 

mereka dan tidak menunjukkan bagaimana bisa 

memperbaikinya. Sementara tanda dan nilai dapat 

memberikan ukuran pelacakan kasar seberapa baik 

yang telah dilakukan mahasiswa, namun tidak 

membantu mahasiswa bergerak melampaui standar 

kinerja yang diharapkan. Informasi spesifik dan rinci 

diperlukan untuk mengetahui tugas yang telah 

dilakukan mahasiswa dengan baik, tugas yang belum 

dilakukan dengan baik, dan cara agar tugas mereka bisa 

lebih baik. 

c. Mahasiswa dan dosen menjadi mitra yang 

bertanggung jawab dalam pembelajaran dan 

penilaian. Mahasiswa semakin bertanggung jawab 

untuk penilaian dan proses umpan balik. Tujuan 

keseluruhan pendidikan tinggi meliputi pengembangan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa, yang meliputi 

kritik diri sendiri (self-critique), penilaian independen, 

dan keterampilan lainnya untuk melanjutkan belajar. 

Tanggung jawab pribadi untuk menilai kinerja dan 

memberikan serta menanggapi umpan balik adalah hasil 

lulusan yang diinginkan. Hal ini adalah perlu dan sesuai 

untuk program di perguruan tinggi dan untuk 

mendorong pengembangan kurikulum. Mahasiswa 

mengembangkan dan menunjukkan kemampuan untuk 

menilai kualitas pekerjaan mereka sendiri dan 
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pekerjaan orang lain terhadap standar yang telah 

disepakati. Mahasiswa perlu memiliki kepercayaan diri 

dan kompetensi dalam membuat informasi penilaian 

tentang apa yang mereka hasilkan. Mereka perlu 

mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi 

kualitas, kelengkapan dan atau ketepatan kerja 

sehubungan dengan standar yang tepat, dan memiliki 

kepercayaan diri untuk mengekspresikan penilaian 

mereka dengan penuh keyakinan. Ini membutuhkan 

pengelolaan proses penilaian dan praktek yang 

berhubungan dengan penilaian yang diperlukan dalam 

praktik profesional dan keterlibatan masyarakat dewasa 

ini. Dialog dan interaksi tentang proses dan standar 

penilaian antara dosen dan mahasiswa perlu 

didiskusikan agar standar penilaian disepakati dan 

dipahami bersama. 

d. Mahasiswa dilatih ke dalam praktek penilaian dan 

budaya pendidikan tinggi. Praktek penilaian secara 

hati-hati terstruktur pada awal tahapan program untuk 

menjamin kesuksesan mahasiswa. Hal yang paling 

penting adalah keterlibatan awal dalam pengelolaan 

tugas agar dapat membangun kepercayaan diri, dan 

harapan bahwa belajar tidak hanya membutuhkan 

investasi usaha tetapi juga perlu mengambil inisiatif. Ini 

memberikan kontribusi untuk mengurangi kecemasan 

sekitar informasi penilaian, instruksi, bimbingan, dan 
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kinerja. Penilaian awal memberikan informasi kepada 

mahasiswa dan dosen tentang kemajuan dan prestasi, 

dan memungkinkan untuk identifikasi mahasiswa yang 

membutuhkan dukungan tambahan. Praktek penilaian 

merespon harapan dan pengalaman yang beragam dari 

mahasiswa. Keterlibatan secara adil dengan tugas 

penilaian, dapat mengembangkan keterampilan 

akademik yang mereka butuhkan untuk melakukan 

tugas dengan baik. 

e. Penilaian untuk belajar ditempatkan di pusat subjek 

dan desain program. Desain penilaian diakui sebagai 

bagian integral perencanaan kurikulum dari tahap awal 

hingga tahap pengembangan. Penilaian bukanlah 

“tambahan” dari struktur kurikulum. Ini perlu 

dipertimbangkan sejak awal merancang penilaian 

karena terkait dengan pertimbangan mahasiswa dalam 

belajar sebagai bagian dari kurikulum. Tugas penilaian, 

jenis dan sarana penyebaran perlu sepenuhnya selaras 

dengan semua aspek lainnya  dalam kurikulum. 

Penilaian diselenggarakan secara holistik di seluruh 

mata pelajaran dan program dengan tugas terpadu yang 

saling melengkapi. Pengembangan berbagai atribut 

lulusan membutuhkan pendekatan sistematis untuk 

penilaian yang membangun dan saling melengkapi satu 

sama lain dan secara strategis tertanam di seluruh 

program studi. Adanya keterpaduan secara keseluruhan 
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dari program yang dibutuhkan pada desain kurikulum 

untuk menggabungkan penilaian dan umpan balik serta 

pembelajaran hasil dan kegiatan belajar mengajar. Jika 

dilakukan dalam cara ini, penekanan pada umpan balik 

untuk belajar dapat menjadi fokus mengajar dan 

keterlibatan belajar dalam kurikulum awal, 

menyebabkan munculnya penilaian yang terintegrasi 

dalam tahun berikutnya. 

f. Penilaian untuk belajar adalah fokus untuk dosen 

dan pengembangan kelembagaan. Pendekatan 

profesional dan ilmiah untuk penilaian oleh staf 

akademik perlu dikembangkan, digunakan, diakui dan 

dihargai oleh lembaga. Akademisi membutuhkan 

dukungan tertentu dalam mengembangkan keahlian 

yang diperlukan untuk tanggung jawab program 

penilaian mahasiswa. Dukungan tersebut dapat 

mencakup mentoring, dialog dengan rekan-rekan baik 

informal dan formal. Praktek penilaian dan kurikulum 

harus diulas secara jelas untuk kesiapan lulusan.   

g. Penilaian dapat dipercaya sebagai representasi 

prestasi mahasiswa. Hasil penilaian sementara yang 

digunakan untuk umpan balik tentang pembelajaran 

dan kemajuan tidak memainkan peran penting dalam 

menentukan nilai akhir mahasiswa. Bukti pencapaian 

keseluruhan untuk menentukan nilai akhir didasarkan 

pada penilaian pembelajaran terpadu. Banyak potongan 
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nilai yang terpisah dari prinsip penilaian yang 

merupakan fragmen belajar tanpa memberikan bukti 

bagaimana pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

dari sebuah unit belajar saling terkait. Bukti kuat 

pencapaian totalitas hasil dapat diberikan melalui tugas 

dalam skala yang lebih besar yang mengharuskan 

mahasiswa menunjukkan koherensi pembelajaran 

terpadu. Sertifikasi yang secara akurat dan luas 

menggambarkan lulusan dan prestasi mahasiswa untuk 

menginformasikan hasil belajar dan karir masa depan 

mahasiswa. Transkrip akademik yang berisi daftar judul 

mata kuliah dan nilai memberikan informasi yang 

terbatas kepada mahasiswa, pengusaha atau lembaga 

pendidikan. Dua cakupan informasi yang penting adalah 

kejujuran, dalam tingkatan yang kokoh dan selaras 

dengan hasil dan standar pembelajaran; dan, kekayaan, 

dalam dokumentasi prestasi mahasiswa untuk 

menyampaikan informasi tentang apa yang mahasiswa 

bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan mahasiswa. 

2. Penilaian untuk Belajar Versus Penilaian 

Pembelajaran 

Saat ini karakteristik penilaian dinyatakan telah 

mengalami kegagalan untuk banyak mahasiswa. Kegagalan 

ini ditunjukkan dengan beberapa karakteristik yaitu:  

a. Berfokus pada penilaian pembelajaran bukan penilaian 

untuk pembelajaran. 
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b. Ruang lingkupnya menjadi terbatas. 

c. Menggerakkan pengajaran, yaitu mengajar untuk 

penilaian, tidak mengajar untuk belajar. 

d. Mengabaikan perbedaan kemampuan belajar 

mahasiswa secara individu. 

Negara-negara di Eropa juga telah mengalami kegagalan 

dalam proses penilaian pendidikan. Faktor-faktor kunci yang 

berkontribusi terhadap kegagalan tersebut meliputi: 

a. Memaksa dosen mengajar untuk penilaian bukannya 

mendukung dosen agar mengembangkan cara yang 

dapat mengintegrasikan penilaian untuk belajar sebagai 

bagian dari kurikulum. 

b. Mengambil waktu berharga untuk pengajaran dan 

pengembangan kurikulum. 

c. Mencegah dosen untuk mengembangkan keterampilan 

mengajar sebagai bagian dari pengembangan 

professional mereka secara terus menerus. 

Praktek penilaian saat ini cenderung berfokus pada 

penilaian pembelajaran. Pengujian yang digunakan 

umumnya adalah sumatif, tidak autentik, konteks 

independen, tidak fleksibel dan ekonomis. Penilaian untuk 

belajar umumnya bersifat formatif, diintegrasikan ke dalam 

kurikulum, otentik, konteks tertanam dan fleksibel. 

Singkatnya, sebuah penilaian untuk model pembelajaran 

dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk 

mengembangkan sistem penilaian terpadu sebagai cara 
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untuk menilai mahasiswa saat ini. Perbedaan antara 

penilaian pembelajaran dan penilaian untuk belajar 

ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Perbedaan penilaian pembelajaran dan penilaian 
untuk belajar 

No Penilaian Pembelajaran Penilaian untuk Belajar 
1. Satu dimensi Multi-dimensi 
2. Sumatif Formatif 
3. Terlepas dari kurikulum, 

tetapi mendukung 
pengajaran (mengajar 
untuk  ujian) 

Terintegrasi dengan 
kurikulum 

4. In-authentic Autentik 
5. Konteks independen Konteks tertanam 
6. Tidak fleksibel Fleksibel 

 

Penilaian untuk belajar adalah bersifat transparan 

kepada mahasiswa, dan itu tertanam dalam kurikulum 

pembelajaran. Hal ini otentik dalam arti bahwa 

mencerminkan situasi kehidupan nyata dan mencakup 

pengembangan keterampilan pemecahan masalah sebagai 

kebutuhan pokok masyarakat modern yang terlalu banyak 

dimana kurikulum dan sistem penilaian tradisional terkait 

gagal untuk mengatasi hal tersebut. Penilaian untuk 

menangani kebutuhan belajar mahasiswa hanya berfokus 

pada penilaian formatif, yaitu menyediakan informasi 

kepada mahasiswa tentang perkembangan dan konteks 

serta cara pengembangannya. Re-thinking penilaian dengan 

cara ini tidak mengecualikan penilaian pembelajaran, yaitu 
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penilaian sumatif, tetapi bertujuan untuk menggabungkan 

kedua bentuk penilaian yaitu formatif dan sumatif. Penilaian 

pembelajaran tidak memungkinkan mahasiswa (dan dosen) 

untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang 

bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran 

mereka. Sebaliknya, penilaian cenderung dianggap sebagai 

titik akhir bukan awal untuk melangkah lebih maju. 

3. Penilaian Terpadu 

Apa itu penilaian terpadu? Beberapa definisi dari 

penilaian terpadu adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian yang terpadu harus menilai kemampuan 

dengan menggabungkan kunci dasar, kompetensi 

praktis dan refleksif dari beberapa hasil  lintas bidang 

yang penting dan menerapkan dalam konteks praktis 

untuk tujuan yang ditetapkan. Konteksnya harus relevan 

dengan aplikasi kehidupan nyata. 

b. Penilaian terpadu harus mampu mengukur sejauh mana 

mahasiswa telah terintegrasi pengetahuan, 

keterampilan, dan kualitas pribadi yang diajarkan 

melalui model satuan standar satuan yang membentuk 

suatu program. 

c. Penilaian terpadu harus memastikan bahwa mahasiswa 

adalah individu yang konsisten dan kompeten, mampu 

melakukan seluruh kegiatan yang dinilai bukan 

mengerjakan tugas yang sepele. Dianjurkan untuk 

merencanakan penilaian tidak hanya mengejar satu hasil 
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namun kegiatan secara keseluruhan.  Mengintegrasikan 

penilaian dengan cara ini akan sangat meringankan 

beban dosen sebagai penilai dan mahasiswa sehingga 

menciptakan hubungan yang lebih koheren serta 

penilaian menjadi lebih bermakna. 

d. Penilaian terpadu di tingkat universitas memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan bahwa 

mereka mampu mengintegrasikan konsep, ide-ide dan 

tindakan di seluruh standar unit untuk mencapai 

kompetensi yang membumi dan koheren dalam 

kaitannya dengan capaian pembelajaran. 

e. Penilaian terpadu dilakukan dengan memanfaatkan 

tugas dan kegiatan yang terintegrasi, dan berbagai 

metode, alat, teknik dan konteks dalam menilai kinerja 

mahasiswa. 

f. Penilaian terpadu menunjukkan integrasi pengetahuan 

dan keterampilan pada seluruh mata kuliah untuk 

mencapai kompetensi yang diterapkan sehingga 

berusaha untuk mempromosikan pembelajaran terpadu 

dari teori, praktek dan refleksi. 

g. Penilaian terpadu tidak lagi membenarkan pengujian lagi 

dan lagi pada kisaran yang terbatas pada keterampilan 

dan kemampuan; penilaian tidak hanya menulis tentang 

kinerja, mahasiswa juga membutuhkan penilaian otentik 

atau simulasi dalam konteks dunia nyata. Tuntutan ini 

membutuhkan pendekatan dan metode penilaian yang 
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inovatif, yang memastikan bahwa semua hasil 

pembelajaran yang sebenarnya telah dinilai, dan bahwa 

penilaian menambah nilai belajar mahasiswa. 

h. Penilaian terpadu mengacu pada: 1) menilai sejumlah 

hasil secara bersama-sama, 2) menilai sejumlah kriteria 

penilaian secara bersama-sama, 3) menilai sejumlah 

standar satuan secara bersama-sama, 4) menggunakan 

kombinasi metode penilaian dan instrumen untuk proses 

dan hasil belajar, 5) mengumpulkan bukti bahwa 

mahasiswa telah belajar, 6) mendapatkan bukti dari 

sumber-sumber lain seperti laporan kerja, portofolio 

kerja, loogbook, jurnal dan lain-lain yang telah dilakukan 

mahasiswa sebelumnya. 

i. Penilaian terpadu di tingkat universitas memungkinkan 

mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka mampu 

untuk mengintegrasikan konsep, ide-ide dan tindakan di 

standar satuan untuk mencapai kompetensi yang sesuai 

dengan capaian pembelajaran. 

Penilaian terpadu adalah metode penilaian yang unik 

untuk hasil yang berbeda. Penilaian ini memadukan tes teori 

dan tes praktis. Tes teori lebih fokus pada pengetahuan 

mahasiswa, sedangkan tugas praktis terfokus pada 

demonstrasi keterampilan. Oleh karena itu, metode 

penilaian kedua tidak dapat dipisahkan namun harus 

melengkapi satu dengan yang lain dalam memastikan bahwa 
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capaian pembelajaran telat tercapai. Teori dan praktek yang 

terintegrasi dilakukan dengan cara berikut:  

a. Teori: tes dan ujian akhir eksternal yang dikelola oleh 

dosen,  

b. Praktek: proyek dan tugas, studi kasus, portofolio yang 

berisi bukti proses pembelajaran. 

Penilaian perlu menjadi bagian terintegrasi dari 

kegiatan pengajaran dan program pembelajaran. Hal ini 

menegaskan bahwa penilaian harus menjadi bagian dari 

program kurikulum dan pembelajaran yang saling 

membangun. Penilaian terpadu tidak dapat dilakukan jika 

kita tidak mengajar dan belajar secara terpadu, karena 

pembelajaran terpadu datang sebelum penilaian terpadu. 

Cara mengajar, kegiatan pembelajaran dan penilaian dapat 

dikembangkan sebagai suatu proses yang koheren seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

Proses yang diilustrasikan pada Gambar 2.3 

menunjukkan bahwa perencanaan yang cermat dalam 

pengajaran, pembelajaran dan penilaian terintegrasi 

diperlukan. Program pembelajaran, urutan dan tujuan 

penilaian jelas perlu untuk mendukung dan meningkatkan 

pembelajaran. Ini seharusnya tidak dilihat hanya sebagai 

add-on yang akan diberikan di akhir program. 
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Gambar 2.3. Proses integrasi pembelajaran dan penilaian 

 
Penilaian terpadu secara keseluruhan dapat 

menguntungkan baik mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa 

penilaian terpadu memungkinkan mahasiswa untuk: 

a. Menguji diri baik secara independen dan atau seperti 

yang diarahkan oleh dosen saat meninjau kemajuan. 

b. Pelaksanaan dan penggunaan penilaian terpadu akan 

kurang dipandang sebagai 'tes' dan secara bertahap 

menjadi bagian dari perangkat tugas. Hal ini bisa sangat 

bermanfaat sebagai sarana untuk memotivasi 

mahasiswa.  

Capaian Pembelajaran Umum 
dan Khusus untuk mata kuliah 
(Apa yang harus diketahui, 

dilakukan, dan dipahami oleh 
mahasiswa?) 

Strategi mengajar dan belajar 
(Metode dan kegiatan 

pembelajaran seperti apa yang 
dapat membantu mahasiswa 

untuk mencapai capaian 
pembelajaran?) 

Strategi penilaian 
(Metode penilaian terpadu 

seperti apa yang memungkinkan 
mahasiswa untuk menunjukkan 

capaian pembelajaran?) 

Standar unit pembelajaran dan 
kriteria penilaian 

(Bagaimana dosen dapat 
mengetahui bahwa mahasiswa 

telah mencapai capaian 
pembelajaran?) 
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c. Pelaksanaan penilaian terpadu akan memungkinkan 

mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang 

perkembangan belajar secara individu.  

d. Pengembangan dan penerapan penilaian terpadu akan 

berkontribusi untuk mengembangkan otonomi 

mahasiswa dan pengembangan keterampilan 

pemecahan masalah. 

Sistem penilaian terpadu akan memungkinkan dosen 

untuk: 

a. Menghabiskan waktu berfokus pada pengembangan 

pengajaran kurikulum bukan pengajaran untuk menguji. 

b. Meluangkan sedikit waktu untuk persiapan dan atau 

administrasi penilaian. 

c. Mendapatkan informasi yang berguna tentang kemajuan 

mahasiswa melalui sistem penilaian terpadu, yaitu 

melalui model penilaian formatif. 

Strategi yang digunakan agar penilaian terpadu menjadi 

efektif adalah dengan cara:  

a. Menjauhkan mahasiswa dari kebingungan atau 

ketidakpahaman tentang aturan penilaian. Mahasiswa 

harus memahami kriteria penilaian secara jelas.  

b. Apakah semua penilaian dilakukan pada akhir program 

pembelajaran?  Pengajar tidak bisa menilai mahasiswa 

sampai dosen memiliki segala sesuatu untuk mengajar 

mereka, sehingga semua penilaian perlu mengambil 
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tempat di akhir proses. Jika mereka kemudian gagal, itu 

hanya menunjukkan bahwa mereka tidak sangat baik. 

c. Memastikan dosen mengetahui identitas mahasiswa 

yang telah melakukan setiap bagian dari pekerjaan. 

Kemudian dosen dapat memeriksa standar telah dapat 

dipenuhi atau tidak oleh mahasiswa. 

d. Bersikap adil terhadap semua mahasiswa dengan 

memberikan tes identik pada masing-masing 

mahasiswa. Jika mereka memiliki masalah dengan tes 

tersebut, maka mahasiswa dikatakan memiliki 

“kebutuhan khusus”. 

e. Tetap teguh pada ketepatan waktu dalam melakukan 

penilaian karena jika dosen menunjukkan fleksibilitas 

apapun, mahasiswa hanya akan mengambil keuntungan 

dari dosen. 

f. Bersikap tegas kepada setiap mahasiswa yang 

mengklaim bahwa mereka tidak melakukan ujian 

dengan baik. 

g. Tidak menunjukkan berapa skor yang diperoleh pada 

masing-masing pertanyaan karena hanya menyebabkan 

masalah ketika menandai soal, dan menyebabkan 

keadilan terhadap mahasiswa menjadi menurun. 

h. Tidak memberikan mahasiswa umpan balik secara 

tertulis karena akan hanya menimbulkan perdebatan.  
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i. Membuat rencana pertanyaan tentang materi untuk 

menguji materi yang telah dibaca dan materi yang 

belum dibaca oleh mahasiswa. 

j. Melakukan  penilaian secara akurat. Ketika merancang 

penilaian lakukan secara seimbang dengan cakupan 

materi. 

2.4. Pedagogical Content Knowledge pada Pembelajaran 
Kimia 

 
Sebelum membahas mengenai PCK terdapat satu kata 

yang menarik untuk dibahas yaitu kata “pedagogi”. Apa itu 

pedagogi? Pedagogi diartikan sebagai ilmu pendidik, artinya 

bahwa fungsi seorang dosen tidak hanya mampu mengajar 

namun harus mampu mendidik. Mengajar lebih menekankan 

pada transformasi pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan sedangkan mendidik lebih menekankan 

transformasi dan transmisi nilai-nilai. Pada konfigurasi 

pendidikan, pedagogi memiliki cakupan yang lebih luas 

dibandingkan dengan mengajar. Seorang dosen diharapkan 

menjadi pribadi yang memiliki tugas mengajar yang 

mendidik. 

1. Pedagogical content knowledge (PCK) 

Pedagogical content knowledge (PCK) pertama kali 

dikenalkan oleh Shulman pada tahun 1986. Shulman 

menggambarkan bahwa terdapat unsur yang berkurang 

pada proses pengajaran yaitu interaksi antara konten (isi), 

dosen dan mahasiswa. Tidak ada yang bertanya apa yang 
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menjadi inti dari mata pelajaran tertentu; bagaimana mata 

pelajaran ditransformasi dari pengetahuan yang dimiliki 

dosen ke dalam proses pembelajaran; tidak juga bertanya 

bagaimana cara mengemas suatu materi pelajaran yang 

terkait dengan isi yang diinginkan oleh mahasiswa atau yang 

masih mengalami miskonsepsi. PCK oleh Shulman ingin 

mengatasi hilangnyanya unsur-unsur tersebut sehingga 

mampu menangani pertanyaan tentang apa yang ingin 

diketahui seorang dosen, sumber pengetahuan dosen, 

bagaimana pengetahuan dasar terbentuk dan konsekuensi 

berbagai tingkat kompetensi materi perkuliahan. 

Shulman menyarankan kerangka teoritis untuk 

menyelidiki pengetahuan dosen. Kerangka teori yang 

diajukan oleh Shulman membedakan tiga kategori pada 

domain pengetahuan dalam konten mengajar antara lain 

pengetahuan kurikulum, pengetahuan dalam kontent dan 

kategori baru bernama PCK. Shulman menjelaskan PCK 

sebagai jenis khusus dari pengetahuan dalam konten yang 

melampaui pengetahuan tentang subjek.  

Shulman menjelaskan PCK sebagai salah satu dari 

tujuh kategori dasar pengetahuan mengajar bukan 

subkategori dari domain pengetahuan. Ketujuh kategori 

dasar pengetahuan mengajar adalah (1) pengetahuan 

konten (content knowledge), (2) pengetahuan pedagogis 

umum (general pedagogical knowledge), (3) pengetahuan 

kurikulum (curriculum knowledge), (4) PCK, (5) 
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pengetahuan mahasiswa dan karakteristik mereka, (6) 

pengetahuan tentang konteks pendidikan, (7) pengetahuan 

dari akhir pendidikan, tujuan dan nilai-nilai, dan alasan 

filosofis dan historis mereka.  

Pengetahuan tentang isi (Content Knowledge) adalah 

pengetahuan dosen tentang materi pelajaran yang harus 

dipelajari atau diajarkan. Isi  yang akan dibahas dalam ilmu 

sekolah menengah berbeda dari konten yang akan dibahas 

dalam program studi tingkat universitas. Pengetahuan 

tentang isi adalah sangat penting bagi dosen. Shulman 

(1986) mencatat, pengetahuan ini akan mencakup 

pengetahuan tentang konsep, teori, ide, kerangka berpikir, 

pengetahuan tentang data dan bukti, serta kegiatan praktik 

dan pendekatan lain untuk mengembangkan pengetahuan 

tersebut. Pengetahuan dan kemampuan inkuiri secara alami 

berbeda jauh antara bidang yang satu dengan yang lain 

sehingga dosen harus memahami lebih dalam pengetahuan 

dasar tentang disiplin ilmu yang mereka ajarkan. Sebagai 

contoh pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, 

pembahasannya mencakup pengetahuan tentang fakta-fakta 

ilmiah dan teori-teori, metode ilmiah, dan penalaran 

berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. Berbeda dengan 

materi bidang apresiasi seni, pengetahuan tersebut akan 

mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, lukisan 

terkenal, patung, seniman serta konteks sejarah, serta 
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pengetahuan tentang teori estetika dan psikologis untuk 

mengevaluasi seni. 

Pengetahuan pedagogis (Pedagogical Knowledge) 

adalah pengetahuan dosen yang mendalam tentang proses 

dan praktek atau metode belajar mengajar. Pedagogis 

knowledge mencakup tujuan keseluruhan pendidikan, nilai-

nilai, dan metode pembelajaran. Bentuk generik 

pengetahuan berlaku untuk memahami cara mahasiswa 

belajar, keterampilan umum manajemen kelas, perencanaan 

pembelajaran, dan penilaian mahasiswa. Ini termasuk 

pengetahuan tentang teknik atau metode yang digunakan di 

dalam kelas, target apa yang ingin dicapai, dan strategi 

untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa. Seorang dosen 

yang memiliki pengetahuan pedagogis dapat memahami 

cara mahasiswa membangun pengetahuan dan memperoleh 

keterampilan, dan cara mereka mengembangkan kebiasaan 

berpikir dan disposisi positif terhadap pembelajaran. 

Dengan demikian, pengetahuan pedagogis membutuhkan 

pemahaman teori kognitif, sosial, dan perkembangan belajar 

dan bagaimana hal tersebut berlaku untuk mahasiswa di 

kelas. 

Pedagogical content knowledge adalah gagasan 

transformasi materi pelajaran untuk mengajar. Secara 

spesifik, menurut Shulman (1986), transformasi ini terjadi 

sebagai hasil penafsiran dosen terhadap materi pelajaran, 

menemukan beberapa cara untuk menyampaikan penafsiran 
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tersebut, dan menyesuaikan serta mengemas bahan ajar 

untuk penanaman konsep mahasiswa. PCK meliputi  inti 

pengajaran, pembelajaran, kurikulum, penilaian dan 

pelaporan, dan keterhubungan antara kurikulum, penilaian, 

dan pedagogi. Sebuah kesadaran tentang miskonsepsi secara 

umum dan bagaimana mencari konsep yang benar, dan 

pentingnya menempa hubungan antara ide-ide berbasis 

konten yang berbeda dengan pengetahuan mahasiswa 

sebelumnya menjadi ulasan dari PCK untuk menghasilkan 

pembelajaran yang efektif.   

Secara sederhana PCK dapat diartikan sebagai 

gambaran tentang cara seorang dosen mengajarkan suatu 

konten dengan mengakses segala sesuatu yang dia ketahui 

tentang konten tersebut, segala sesuatu yang dia ketahui 

tentang kurikulum terkait dengan konten tersebut, dan 

mengenai cara mengajar yang dia yakini baik digunakan 

pada konteks tersebut. Definisi lain menunjukkan bahwa 

PCK adalah suatu cara untuk memahami hubungan yang 

kompleks antara mengajar dan konten yang diajarkan 

melalui penggunaan pendekatan mengajar yang spesifik dan 

hal tersebut dikembangkan melalui proses yang 

berlandaskan praktek di kelas.  

PCK adalah pengetahuan keahlian sebagai 

pengetahuan terintegrasi yang menyajikan akumulasi 

kebijaksanaan dosen mengenai praktek mengajar mereka. 

Pengetahuan keahlian menuntun aksi dosen dalam praktek, 
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meliputi pengetahuan dosen dan keyakinan tentang 

berbagai aspek seperti pedagogi, mahasiswa, konten, dan 

kurikulum. Pengetahuan keahlian ini diperoleh dari 

pendidikan sebelumnya, latar belakang personal dosen, 

konteks mengajar, dan melalui pengalaman mengajar yang 

sedang berlangsung.    

Pengenalan PCK pada seorang dosen menjadi jelas bila 

mengajar diluar area subjek keahlian. Kemampuan dosen 

akan kuat bila mengajar konten yang dikuasainya. 

Keterampilan dan kemampuan dosen akan diragukan 

apabila isi pengajaran kurang dipahami karena dosen tidak 

menguasai konten. Ketika mengajar diluar area subjek 

keahlian seseorang, meskipun memiliki pengetahuan 

prosedur mengajar yang sangat maju (misalnya diagram 

Venn, peta konsep, diskusi interpretif dll) atau muatan 

pengetahuan yang sangat khusus (misalnya spesialis dalam 

fisika, biologi atau kimia dll), keterampilan dosen dalam 

mengkombinasikan isi pengetahuan dan pedagogi dalam 

cara yang bermakna akan nampak. Masalah yang berasosiasi 

dengan aspek kesulitan pada topik tertentu, konsepsi 

alternatif mahasiswa, motivasi belajar dan faktor lainnya 

tidak akan dikenal atau dimengerti oleh dosen apabila 

pemahaman konten materi kurang. Praktek professional 

seperti PCK sangat menonjolkan perbedaan yang jelas 

antara pengetahuan pedagogi dengan pengetahuan konten 

itu sendiri. 
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Supaya pembelajaran efektif, seorang dosen perlu 

melakukan beberapa hal yaitu: 1) mengaktifkan 

pengetahuan sebelumnya; 2) memprediksi kesulitan 

mahasiswa dengan konten pelajaran; 3) menyesuaikan 

strategi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa; 4) membuat koneksi antar konsep 

yang satu dengan yang lain; 5) mengidentifikasi koneksi 

yang relevan antara konten akademik dengan kehidupan 

mahasiswa; 6) memberikan kesepatan kepada mahasiswa 

untuk menilai pembelajaran mereka sendiri; 7) 

menggunakan feedback pada penilaian formatif untuk 

menginformasikan pembelajaran; dan 8) menyesuaiakan 

antara tujuan dan metode pembelajaran dengan topik yang 

sedang diajarkan. 

2. Technological content knowledge (TCK), 
Technological Pedagogical Knowledge (TPK), 
Technology, Pedagogy, and Content Knowledge 
(TPACK) 

 
Selain content knowledge dan PCK terdapat istilah 

technological knowledge yang penting dalam proses 

pembelajaran. Definisi technological knowledge adalah tidak 

hanya terkait dengan cara seseorang dapat melampaui 

pemikiran tradisional, namun seseorang harus dapat 

menguasai teknologi komputer. Hal ini menyebabkan 

seseorang diharuskan memahami teknologi informasi yang 

cukup luas agar dapat menerapkannya secara produktif di 
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tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari mereka, 

mengenali kapan teknologi informasi dapat membantu atau 

menghalangi pencapaian tujuan, dan terus beradaptasi 

dengan perubahan teknologi informasi. Technological 

knowledge memungkinkan seseorang untuk dapat 

menyelesaikan berbagai tugas yang berbeda menggunakan 

teknologi informasi dan mengembangkan cara-cara yang 

berbeda untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Konseptualisasi technological knowledge tidak 

menempatkan sebuah "keadaan akhir," melainkan melihat 

perkembangan, sebagaimana kehidupan kita yang terus 

mengalami perubahan dan berinteraksi secara terbuka 

dengan teknologi. 

Teknologi dan pengetahuan tentang ilmu memiliki 

hubungan historis yang mendalam. Kemajuan dalam 

berbagai bidang seperti obat-obatan, sejarah, arkeologi, dan 

fisika bersamaan dengan pengembangan teknologi baru 

yang mampu menampilkan dan memanipulasi data dengan 

cara yang baru.  Sebagai contoh penemuan Rontgen sinar X 

atau teknik karbon-14 dan teknologi ini berperan penting 

dalam perkembangan di bidang kedokteran dan arkeologi. 

Perubahan teknologi juga telah menawarkan metafora baru 

untuk memahami dunia. Melihat jantung sebagai pompa, 

atau otak sebagai  mesin pengelola informasi adalah 

beberapa cara di mana teknologi telah memberikan 

perspektif baru untuk memahami fenomena. Memahami 
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dampak teknologi pada praktek dan pengetahuan yang 

diberikan disiplin ilmu sangat penting untuk 

mengembangkan alat-alat teknologi yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Pilihan teknologi memberi dan 

membatasi jenis ide konten yang dapat diajarkan. Demikian 

juga, keputusan konten tertentu dapat membatasi jenis 

teknologi yang dapat digunakan. Teknologi dapat membatasi 

jenis kemungkinan representasi, tetapi juga mampu 

membangun representasi yang lebih baru dan lebih 

bervariasi. Lebih lanjut, teknologi dapat memberikan tingkat 

fleksibilitas yang lebih besar dalam menjelajahi seluruh 

representasi. 

Technological content knowledge (TCK) adalah 

pemahaman tentang teknologi dan konten yang saling 

mempengaruhi dan membatasi satu sama lain. Pengajar 

perlu lebih menguasai materi pelajaran dari apa yang 

mereka ajarkan dan mereka juga harus memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang cara materi (atau jenis 

representasi yang dapat dibangun) dapat diubah oleh 

penerapan teknologi tertentu. Pengajar perlu memahami 

teknologi spesifik yang paling cocok untuk mengatasi 

pembelajaran pokok bahasan dalam domain mereka dan 

peranan konten dalam mendukung atau bahkan mungkin 

merubah teknologi. 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) adalah 

pemahaman tentang cara proses belajar mengajar dapat 
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berubah ketika teknologi digunakan dalam cara dan waktu 

tertentu. TPK dapat dibangun apabila dosen memahami 

teknologi secara mendalam dan dapat memilih teknologi 

yang sesuai dengan konteks disiplin di mana teknologi 

tersebut diperlukan.  TPK membutuhkan penelusuran yang 

jauh ke depan, kreatif, dan berpikiran terbuka dalam 

penggunaan teknologi, bukan untuk kepentingan diri 

sendiri, tetapi untuk kepentingan memajukan belajar dan 

pemahaman mahasiswa. 

Technology, Pedagogy, and Content Knowledge 

(TPACK) adalah bentuk pengetahuan yang muncul  

melampaui ketiga "inti" komponen (konten, pedagogi, dan 

teknologi). TPACK adalah pemahaman yang muncul dari 

interaksi antara pengetahuan konten, pedagogi, dan 

teknologi. TPACK adalah dasar pengajaran yang efektif 

dengan teknologi, membutuhkan pemahaman tentang 

representasi konsep menggunakan teknologi; teknik 

pedagogis yang menggunakan teknologi dengan cara yang 

konstruktif untuk mengajarkan isi; pengetahuan tentang apa 

yang membuat konsep sulit atau mudah dipelajari dan 

bagaimana teknologi dapat membantu memperbaiki 

beberapa masalah yang dihadapi mahasiswa; pengetahuan 

tentang pengetahuan sebelumnya dan teori epistemologi 

mahasiswa; dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi 

dapat digunakan untuk membangun pengetahuan yang ada 
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dan untuk mengembangkan epistemologi baru atau 

memperkuat yang epistemoligi yang lama.  

Pengajar dapat mengintegrasikan pengetahuan 

teknologi, pedagogi dan konten secara simultan dan 

membawa TPACK ke dalam sebuah permainan setiap kali 

mereka mengajar. Setiap situasi yang disajikan oleh dosen 

adalah kombinasi unik dari ketiga faktor tersebut, dan 

dengan demikian, tidak ada satu solusi teknologi yang 

berlaku untuk setiap dosen, setiap mata kuliah, atau setiap 

pandangan mengajar. Sebaliknya, solusi terletak pada 

kemampuan dosen untuk mengatur ruang secara fleksibel 

dan menempatkan ketiga elemen konten, pedagogi, dan 

teknologi dan interaksi komples antara unsur-unsur 

tersebut dalam konteks tertentu. Mengabaikan kompleksitas 

yang melekat dalam setiap komponen pengetahuan atau 

kompleksitas hubungan antara komponen dapat 

menyebabkan solusi yang sederhana atau bahkan kegagalan. 

Dengan demikian, guru perlu mengembangkan keterampilan 

dan fleksibilitas kognitif bukan hanya di masing-masing 

domain kunci (T, P, dan C), tetapi juga dalam cara di mana 

domain ini dan parameter kontekstual saling berhubungan, 

sehingga mereka dapat membangun solusi yang efektif.  

Mengajar dengan teknologi adalah hal yang sulit untuk 

dilakukan dengan baik. Kerangka TPACK menunjukkan 

bahwa konten, pedagogi, teknologi, dan pengajaran atau 

konteks belajar memiliki peran untuk bermain secara 
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individul dan bersama-sama. Mengajar dengan sukses 

dengan teknologi membutuhkan upaya menciptakan, 

memelihara secara terus menerus, dan membangun kembali 

keseimbangan dinamis antara semua komponen. Perlu 

dicatat bahwa berbagai faktor mempengaruhi bagaimana 

kesetimbangan ini tercapai. Dengan demikian TPACK 

merupakan irisan dari PK (Pedagogy Knowledge), PCK 

(Pedagogy Content Knowledge), TK (Technological 

Knowledge), TCK (Technological Content Knowledge), TPK 

(Technological Pedagogy Knowledge) seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4. Komponen-komponen TPACK 
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3. Pedagogical Chemistry Knowledge (PChK) 

Mengajar tidak terlepas dari 2 hal yaitu pengetahuan 

tentang konten (content knowledge) dan pengetahuan 

tentang pedagogi (pedagogical knowledge).  Agar tujuan 

pengajaran tercapai, maka pengetahuan tentang materi yang 

diajarkan dengan pengetahuan pedagogi menjadi bagian 

yang tidak terpisah satu dengan yang lain. PCK merupakan 

akumulasi dari pengetahuan materi pelajaran (knowledge of 

subject matter), pengetahuan mengenai mahasiswa dan 

kemungkinan terjadi miskonsepsi (knowledge of students 

and possible misconception), pengetahuan mengenai 

kurikulum (knowledge of curriculum) dan pengetahuan 

mengenai pedagogi secara umum (knowledge of general 

pedagogy). PCK merupakan keahlian khusus yang dimiliki 

oleh setiap pendidik yang sesuai dengan profesinya masing-

masing terkait bidang studi yang dikuasainya. PCK dapat 

sama dengan pendidik satu dengan pendidik yang lain tetapi 

dapat juga berbeda dengan yang lain. Tetapi PCK merupakan 

titik temu tentang keprofesionalan seorang pendidik dan 

keahlian pendidik. Dimana seorang pendidik dapat 

menampilkan materi yang diajarkan sesuai dengan 

karakteristik dari materi yang akan disampaikan sehingga 

mahasiswa akan lebih mengerti dan paham tentang materi 

yang disampaikan. Kompetensi PCK yang menggambarkan 

profesonalitas seorang pendidik pada pembelajaran sains 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Kompetensi PCK pada Pembelajaran Sains 

No Komponen Elemen 

1. 
Pengetahuan sains 
(Knowledge of science) 

Isi materi sains, praktik 
sains, sains tentang alam, 
proses saintifik 

2. 
Pengetahuan tentang 
hasil (Knowledge of 
goals) 

Literasi saintifik, aplikasi 
dalam kehidupan, 
pengetahuan terintegrasi 

3. 

Pengetahuan tentang 
mahasiswa (Knowledge 
of students) 

Tingkatan yang berbeda, 
kebutuhan, ketertarikan, 
pengetahuan awal, 
kemampuan, kesulitan 
pembelajaran,  

4. 

Pengetahuan tentang 
organsasi kurikulum 
(Knowledge of 
curriculum 
organization) 

Standar lokal dan nasional, 
standar test local dan 
nasional, koneksi antara 
pokok bahasan dan sub 
pokok bahasan, pengaturan 
pokok bahasan dalam 
tingkatan khusus, membuat 
keputusan, apa yang 
diajarkan, design fleksibel 

5. 

Pengetahuan mengajar 
(Knowledge of teaching) 

Berbagai metode mengajar, 
penggunaan aktivitas yang 
memotivasi, kemampuan 
menggunakan aktivitas 
selektif 

6. 

Pengetahuan tentang 
penilaian (Knowledge of 
assessment) 

Penilaian formal dan 
informal, kemampuan 
mahasiswa berdiskusi dan 
bertanya dan immediate 
feedback. 

7. 

Pengetahuan tentang 
sumber belajar 
(Knowledge of 
resources) 

Materi, aktivitas, multimedia, 
fasilitas lokal, teknologi 
laboratorium, majalah sains. 
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Kompetensi PCK pada Tabel 2.3 menguraikan secara 

jelas bahwa untuk mengimplementasikan suatu materi 

pendidik perlu memiliki pemahaman konseptual tentang isi 

yang akan diajarkan. Pemahaman konseptual yang 

dikombinasikan dengan keahlian dalam pengembangan, 

penggunaan dan adaptasi prosedur mengajar, strategi dan 

pendekatan untuk digunakan dalam pembelajaran, 

sehinggga penggabungan tersebut dapat menjadikan 

gabungan antara konten dan pedagogi. 

PChK merupakan pengembangan dari PCK sebagai 

keahlian dalam bidang ilmu kimia. PChK dikembangkan 

untuk mengatasi permasalahan pembelajaran kimia yang 

selama ini masih tidak terfokus karena sifat ilmu kimia itu 

sendiri. Ini merupakan penerapan pembelajaran kimia yang 

disesuaikan dengan sifat ilmu kimia itu sendiri yang 

menjadikan pembelajaran kimia sesuai dengan 

lingkungannya, interaksi dengan mahasiswa dan cara untuk 

mempelajari materi ilmu kimia. Bentuk-bentuk PChK 

ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Bentuk-bentuk PChK 

PChK Bagian 
Pengetahuan 

yang 
dibutuhkan 

Contoh 

PChK-0 
Manajemen 

laboratorium 
lingkungan 

Penjelasan 
mengenai 
pengetahuan 
kimia yang 
dibutuhkan 

Interaksi 
dengan 
mahasiswa, 
respek 
terhadap 
kemampuan 
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mahasiswa 
untuk belajar 

PChK-1 

Manajemen 
laboratorium 

kimia dan 
lingkungan 

Pengetahuan 
cara kerja di 
laboratorium 
secara umum: 
teknik dan 
prosedur 
spesifik, 
perhitungan dan 
keselamatan 
kerja pada 
praktikum di 
laboratorium 

Model 
keselamatan 
kerja di 
laboratorium, 
teknik 
demonstrasi, 
memberikan 
peetunjuk 
kerja pada 
mahasiswa 

PChK-2 
Konsep 

mengajar 
kimia 

Memahami topik 
dan konsep 
kimia dalam 
rangka transfer 
topik dan 
konsep tersebut 
kepada 
mahasiswa 
(yang 
bergantung pada 
pengetahuan 
awal 
mahasiswa) 

Hubungan 
antara level 
makro hingga 
level nano, 
hubungan 
dengan simbol 
kimia, variabel 
matematika 
dan proses 
pada tingkatan 
nano secara 
bersama-sama 

PChK-3 
Konsep 

mengajar 
kimia 

Pengetahuan 
fleksibel untuk 
menuntun 
mahasiswa 
menganalisis 
pengetahuan 
kimia dan 
belajar secara 
langsung dari 
lingkungan 

Penggunaan 
strategi 
pertanyaan 
dimana 
mahasiswa 
belajar dari 
masalah yang 
terstruktur 

 

PChK-0 adalah pembelajaran yang mendukung kimia 

namun tidak memerlukan pengetahuan kimia. Pendidik 
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berperan sebagai pendamping dan mengarahkan dalam 

pembenaran pengetahuan tersebut, menunjukkan interaksi 

antara dosen dan mahasiswa. 

PChK-1 merupakan pemahaman di tingkat 

laboratorium untuk memberikan instruksi kepada 

mahasiswa. Pada konteks ini mahasiswa diharapkan 

memiiliki pemahaman tentang bahan kimia dan prosedur 

praktikum di Laboratorium sesuai dengan materi yang 

dipraktikkan. Pemahaman teknik dan ketersediaan bahan 

praktikum yang dibutuhkan perlu dipahami dengan baik 

sehingga percobaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang 

direncanakan dan mendapatkan hasil yang sesuai. Dari 

PChK-1 inilah pengetahuan kimia akan dibangun secara 

procedural untuk mendapatkan konsep yang diinginkan. 

Model pembelajaran di laboratorium ini yang memberikan 

pemahaman kimia kepada peserta mahasiswa secara nyata. 

Pengalaman teoritis diaplikasikan dalam bentuk nyata 

karena kebanyakan penguasaan teoritis konsep kimia belum 

tentu sesuai dengan apa yang terjadi dalam percobaan. Hal 

yang paling sulit dalam pembelajaran di laboratorium adalah 

melakukan percobaan secara efektif yang sesuai dengan 

konsep yang akan dipelajari sehingga pemahaman 

mahasiswa terhadap percobaan yang dilakukan sesuai 

dengan teori atau konsep yang dipelajari. 

PChK-2 merupakan pemahaman tentang materi kimia 

yang banyak bersifat abstrak. PChK-2 ingin mengungkapkan 
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materi yang bersifat abstrak menjadi materi yang bersifat 

konkrit dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Sebelum 

melakukan percobaan maka mahasiswa terlebih dahulu 

paham konsep yang dipercobakan. Pada PChK-2 

keabstrakan konsep harus dijabarkan sedetail mungkin 

dengan alat bantu atau perhitungan matematis yang 

sederhana. 

 PChK-3 merupakan pemahaman yang di dapat dari 

penguasaan konsep kimia harus diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sebagai konsep untuk 

mengevaluasi pemahaman konsep mahasiswa yang sudah 

dikuasainya. Pada PChK ini juga diharapkan evaluasi yang 

dilakukan bukan hanya sekedar pemahaman konsep yang 

sudah dilakukan namun sampai pada konsep pemberian 

motivasi terhadap ilmu kimia itu sendiri. Pada pemecahan 

masalah terkait konsep-konsep yang sudah dipelajari juga 

dapat diukur sebagai hasil dari pemahaman konsep yang 

sudah ada. 

2.5. Rangkuman 

Belajar kimia memiliki tiga tingkatan yaitu tingkatan 

makro, mikro, dan simbolik yang disebut sebagai segitiga 

kimia. Tingkatan makro menunjukkan fakta dan fenomena 

nyata yang dapat diamati oleh mahasiswa. Tingkatan mikro 

menggambarkan, menjelaskan, dan membuat ramalan 

terkait sifat dan proses kimia. Tingkatan simbolik 

ditunjukkan dengan tanda yang digunakan untuk 



Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 
 

98 Yunita Arian Sani Anwar 
 

mengkomunikasikan konsep dan ide; sebagai contoh 

komposisi, sifat dan fase materi, reaksi, dan substansi kimia, 

dan geometri molekul. Tingkatan belajar kimia selanjutnya 

dilengkapi menjadi tetrahedral kimia dengan memasukkan 

pengalaman siswa yang terhubung dengan setiap tingkatan 

pada segitiga kimia. 

Penyusunan kurikulum kimia mempertimbangkan 

segitiga kimia dan pengalaman peserta didik agar konten 

kimia relevan dengan kehidupan mereka. Sesuai dengan 

pengembangan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, 

penempatan kimia diharapkan mampu mencapai pilar 

pendidikan UNESCO dan menghasilkan lulusan dengan 

capaian pembelajaran yang mengandung empat unsur yaitu 

sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan 

keilmuawan, dan kewenangan dan tanggung jawab. 

Penilaian sebagai bagian dari kurikulum harus terintegrasi 

dengan kegiatan pembelajaran dan program pembelajaran. 

Di tingkat perguruan tinggi penilaian terpadu 

menghilangkan penilaian pembelajaran dan 

mengembangkan penilaian untuk belajar. Penerapan 

Pedagogical Chemistry Knowledge menjadi penting untuk 

akumulasi dari pengetahuan materi pelajaran (knowledge of 

subject matter), pengetahuan mengenai mahasiswa dan 

kemungkinan terjadi miskonsepsi (knowledge of students 

and possible misconception), pengetahuan mengenai 

kurikulum (knowledge of curriculum) dan pengetahuan 
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mengenai pedagogi secara umum (knowledge of general 

pedagogy). Konsep ini penting dilatih terutama mahasiswa 

yang akan memilih profesi sebagai dosen. 
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BAB 3  
PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS 

LABORATORIUM DI PERGURUAN 

TINGGI 

Belajar kimia memiliki dua makna yaitu kimia sebagai 

ilmu pengetahuan dan kimia sebagai proses yang 

memanfaatkan metode ilmiah untuk membangun 

kemampuan berpikir dan kreativitas. Kedua makna tersebut 

menyebabkan kimia dan sains tidak terlepas dari proses 

penyelidikan di laboratorium. Di tingkat perguruan tinggi, 

penyelidikan di laboratorium seharusnya terintegrasi 

dengan pembelajaran di kelas. Observasi di laboratorium 

termasuk pada tingkatan makroskopik dalam belajar kimia 

sehingga perlu difungsikan secara optimal untuk mencapai 

pembelajaran kimia yang efektif. 

3.1. Jenis Pembelajaran Berbasis Laboratorium 

Laboratorium memiliki beberapa definisi di antaranya: 
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1. Laboratorium dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat dijadikan wadah dengan segala 

perlengkapannya untuk menunjang kegiatan ilmiah.  

2. Laboratorium merupakan pusat inovasi untuk 

menghasilkan penemuan baru. 

3. Laboratorium adalah sarana pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh siapa saja baik dosen, mahasiswa, 

peneliti, untuk dapat mencari kebenaran melalui 

serangkaian aktivitas ilmiah.  

4. Llaboratorium merupakan wadah dari suatu kegiatan 

yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang 

berperan untuk membangkitkan motivasi belajar, serta 

mengembangkan keterampilan dasar dalam melakukan 

eksperimen dan menggunakan pendekatan ilmiah. 

Definisi laboratorium yang diuraikan di atas menunjukkan 

bahwa laboratorium berperan sebagai wadah untuk 

melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah dalam upaya mencari dan membuktikan 

teori.  

Sebanyak empat jenis pembelajaran yang berbasis 

laboratorium, yaitu ekspositori, inkuiri, discovery, dan 

berbasis masalah (problem-based). Jenis pembelajaran ini 

dibedakan atas dasar tiga deskriptor, yaitu hasil yang 

diperoleh, pendekatan yang digunakan, dan prosedur yang 

digunakan. Ketiga deskriptor dari pembelajaran berbasis 

laboratorium ditunjukkan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.2. Deskriptor Pembelajaran Berbasis Laboratorium 
 

No Jenis 
Deskriptor 

Luaran Pendekatan Prosedur 
1 Ekspositori Dapat 

ditentukan 
Deduktif Diberikan 

2 Inkuiri Tidak dapat 
ditentukan 

Induktif Dikembang
kan oleh 
mahasiswa 

3 Discovery Dapat 
ditentukan 

Induktif Diberikan 

4 Problem-
based 

Dapat 
ditentukan 

Deduktif Dikembang
kan oleh 
mahasiswa 

   

Luaran dari semua jenis pembelajaran berbasis 

laboratorium dibagi menjadi dua yaitu dapat ditentukan 

(predetermined) dan tidak dapat ditentukan (undetermined). 

Jenis ekspositori, discovery, dan problem based memiliki 

luaran yang dapat ditentukan. Pada pembelajaran 

ekspositori, dosen dan mahasiswa dapat mengetahui luaran 

yang diharapkan. Luaran yang dihasilkan pada aktivitas 

discovery dan problem-based biasanya hanya diketahui oleh 

dosen. Jenis pembelajaran ekspositori dan problem based 

secara khusus menggunakan pendekatan induktif yang 

mengkondisikan mahasiswa menggunakan prinsip dasar 

untuk memahami fenomena spesifik. Pembelajaran discovery 

dan inkuiri menggunakan pendekatan induktif melalui 

observasi contoh nyata yang dilakukan oleh mahasiswa.   
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1. Pembelajaran Ekspositori 

Ekspositori merupakan pembelajaran laboratorium yang 

paling popular dan sering mendapat kritikan. Pada 

pembelajaran ini, topik yang sesuai ditentukan oleh dosen, 

sedangkan mahasiswa mengulang instruksi yang diberikan 

dosen dengan hasil yang telah ditentukan oleh dosen. 

Laboratorium ekspositori telah didesain sebelumnya 

sehingga aktivitas dapat ditunjukkan secara simultan pada 

mahasiswa dengan jumlah yang banyak, dengan keterlibatan 

dosen yang sedikit, biaya yang murah serta hanya 

membutuhkan waktu 2-3 jam setiap pertemuannya.  

Pembelajaran ekspositori di laboratorium memiliki pola 

seperti cookbook laboratory dengan hanya menegaskan 

prosedur khusus untuk menghasilkan data. Hakekatnya 

tidak ada keterlibatan dalam proses perencanaan proses 

penyelidikan atau interpretasi hasil. Pola pembelajaran 

seperti ini yang sering dikritik sebagai pembelajaran yang 

kurang menekankan proses berpikir, kurang efektif untuk 

penanaman konsep, serta tidak realistis dalam 

membawakan eksperimen saintifik. Gallet (1998) 

mengungkapkan keterbatasan cookbook laboratory, di 

antaranya berupa (1) membatasi mahasiswa untuk dapat 

memulai kegiatan eksperimen. Peserta didik cenderung 

mengulang pengamatan yang dilakukan oleh generasi 

sebelumnya; (2) mahasiswa cenderung dapat mensintesis 

senyawa tanpa memahami makna kimia di dalamnya. 
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Peserta didik terkadang dapat memahami setelah praktikum 

berakhir; (3) Tidak ada ruang bagi mahasiswa untuk 

membuat dan menguji hipotesis. Peserta didik diibaratkan 

seseorang yang hanya menggunakan resep untuk dapat 

membuat kue yang baik; (4) mahasiswa tidak di latih untuk 

bertanggung jawab dalam kelompoknya, karena semua 

orang melakukan langkah yang sama dalam waktu yang 

bersamaan. Pengajar terkadang percaya begitu saja bahwa 

mahasiswa mengetahui cara bekerja di dalam kelompok. 

Kerja sama tim yang efektif memerlukan partisipasi aktif 

dari mahasiswa. Ketika mahasiswa bekerja dalam kelompok 

mengakibatkan dosen tidak memiliki kesempatan untuk 

mengidentifikasi bagian dari laporan praktikum yang dibuat 

oleh mahasiswa sebagai hasil kreasi mereka. 

Analisis terhadap aktivitas pembelajaran laboratorium 

ekspositori dalam implementasinya membuat pembelajaran 

tidak bermakna. Ketidakmampuan ekspositori dalam 

mengembangkan kemampuan mahasiswa disebabkan oleh 

beberapa alasan. Pertama, dalam pembelajaran berbasis 

laboratorium ekspositori, mahasiswa menghabiskan banyak 

waktu untuk menentukan hasil yang benar dibandingkan 

waktu untuk berpikir dalam membuat rencana dan 

mengorganisir penyelidikan. Peserta didik tidak cukup 

waktu untuk mengolah informasi yang dapat membantu 

mereka mengintegrasikan pengalaman baru dengan 

pengetahuan yang mereka miliki sebagaimana karakteristik 
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belajar bermakna. Kedua, aktivitas dalam laboratorium 

ekspositori dirancang untuk memfasilitasi pengembangan 

keterampilan kognitif tingkat rendah seperti menghafal dan 

pemecahan masalah bertingkat (Domin, 1999; Gallet, 1998). 

2. Pembelajaran Inkuiri 

Aktivitas penyelidikan berbasis inkuiri menggunakan 

pendekatan induktif dengan luaran yang tidak dapat 

ditentukan dan membutuhkan kemampuan mahasiswa 

untuk membuat prosedur sendiri. Pembelajaran tipe ini 

membutuhkan banyak mahasiswa dengan sedikit petunjuk 

dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 

mahasiswa untuk menentukan pilihan prosedur. Praktikum 

berbasis inkuiri dilaporkan mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir mahasiswa.  

Praktikum berbasis laboratorium inkuiri diawali dengan 

beberapa pertanyaan dengan memberikan panduan bagi 

mahasiswa untuk menggunakan alat dan bahan di 

laboratorium, mengeksplor ide, menentukan hipotesis dan 

memutuskan variabel penelitian. Setelah memperoleh data, 

mahasiswa melakukan analisis dan membuat interpretasi, 

serta berkomunikasi dengan rekan mengenai temuannya. 

Pengajar berperan sebagai fasilitator. Laboratorium inkuiri 

mengedepankan diskusi untuk memperjelas hasil bahkan 

mengkonstruk pengetahuan baru dan dapat mengeksplorasi 

ide baru. Peserta didik melakukan diskusi untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta 
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memperjelas ide. Diskusi mampu memfasilitasi kelompok 

mahasiswa dalam meningkatkan rasa percaya diri. 

Aktivitas pada pembelajaran laboratorium inkuiri 

memerlukan kemampuan mahasiswa untuk menformulasi 

masalah, menghubungkan penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian sebelumnya, menentukan tujuan 

melakukan penyelidikan, meramalkan hasil, identifikasi 

prosedur dan melakukan penyelidikan. Aktivitas ini terkait 

dengan proses berpikir tingkat tinggi sebagai komponen 

inkuiri yang meliputi membuat hipotesis, menjelaskan, 

mengkritisi, manganalisis, mengumpulkan bukti, 

menemukan dan mengevaluasi argumen. Aktivitas inkuiri 

pada pembelajaran di laboratorium memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan proses 

penyelidikan autentik.  

Labaratorium inkuiri memiliki lebih banyak keunggulan 

dibandingkan laboratorium cookbook, di antaranya 

mahasiswa diberikan kesempatan berinteraksi dalam 

berbagai cara dengan pengalaman yang berbeda untuk 

membangun suatu konsep. Keunggulan berikutnya adalah 

dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir 

kritis mahasiswa. Selain itu, dosen juga menjadi lebih aktif 

untuk berpikir strategi yang digunakan dalam pembelajaran 

seperti dengan aktif bertanya dan mengkonstruk penjelasan 

baru. Keunggulan yang terakhir, yaitu adanya proses timbal 
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balik antara dosen dengan mahasiswa sehingga 

pembelajaran sains menjadi lebih bermakna. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

pembelajaran inkuiri di laboratorium terbukti dapat 

mengembangkan sikap ilmiah mahasiswa dan 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hasil 

penelitian  Wang et al. (2013) menunjukkan bahwa 

praktikum dengan inkuiri dapat meningkatkan kemampuan 

dasar, keterampilan dan motivasi mahasiswa untuk belajar. 

Ketpichainarong et al. (2010) menjelaskan bahwa  

mahasiswa memperoleh banyak manfaat dari penyelidikan 

selulase menggunakan laboratorium berbasis inkuiri 

tercermin dari kemampuan mereka lebih baik dalam 

mengkonstruksi pengetahuan, penalaran, komunikasi dan 

penjelasan, serta mengalami peningkatan motivasi. Selain 

itu, mahasiswa menjadi lebih baik dalam memecahkan 

masalah dan menerapkan pengetahuan untuk situasi baru. 

Pernyataan ini didukung oleh peningkatan skor tes 

pemahaman konseptual, pemetaan konsep, dan hasil 

wawancara dengan mahasiswa. Kritikan terhadap jenis 

pembelajaran ini terutama berkaitan dengan terlalu 

menekankan pada proses saintifik, sehingga konten menjadi 

tidak cukup banyak disampaikan dalam proses 

pembelajaran. 
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3. Pembelajaran Discovery 

Pembelajaran berbasis laboratorium discovery 

membutuhkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan 

penyelidikan melalui pertanyaan yang mereka buat sendiri. 

Pembelajaran ini tidak membutuhkan laboratorium manual, 

instruksi ataupun petunjuk praktikum. Peserta didik 

berperan sebagai seorang penemu.  

Pembelajaran berbasis laboratorium discovery berbeda 

dengan pembelajaran inkuiri terutama yang berkaitan 

dengan luaran dan prosedur yang digunakan. Luaran dalam 

pembelajaran inkuiri tidak diketahui baik oleh mahasiswa 

maupun dosen, sedangkan dalam pembelajaran berbasis 

discovery, dosen memberikan petunjuk kepada mahasiswa 

dalam membuat penemuan sebagai luaran dalam 

pembelajaran. Luaran ini akan terpenuhi dengan 

memberikan arahan pada mahasiswa tentang apa yang 

harus mereka lakukan.  

Kekurangan penggunaan pembelajaran ini di antaranya 

lebih banyak menghabiskan waktu dalam proses di 

laboratorium dibandingkan penjelasan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran ini juga tidak dapat diterapkan secara 

lintas disiplin ilmu. Hodson (1998) menggambarkan 

mengenai pembelajaran discovery yang tidak hanya secara 

filosofis tidak kuat namun dari aspek mendidik juga tidak 

dapat dilaksanakan. 
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4. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based 

Learning) 

Pembelajaran ini paling popular dibandingkan ketiga 

pembelajaran yang telah dibahas. Pembelajaran ini 

digambarkan sebagai pembelajaran berbasis laboratorium 

yang mengkondisikan bahwa mahasiswa didukung untuk 

menggunakan konsep yang dipahaminya dalam menjawab 

pertanyaan. Pengajar mengadopsi peran yang lebih aktif 

dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada 

mahasiswa, menyediakan material yang diperlukan, dan 

secara perlahan mengarahkan mahasiswa untuk 

menemukan solusi yang baik dalam pemecahan masalah 

yang diberikan (Kelly & Finlayson, 2007).  

Seperti pembelajaran discovery dan inkuiri, 

pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang 

banyak dan menempatkan permintaan yang lebih banyak 

dari sisi mahasiswa dan dosen dibandingkan pembelajaran 

ekspositori. Pembelajaran berbasis masalah berupaya 

membantu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi melalui implementasi dan evaluasi dari prosedur yang 

dikembangkan oleh mahasiswa (Clark, 2006). 

3.2. Praktikum Kimia di Perguruan Tinggi 

Pembelajaran kimia terkait dengan dua aspek yaitu 

aspek teoritis yang mencakup pengetahuan kimia dan 

kemampuan berpikir kognitif, dan aspek empiris yang 

terkait dengan kerja ilmiah. Aspek teoritis terkait dengan 
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pembelajaran di kelas, sedangkan aspek empiris terkait 

dengan praktikum. Praktikum merupakan bagian 

pembelajaran kimia yang sebaiknya diimplementasikan 

secara konsisten untuk mengenalkan aspek makroskopik 

yang menuntun mahasiswa untuk memahami aspek 

mikroskopik dan simbolik. 

Carnduff dan Reid (2003) mengungkapkan bahwa 

praktikum di perguruan tinggi dibutuhkan untuk melatih 

tiga area keterampilan yaitu practical skills, transferable 

skills, dan intelectual stimulation.  Practical skills meliputi 

keselamatan, prosedur, instrumen, dan metode observasi. 

Transferable skills meliputi kelompok kerja, oganisasi, 

pengaturan waktu, komunikasi, presentasi, tukar menukar 

informasi, pengolahan data, merancang strategi, dan 

pemecahan masalah. Intelectual stimulation merupakan 

koneksi praktikum dengan dunia nyata yang dapat 

meningkatkan antusiasme terhadap kimia.  

Praktikum di tingkat perguruan tinggi hendaknya telah 

berpusat pada mahasiswa dan mampu melatih banyak 

keterampilan di antaranya (Kirschner & Meester, 1988): 

1. Keterampilan dalam meramu hipotesis. 

2. Keterampilan dalam menyelesaikan masalah. 

3. Keterampilan menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan dalam situasi yang tidak biasa.   

4. Keterampilan dalam merancang penyelidikan sederhana 

untuk menguji hipotesis. 
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5. Keterampilan menggunakan alat laboratorium dalam 

melaksanakan penyelidikan. 

6. Keterampilan menginterpretasikan data. 

7. Keterampilan untuk menggambarkan pelaksanaan 

penyelidikan secara jelas. 

8. Keterampilan untuk mengingat ide kritis dalam 

penyelidikan dalam jangka waktu yang lama. 

Agar semua keterampilan dapat dikuasai oleh 

mahasiswa, pelaksanaan praktikum di tingkat perguruan 

tinggi perlu melatih beberapa keterampilan kerja. Cara yang 

dapat dilakukan dosen agar keterampilan tersebut dikuasai 

mahasiswa menurut Carnduff dan Reid (2003) meliputi: 

1. Melatih mahasiswa untuk mengilustrasikan konsep inti 

dari penyelidikan yang dilakukan. 

2. Melatih mahasiswa untuk melihat sesuatu secara 

“nyata” dengan menghubungkan materi dengan 

kehidupan mahasiswa. 

3. Memperkenalkan peralatan laboratorium. 

4. Melatih keterampilan praktik khusus dan keselamatan 

di laboratorium. 

5. Mengajarkan cara merancang penyelidikan. 

6. Mengembangkan keterampilan observasi. 

7. Mengembangkan keterampilan deduksi dan interpretasi 

data. 

8. Mengembangkan keterampilan kerja tim. 



Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 
 

114 Yunita Arian Sani Anwar 
 

9. Menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana teori 

dibangun dari penyelidikan. 

10. Melatih mahasiswa teknik melaporkan hasil 

penyelidikan, presentasi, analisis data, dan diskusi. 

11. Mengembangkan keterampilan mengatur waktu. 

12. Meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. 

13. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

Reid dan Shah (2007) mengajukan model praktikum 

yang efektif diterapkan di perguruan tinggi. Sebanyak empat 

tahap yang diajukan, meliputi tahap perencanaan, pra-

laboratorium, kerja laboratorium, tahap akhir kerja 

laboratorium.  

1. Tahap perencanaan berupa penjelasan tujuan dan latar 

belakang kerja laboratorium. Tujuan dari tahap ini 

meliputi membuat kimia menjadi lebih nyata; 

mengembangkan keterampilan observasi, deduksi, dan 

interpretasi; dan mengembangkan keterampilan praktik 

dasar (general practical skills). 

2. Tahap pra laboratorium berupa penjelasan singkat 

yang dilakukan sebelum praktikum dilaksanakan. Tahap 

ini memiliki tujuan antara lain: 

a. Stimulasi mahasiswa untuk berpikir mengenai 

persiapan proses praktikum. 

b. Studi pendahuluan untuk menemukan fakta seperti 

struktur, persamaan, rumus kimia, definisi, sifat 
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fisik, keamanan, atau prosedur yang tidak 

diperlukan. 

c. Memastikan bahwa prosedur penelitian dapat dibaca 

dan dipahami. 

d. Memberikan pengalaman dalam perencanaan 

praktikum. 

e. Menghubungkan pembelajaran teori di kelas dengan 

kegiatan laboratorium. 

3. Tahap eksperimen merupakan tahap melaksanakan 

prosedur yang telah dibahas pada tahap pra 

laboratorium. Tahap ini memberikan kebebasan pada 

mahasiswa untuk melakukan eksperimen. Kerjasama 

antar anggota kelompok diperlukan untuk menghasilkan 

data yang akurat. 

4. Tahap akhir kerja laboratorium berupa penyusunan 

laporan secara tertulis, diskusi kelompok atau 

menghubungkan hasil praktikum dengan kondisi di 

lingkungan sekitar. 

Model yang diajukan oleh Reid dan Shah menunjukkan 

integrasi antara pembelajaran di kelas dan praktikum di 

laboratorium, tahapan praktikum yang memberi kesiapan 

kepada mahasiswa untuk merencanakan, melakukan 

pengamatan hingga melaporkan hasil penyelidikan. Model 

ini dimaksudkan untuk melatih keterampilan mahasiswa, 

tidak hanya keterampilan dasar namun juga keterampilan 

berpikir tingkat tinggi.  Model pelaksanaan praktikum di 
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tingkat perguruan tinggi yang diajukan oleh Reid dan Shah 

ditunjukkan pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Praktikum di Perguruan Tinggi 

 
Praktikum terpadu di tingkat perguruan tinggi 

menunjukkan keterpaduan proses dan penilaiannya. 

Keterpaduan proses digambarkan dengan keterhubungan 

dan relevansi antara teori yang disampaikan di kelas dengan 

praktikum di laboratorium. Peserta didik dilibatkan mulai 

dari perencanaan praktikum, pelaksanaan penyelidikan, 

pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Pengajar 

menjadi fasilitator dan motivator yang mengawal proses 

penyelidikan. Keterpaduan penilaian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan praktikum dapat mencakup domain kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Feedback dari dosen dan asisten 
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praktikum menjadi penting untuk membelajarkan 

mahasiswa. Hal ini menuntut keterlibatan asisten praktikum 

yang terampil sehingga mampu bersinergi dalam 

pelaksanaan praktikum. Keterpaduan proses dan penilaian 

pada ketiga domain menunjukkan ciri-ciri belajar bermakna 

yang menjadi tujuan pada pembelajaran di perguruan tinggi. 

3.3. Kondisi Praktikum Kimia di Perguruan Tinggi 

Pelaksanaan praktikum di perguruan tinggi berdasarkan 

uraian di atas menunjukkan bahwa keterpaduan proses dan 

penilaian praktikum dapat dilihat dari beberapa indikator. 

Indikator tersebut meliputi keterlaksanaan praktikum, 

keterlibatan dosen, relevansi praktikum dengan kebutuhan 

mahasiswa, keterpaduan pelaksanaan praktikum dengan 

teori di kelas, dan timbal balik yang diberikan dosen.  

Penulis melakukan observasi pada mahasiswa program 

studi pendidikan kimia di lima perguruan tinggi tentang 

pelaksanaan praktikum kimia. Hasil observasi menunjukkan 

ruang laboratorium tersedia dan memadai, bahan dan alat 

praktikum tersedia, dosen memiliki kualifikasi minimal 

master, asisten praktikum dan laboran terlibat dengan baik 

pada pelaksanaan praktikum. Penulis meminta mahasiswa, 

dosen, dan asisten praktikum untuk memberi tanggapan 

terkait pelaksanaan praktikum.  

Mahasiswa memberi tanggapan positif terhadap kerja 

kelompok saat praktikum kimia. Sebanyak 59,49% 

mahasiswa menjawab sering dan 28,72% menjawab sangat 
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sering bekerja dengan baik dalam kelompok pada saat 

praktikum di laboratorium. Mahasiswa merasa melalui 

praktikum mereka memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan ketertarikan mereka terhadap kimia. 

Kesesuaian antara materi praktikum dengan teori yang 

diajarkan di kelas diperoleh tanggapan yang baik dari 

mahasiswa. sebanyak 34,87% mahasiswa menjawab sering 

dan 24,62% menjawab sangat sering terdapat kesesuaian 

antara materi praktikum dengan teori yang diajarkan di 

kelas. Mahasiswa merasa nyaman bekerja di laboratorium 

dengan peralatan dan bahan yang cukup tersedia di 

laboratorium. 

Permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan 

praktikum berdasarkan analisis kuesioner adalah 

mahasiswa sering tidak memahami dan tidak memperoleh 

kejelasan mengenai langkah praktikum yang terdapat dalam 

petunjuk praktikum. Mahasiswa tidak pernah diberi 

kesempatan merancang eksperimen secara mandiri dan 

studi pendahuluan. Prosedur praktikum lebih banyak 

mengikuti prosedur yang telah tercantum pada petunjuk 

praktikum. 

Keterlibatan dosen pengampu mata kuliah dalam 

kegiatan praktikum dirasa kurang oleh mahasiswa. 

Sebanyak 52,82% mahasiswa menyatakan bahwa dosen 

pengampu mata kuliah tidak pernah memberikan penjelasan 

mengenai topik yang akan dipraktikumkan. Pemberian 
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umpan balik, dan pembahasan hasil praktikum dirasa 

kurang oleh mahasiswa. 

Hasil analisis kuesioner diperkuat oleh free respon data 

dari mahasiswa. Mahasiswa berpendapat bahwa 

pelaksanaan praktikum efektif apabila pelaksanaan responsi 

awal relevan dengan topik yang dipraktikumkan; kinerja 

asisten praktikum ditingkatkan dari segi kedisiplinan, 

penguasaan materi praktikum, dan sikap yang lebih ramah 

dan peduli dengan kesulitan mahasiswa; keterlibatan dosen 

selama pelaksanaan praktikum; dan timbal balik dari dosen 

mata kuliah setelah pelaksanaan praktikum. Beberapa 

mahasiswa memberi saran agar dilakukan pembahasan hasil 

praktikum pada pembelajaran di kelas 

Analisis kuesioner dosen mata kuliah menunjukkan 

praktikum telah tercantum pada kurikulum kimia, tujuan 

praktikum telah diuraikan secara jelas di petunjuk 

praktikum, pelaksanaan praktikum telah terpadu dengan 

teori di kelas, ada kesesuaian antara materi praktikum 

dengan materi yang disampaikan di kelas, dan sebelum 

praktikum telah disampaikan tujuan yang ingin dicapai 

untuk setiap kegiatan praktikum. Dosen belum memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan studi 

pendahuluan, berdiskusi terkait studi pendahuluan yang 

dilakukan, eksperimen disesuaikan dengan petunjuk 

praktikum, lebih banyak topik praktikum dilaksanakan 

dengan demonstrasi oleh asisten praktikum maupun dosen, 
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serta belum pernah diselenggarakan presentasi maupun 

diskusi hasil eksperimen di dalam kelas. Penggunaan bahan 

praktikum yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar tidak 

dilakukan, walaupun upaya penggunaannya pernah 

didiskusikan. Dosen tidak memberikan umpan balik pada 

laporan praktikum yang disusun oleh mahasiswa. Penilaian 

laporan praktikum sepenuhnya dilakukan oleh asisten 

praktikum. Meskipun setiap tahun petunjuk praktikum 

direvisi, namun petunjuk praktikum belum dirancang untuk 

melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 

Hasil analisis kuesioner dilengkapi dengan saran yang 

diberikan oleh dosen. Saran tersebut meliputi peningkatan 

kualitas asisten pembelajaran, perbaikan fasilitas 

laboratorium, dan topik kerja laboratorium yang up to date. 

Pembelajaran laboratorium akan efektif jika asisten 

praktikum berkualitas sehingga pelatihan asisten perlu 

dilakukan untuk setiap topik pembelajaran di laboratorium. 

Perlu ada kerjasama tim dosen untuk menentukan topik 

pembelajaran di laboratorium yang up to date dengan 

kebutuhan mahasiswa sehingga efektivitas pembelajaran di 

laboratorium dapat tercapai.  

Permasalahan yang dihadapi oleh asisten praktikum 

juga penulis analisis. Pertama, asisten mengalami kesulitan 

menilai laporan mahasiswa karena tidak ada panduan 

penilaian laporan dan jumlah laporan yang terlalu banyak. 

Menurut asisten, mahasiswa lebih banyak mengutip 
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landasan teori dari petunjuk praktikum dengan jumlah 

pustaka minimal sebanyak 3 pustaka, ketidakkonsistenan 

dalam menulis pustaka, pembahasan yang hanya mengulang 

prosedur dan hasil pengamatan, serta terkadang tulisan 

yang sulit dibaca. Kedua, kesulitan menilai aktivitas 

mahasiswa selama praktikum berlangsung sehingga 

penilaian mereka lakukan tanpa pedoman yang jelas. 

Ketidakteraturan mahasiswa selama praktikum sering 

mereka temui. Sebagai contoh, penulisan data pengamatan 

yang dilakukan dengan tidak sistematis, kurang menguasai 

prosedur kerja, dan jumlah praktikan yang kerja dalam 

kelompok tidak dilakukan secara proporsional.   

Analisis petunjuk praktikum pada lima perguruan tinggi 

negeri di Indonesia menunjukkan cookbook laboratory 

masih mendominasi pelaksanaan praktikum kimia. Seluruh 

petunjuk praktikum telah dilengkapi dengan tata tertib, 

format laporan, dan jadwal pelaksanaan praktikum. 

Beberapa petunjuk telah dilengkapi dengan keamanan dan 

keselamatan kerja di laboratorium. Jumlah percobaan 

masing-masing petunjuk praktikum terdiri atas enam 

percobaan. Masing-masing percobaan secara umum memuat 

tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai, dasar teori, alat 

dan bahan, cara kerja, dan bahan diskusi. Petunjuk 

praktikum di salah satu perguruan tinggi telah meminta 

kemandirian mahasiswa untuk mencari sendiri prosedur 

praktikum, namun beberapa percobaan telah 
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mencantumkan prosedur yang harus dilakukan mahasiswa 

secara lengkap. Seluruh petunjuk praktikum memuat format 

laporan praktikum yang terdiri atas judul percobaan, tujuan 

percobaan, tinjauan pustaka, bahan dan alat, cara kerja, hasil 

percobaan dan pembahasan, serta kesimpulan. Laporan 

praktikum acara pertama diserahkan ke asisten praktikum 

sebelum pelaksanaan praktikum acara kedua demikian 

seterusnya. Secara teknis beberapa perguruan tinggi 

mewajibkan mahasiswa menulis laporan dengan tulis 

tangan. Namun, ada juga perguruan tinggi yang meminta 

mahasiswa membuat laporan dengan menggunakan 

komputer. Alat evaluasi dan teknik penilaian laporan tidak 

tercantum pada petunjuk praktikum. Penilaian laporan 

praktikum lebih banyak melibatkan asisten praktikum.  

Secara umum permasalahan praktikum yang dapat 

dirangkum dari uraian di atas adalah belum ada 

keterpaduan pelaksanaan praktikum dan pembelajaran di 

kelas; jenis pembelajaran yang dominan adalah ekspositori; 

mahasiswa belum mendapat feedback mengenai 

penyelidikan yang mereka lakukan baik terkait hasil 

maupun kemampuan membuat laporan; panduan alat 

evaluasi pelaksanaan praktikum; dan keterlibatan asisten 

praktikum yang belum terampil dalam pelaksanaan 

praktikum. Jika melihat tahapan praktikum di perguruan 

tinggi yang diajukan oleh Reid dan Shah, maka tahap pre-lab, 

lab-work, dan post-lab masih mengalami permasalahan. 
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Rangkuman permasalahan pada ketiga tahap ditunjukkan 

pada Tabel 3.1.  

 
Tabel 3.1. Rangkuman Permasalahan Praktikum Kimia 

No Tahap Permasalahan 
1. Pre-lab a. Respon awal yang kurang 

bermanfaat dalam persiapan 
praktikum. 

b. Asisten kurang menguasai topik yang 
akan dipraktikumkan sehingga 
mahasiswa kurang memahami 
prosedur kerja. 

c. Dosen kurang terlibat dalam 
persiapan pelaksanaan praktikum. 

2. Lab-work a. Kelengkapan alat dan bahan yang 
kurang dipersiapkan dengan baik. 

b. Keterlibatan dosen pada saat 
praktikum berlangsung sangat 
kurang. 

c. Kemampuan asisten praktikum 
dalam menjelaskan prosedur kerja. 

3. Post-lab a. Pembahasan hasil penyelidikan. 
b. Feedback terkait laporan yang telah 

mahasiswa susun. 

  

Jika merujuk pada kurikulum di tingkat perguruan 

tinggi, maka sudah selayaknya praktikum kimia mengalami 

perkembangan ke arah yang lebih baik. Praktikum sebaiknya 

dapat melatih mahasiswa berpikir kritis dan terampil dalam 

penyelesaian masalah yang diberikan. Cookbook laboratory 

yang hanya mengulang kembali prosedur kerja dapat 

dikurangi dan digantikan dengan memberi kesempatan 

kepada mahasiswa dalam merancang proses penyelidikan 
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mereka sendiri. Peran dosen sebagai fasilitator dan 

motivator lebih diperkuat untuk dapat menuntun 

mahasiswa bekerja lebih baik dan bertanggung jawab 

dengan hasil penyelidikan yang telah mereka peroleh. 

3.4. Penilaian Praktikum di Perguruan Tinggi 

Merujuk pada kurikulum di perguruan tinggi, penilaian 

praktikum dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran 

teori di kelas. Keterpaduan tersebut dapat mencakup 

penilaian aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Prinsip 

penilaian yang digunakan adalah edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan. Edukatif artinya dapat 

memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki dan meraih 

capaian pembelajaran. Otentik adalah berorientasi pada 

proses belajar. Objektif artinya sesuai dengan standar yang 

disepakati dosen dan mahasiswa. Akuntabel adalah 

penilaian yang sesuai dengan prosedur dan kriteria yang 

disepakati di awal perkuliahan. Transparan artinya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

Penilaian yang dapat digunakan pada pembelajaran di 

laboratorium dapat mengikuti teknik dan instrumen yang 

telah disepakati oleh tim dosen. Penilaian penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan dapat menggunakan teknik 

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 

angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik 

observasi. Instrumen penilaian yang digunakan dapat 
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berupa rubrik untuk penilaian proses dan portofolio atau 

karya desain untuk penilaian hasil. 

Penilaian penguasaan pengetahuan dapat dilakukan di 

awal proses praktikum untuk menguji kesiapan mahasiswa 

dalam mengikuti praktikum. Teknik penilaian dapat 

menggunakan tes tulis atau tes lisan yang berkaitan dengan 

acara praktikum yang akan dilaksanakan. Tes tulis dan tes 

lisan dapat juga diberikan setelah praktikum selesai 

dilaksanakan dengan menguji pemahaman dan pengusaan 

acara praktikum yanga telah dilaksanakan. Hasil penilaian 

ini dapat digunakan oleh dosen untuk menganalisis 

kesulitan masing-masing topik sehingga menjadi perbaikan 

pada praktikum berikutnya. Penguasaan pengetahuan dapat 

dinilai melalui kemampuan mahasiswa menyusun laporan 

penyelidikan. Kemampuan mahasiswa menguraikan tahapan 

penyelidikan, mengolah data, menginterpretasikan data, 

membahas hasil penyelidikan, dan menyimpulkan dapat 

menunjukan kemampuan mahasiswa untuk 

menghubungkan teori dan hasil penyelidikan yang mereka 

peroleh.  

Penilaian keterampilan di laboratorium dapat berupa 

keterampilan praktik, tidak hanya melaksanakan 

penyelidikan namun dapat berupa keterampilan 

merencanakan penyelidikan. Keterampilan praktik di 

laboratorium merupakan aspek penilaian yang penting di 

tingkat universitas (Bennett & O’Neil, 1998). Kerja 
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laboratorium, memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk melatih keterampilan pratik sehingga memperkuat 

landasan teori dan praktik di tingkat pembelajaran yang 

lebih tinggi, serta konten materi dapat mengalami 

peningkatan untuk saat ini dan masa depan (Rayner et at., 

2014; Coil el al., 2010). 

 Hofstein (2004) membagi kinerja di laboratorium 

menjadi 3 fase, yaitu: (1) perencanaan dan merancang 

(merumuskan pertanyaan, meramalkan hasil praktikum, 

merumuskan hipotesis, menguji rancangan prosedur 

eksperimen); (2) kinerja (melakukan eksperimen, 

memanipulasi bahan dan peralatan, membuat keputusan 

tentang teknik investigasi, mengamati dan melaporkan hasil 

temuan praktikum); (3) analisis dan interpretasi 

(pengolahan data, menjelaskan hubungan, generalisasi, 

melakukan pemeriksaan terhadap keakuratan data, 

menguraikan keterbatasan, merumuskan pertanyaan baru 

berdasarkan penyelidikan yang dilakukan); serta (4) 

aplikasi (membuat prediksi mengenai situasi baru, 

merumuskan hipotesis berdasarkan hasil investigasi, 

menerapkan teknik laboratorium untuk situasi 

eksperimental yang baru). Pembagian fase tersebut 

mengacu pada keterampilan psikomotorik dan kemampuan 

kognitif. Keterampilan psikomotorik meliputi kemampuan 

manipulasi dan observasi, sedangkan kemampuan kognitif 

mencakup kemampuan menyelidiki dan pengolahan 
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informasi serta mencari solusi dari permasalahan secara 

praktis. 

Berdasarkan keempat fase kinerja di laboratorium, 

penilaian terhadap keterampilan praktik dapat dilakukan 

dengan 3 jenis penilaian, yaitu (Hofstein, 2004): 

1. Penilaian keterampilan manipulatif dengan 

menggunakan check list untuk menilai empat sub-

kategori keterampilan manipulasi, yaitu teknik 

percobaan, prosedur, ketangkasan manual, serta 

ketertiban. 

2. Penilaian yang dikembangkan untuk menilai 

keterampilan mahasiswa dalam konteks pemecahan 

masalah dan perencanaan prosedur eksperimen. Seperti 

penilaian keterampilan manipulatif, jenis penilaian ini 

menggunakan check list. 

3. Penilaian menggunakan observasi melalui pengamatan 

secara langsung selama mahasiswa melakukan 

praktikum. Penilaian ini mengarah pada kinerja 

mahasiswa yang lebih tinggi di laboratorium. Hambatan 

yang ditemukan melalui observasi di antaranya 

keterbatasan pilihan acara praktikum serta waktu. 

Dosen pengampu mata kuliah perlu melakukan 

penilaian di setiap acara praktikum untuk mengatasi 

keterbatasan ini. Dimungkinkan untuk menggunakan 

asisten praktikum yang telah dilatih sebelumnya untuk 

bisa mengobservasi mahasiswa. 
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Sheeba (2013) membagi keterampilan proses dalam 

bidang sains menjadi dua jenis, yaitu keterampilan proses 

dasar dan keterampilan proses terpadu. Keterampilan 

proses dasar menunjukkan fungsi kognitif dasar yang 

membentuk tulang punggung keterampilan pemecahan 

masalah. Keterampilan ini terdiri atas observasi, klasifikasi, 

pengukuran, penggunaan hubungan ruang atau waktu, 

penggunaan nomor, komunikasi, prediksi, serta 

menyimpulkan. Keterampilan proses terpadu merupakan 

keterampilan langsung yang digunakan dalam pemecahan 

masalah. Makna terpadu menunjukkan kemampuan 

mahasiswa untuk menggabungkan keterampilan proses 

dasar untuk keahlian yang lebih dasar dan fleksibilitas 

dalam merancang alat yang digunakan untuk menyelidiki 

fenomena tertentu. Proses ini memungkinkan realisasi dan 

pencapaian keterampilan proses terpadu sebagai hasil 

observasi dan pembuktian. Keterampilan ini terdiri atas 

definisi operasional, identifikasi dan pengendalian variabel, 

eksperimen, hipotesis, serta penafsiran data hasil 

eksperimen.  

1. Observasi 

Observasi merupakan keterampilan proses yang paling 

dasar dibandingkan keterampilan proses yang lain. 

Pengamatan diartikan sebagai pengumpulan informasi 

mengenai objek atau peristiwa melalui penggunaan salah 

satu indera dasar, atau kombinasi dari lima indera dasar 
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meliputi penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. 

Hasil pengamatan dapat juga disebut data atau fakta. 

Ilmuwan menggunakan keterampilan observasi dalam 

mengumpulkan data melalui penerapan penggunaan indera 

secara analitis. Indikator kompetensi dari keterampilan 

observasi di antaranya mampu menggunakan satu atau lebih 

indera untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau 

peristiwa tertentu, merasakan kesamaan dan perbedaan 

objek yang diamati, membandingkan objek untuk 

mendapatkan deskripsi yang jelas, serta identifikasi sifat 

suatu objek yaitu bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. 

2. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan objek atas 

dasar sifat yang dapat diamati. Pengelompokan ini dapat 

dilakukan berdasarkan tingkatannya, dari yang sangat 

umum hingga sangat spesifik. Keterampilan klasifikasi 

membutuhkan kemampuan dua kali lebih banyak 

dibandingkan keterampilan observasi. Pertama, seorang 

mahasiswa harus mampu mengidentifikasi sifat suatu objek 

atau peristiwa. Kedua, mahasiswa harus mampu memilih 

ciri yang menunjukkan esensi dalam suatu sistem. Indikator 

kompetensi dari keterampilan klasifikasi meliputi mampu 

mengidentifikasi sifat yang berguna untuk 

mengklasifikasikan suatu objek atau peristiwa, mampu 

mengelompokkan objek berdasarkan persamaan dan 

perbedaan sifat atau kriteria yang dapat diamati, serta 
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mampu merancang dan menggunakan sistem klasifikasi 

dalam bentuk tabel atau bentuk visual lainnya. 

3. Pengukuran 

Pengukuran merupakan pengamatan yang dibuat lebih 

spesifik dengan membandingkan beberapa atribut dari 

sebuah sistem sebagai acuan standar. Pengukuran 

menggunakan perkiraan standar atau non-standar untuk 

menggambarkan dimensi dari suatu objek atau peristiwa. 

Keterampilan observasi dan pengukuran merupakan 

keterampilan dengan bentuk yang sama. Keterampilan 

mengukur dapat diartikan sebagai proses pengamatan yang 

dapat dinyatakan dalam angka. Indikator kompetensi dari 

keterampilan ini di antaranya mampu mengukur objek 

dalam situasi tertentu dengan menggunakan satuan tertentu 

untuk menghasilkan akurasi yang sesuai, mampu 

menggunakan ukuran standar dan non-standar untuk 

menggambarkan dimensi suatu objek, serta mampu 

menggunakan ukuran standar dan non-standar dalam 

membuat perbandingan suatu objek. 

4. Penggunaan Hubungan Ruang atau Waktu 

Keterampilan penggunaan ruang atau waktu berkaitan 

dengan interaksi variabel. Interaksi ini dapat dianggap 

sebagai bentuk pengaruh antara variabel dalam suatu 

sistem. Keterampilan ini memerlukan kemampuan analisis 

untuk mengkaji penyebab adanya pengaruh tersebut. 

Indikator kompetensi dari keterampilan tersebut di 
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antaranya mampu menggambarkan posisi suatu objek di 

antara objek yang lain, mampu menggambarkan gerak, arah, 

penataan ruang, simetri dan bentuk objek dibandingkan 

dengan objek lain, serta mampu merancang pola atau 

keterkaitan objek dengan cara yang koheren (Sheeba, 2013). 

5. Penggunaan Nomor 

Keterampilan ini mengacu pada proses penggunaan 

nomor untuk mengungkap pengamatan dibandingkan hanya 

mengandalkan deskripsi kualitatif. Keterampilan ini 

memiliki dua makna penting. Pertama, mengungkapkan 

melalui bentuk numerik dapat mengurangi pengungkapan 

secara verbal. Kedua, penggunaan nomor memungkinkan 

penerapan logika matematika dalam upaya mengeksplorasi, 

menggambarkan dan memahami fenomena. Indikator 

kompetensi meliputi mampu menghitung data mentah, 

mampu menerapkan nilai numerik pada variabel untuk 

menghasilkan makna tertentu, serta mengatasi masalah 

teoritis dalam meningkatkan kemampuan matematis. 

6. Komunikasi 

Keterampilan komunikasi merupakan proses berbagi 

informasi dengan orang lain. Keterampilan ini memiliki 

beberapa bentuk di antaranya komunikasi secara lisan, 

tertulis, non verbal atau simbolik. Komunikasi sebagai suatu 

proses yang mengacu pada sekelompok keterampilan, yang 

semuanya mewakili bentuk pelaporan data yang sistematis. 

Tujuan dari keterampilan komunikasi di antaranya untuk 
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menyederhanakan penyampaian data yang banyak melalui 

grafik, diagram, peta, simbol, persamaan matematika, 

demonstrasi visual dan tulisan, serta presentasi untuk 

mengkomunikasikan informasi penting. Sifat yang melekat 

dari keterampilan komunikasi di antaranya melibatkan 

kemampuan untuk melihat informasi terkait interaksi 

variabel. Indikator kompetensi keterampilan komunikasi di 

antaranya mampu menerjemahkan informasi dalam bentuk 

grafik dan tabel, mampu membaca informasi yang diberikan 

dalam bentuk tabel dan grafik, serta memutuskan cara 

terbaik untuk menyajikan informasi. 

7. Prediksi 

Keterampilan prediksi merupakan kemampuan 

menyatakan hasil eksperimen yang akan datang 

berdasarkan pola bukti yang dihasilkan. Indikator 

kompetensi meliputi kemampuan memanfaatkan bukti 

untuk merumuskan urutan proses yang akan datang dari 

hasil perlakuan, mampu menggunakan pola atau hubungan 

untuk meramalkan suatu kasus jika informasi yang 

dibutuhkan tidak dapat dikumpulkan, serta mampu 

meramalkan peristiwa berdasarkan pengamatan atau 

pengalaman sebelumnya atau pola data tertentu yang dapat 

diandalkan.  

8. Menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan merupakan proses kreatif 

berdasarkan asumsi penyebab yang dihasilkan digunakan 
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untuk menjelaskan peristiwa yang teramati. Indikator 

kompetensi di antaranya mampu memberikan saran 

terhadap suatu peristiwa berdasarkan hasil observasi, 

mampu menganalisis sebab dan akibat dari keputusan, serta 

mampu mengatur data yang diamati dalam urutan logis yang 

mengarah pada solusi yang memungkinkan. 

9. Mengidentifikasi dan Mengendalikan Variabel 

Keterampilan mengidentifikasi dan mengendalikan 

variabel merupakan upaya untuk mencapai suatu keadaan 

atau kondisi yang menunjukkan pengaruh salah satu 

variabel secara jelas terlihat. Keterampilan ini memerlukan 

kemampuan identifikasi berbagai variabel terikat dan bebas 

selama penyelidikan, serta mengendalikan kedua variabel 

tersebut pada waktu penyelidikan (Fraenkel, Wallen, & 

Hyun, 2012:78-79). Indikator kompetensi meliputi 

kemampuan mengidentifikasi variabel bebas, variabel 

terikat, serta variabel kontrol dalam percobaan, kemampuan 

mengidentifikasi variabel yang dapat mempengaruhi hasil 

eksperimen, kemampuan mangidentifikasi variabel yang 

dapat mempengaruhi variabel terikat seperti yang diuraikan 

dalam perumusan masalah, kemampuan menetapkan 

batasan kontrol dari variabel yang dipilih dalam 

penyelidikan, kemampuan mengusulkan derajat bebas 

dalam pengujian hipotesis, serta kemampuan mengontrol 

variabel dalam penyelidikan (Sheeba, 2013). 

10. Menafsirkan Data 
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Keterampilan menafsirkan data merupakan 

keterampilan yang mengacu pada kemampuan 

mengorganisir dan menganalisis data yang telah diperoleh 

melalui penyatuan informasi tentang objek dan peristiwa 

yang menggambarkan situasi tertentu. Hasil analisis 

selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

penentuan pola atau hubungan antar-variabel. Indikator 

kompetensi yang dapat diukur dari keterampilan 

menafsirkan di antaranya mampu mengidentifikasi 

hubungan antara variabel yang digambarkan oleh tabel atau 

grafik, mampu menarik kesimpulan dari data melalui 

penentuan hubungan pola atau hubungan antar-variabel, 

serta mampu membentuk kesimpulan yang berkaitan 

dengan pola data pada variabel secara logis. Kemampuan 

menafsirkan data memudahkan seseorang untuk membuat 

pembahasan pada laporan penelitian (Sheeba, 2013). 

11. Merumuskan Hipotesis 

Keterampilan merumuskan hipotesis merupakan 

keterampilan merumuskan jawaban sementara dari masalah 

atau pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat juga diartikan 

sebagai ramalan tentang hubungan variabel yang diperoleh 

melalui pengumpulan informasi (Fraenkel et al., 2012: 83-

85). Indikator kompetensi meliputi kemampuan 

mengidentifikasi pertanyaan atau pernyataan yang dapat 

dan tidak dapat diuji, kemampuan merancang pernyataan 

seperti pertanyaan, kesimpulan, ramalan, yang dapat diuji 
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melalui penyelelidikan, kemampuan menyatakan hasil yang 

diharapkan dari sebuah penyelidikan, kemampuan untuk 

mengembangkan penjelasan, serta kemampuan menjelaskan 

pengamatan melalui hubungan konseptual (Sheeba, 2013). 

12. Mendefinisikan Secara Operasional 

Definisi operasional merupakan informasi terkait 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi ini 

berfungsi untuk menerapkan parameter penyelidikan atau 

kesimpulan terkait definisi variabel dalam upaya 

mendapatkan definisi yang lebih obyektif. Indikator 

kompetensi di antaranya kemampuan membuat pernyataan 

cara mengukur variabel dalam eksperimen, kemampuan 

mendefinisikan variabel sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan, serta merumuskan pernyataan yang bermakna 

untuk meningkatkan pemahaman (Sheeba, 2013). 

13. Melakukan Eksperimen 

Implementasi eksperimen merupakan pendekatan 

sistematis untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis, 

dan menetapkan standar penilaian. Eksperimen merupakan 

cara mempelajari suatu objek atau peristiwa dengan 

memvariasikan beberapa kondisi dan mengamati 

pengaruhnya pada objek atau peristiwa yang lain. Indikator 

kompetensi meliputi kemampuan mengidentifikasi variabel 

yang akan diukur atau dibandingkan dalam proses 

penyelidikan, kemampuan memilih rancangan yang cocok 

untuk penyelidikan dalam upaya menguji hipotesis, 
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kemampuan mengakui keterbatasan metode dan alat yang 

digunakan dalam percobaan, kemampuan memanfaatkan 

prosedur yang aman ketika melakukan penyelidikan, serta 

kemampuan menggunakan alat penyelidikan secara tepat 

(Sheeba, 2013).   

Kumar (2010: 13-14) membagi keterampilan praktik 

menjadi empat kategori, yaitu keterampilan prosedural dan 

manipulatif; keterampilan observasi; keterampilan 

menggambar; serta keterampilan melaporkan dan 

menginterpretasi. Keterampilan prosedural dan manipulatif 

di antaranya memilih instrumen yang tepat untuk 

melakukan percobaan; mengetahui keterbatasan instrumen 

yang terkait ukuran, jumlah dan akurasi; merangkai dan 

menyesuaikan instrumen secara sistematis; menangani 

instrumen dan bahan kimia secara hati-hati untuk 

menghindari kerusakan atau cedera; melakukan eksperimen 

secara efisien dan akurat; memisahkan dan memindahkan 

alat dan bahan eksperimen untuk studi yang lebih rinci 

tanpa merusak alat dan bahan tersebut; menggunakan 

bahan dan metode yang tepat; mencari dan memperbaiki 

kesalahan instrumen; menggunakan bahan kimia dengan 

jumlah yang tepat; merancang eksperimen dengan hati-hati; 

serta melatih tindakan pencegahan dalam menangani 

peralatan sensitif, bahan kimia atau api. 

Keterampilan observasi meliputi menemukan jumlah 

hasil pengukuran; membaca instrumen hasil pengukuran 
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dengan benar; melihat perubahan reaksi yang terjadi 

dengan teliti; melihat rincian alat dan bahan eksperimen 

dengan teliti; menemukan bagian yang diinginkan pada alat 

dan bahan secara akurat; melakukan pengamatan secara 

sistematis dan hati-hati; serta membaca grafik dengan 

benar. Keterampilan menggambar di antaranya membuat 

tabel pengamatan dengan tepat; menggambar rangkaian 

eksperimen secara benar dan proporsional; memberi tanda 

pada sketsa dan diagram dengan benar; serta menggambar 

grafik dari data yang diamati dengan benar. 

Keterampilan melaporkan dan menginterpretasikan di 

antaranya menyusun rencana yang tepat untuk merekam 

pengamatan; merekam hasil pengamatan, data, atau 

informasi secara langsung dan sistematis; membuat prediksi 

atau perhitungan dengan benar; merumuskan dan 

menyimpulkan hasil percobaan; membuat laporan hasil 

percobaan; serta menafsirkan hasil eksperimen dan 

pengamatan secara tepat. 

Kategori keterampilan praktik yang diuraikan di atas 

dapat disederhanakan oleh dosen agar memudahkan proses 

penilaian. Kategori dapat dipilih dan dikembangkan kriteria 

penilaiannya sehingga membentuk rubrik keterampilan 

praktik. Sebaiknya rubrik yang dikembangkan mudah 

dipahami dan dapat digunakan oleh asisten praktikum 

sehingga dosen dapat terbantu dalam melakukan penilaian. 

Penggunaan rubrik dapat dilatih kepada asisten praktikum 
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sebelum praktikum dimulai sehingga memudahkan 

penilaian kepada masing-masing mahasiswa.  

Sikap ilmiah merupakan komponen yang penting yang 

menjadi penilaian dalam praktikum di perguruan tinggi. 

Sikap ilmiah berupa rasa ingin tahu tentang lingkungan 

seseorang maupun keyakinan bahwa tidak ada yang bisa 

terjadi tanpa sebab. Kejadian yang misterius selalu dapat 

dijelaskan oleh sebab alamiah. Sikap ilmiah merupakan 

sikap yang dimiliki dan diperlukan untuk menggunakan 

proses ilmiah, serta memiliki pengetahuan yang diperoleh 

melalui proses yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Sikap 

ilmiah menggambarkan mengenai keterbukaan pikiran, rasa 

ingin tahu dan pendekatan optimis terhadap kegagalan 

sebagai nilai yang berkaitan erat dengan pelatihan ilmiah. 

Sikap sangat penting bagi semua warga negara. Sikap ilmiah 

merupakan kombinasi dari banyak kualitas dan kebajikan, 

yang tercermin melalui perilaku dan tindakan. Orang yang 

memiliki sikap ilmiah akan berpikiran terbuka, berorientasi 

pada eksperimen, sistematis dalam pendekatan, memiliki 

kecintaan terhadap pengetahuan, intelektual yang jujur dan 

memiliki semangat ilmiah dan harapan bahwa solusi dari 

masalah akan datang melalui penggunaan pengetahuan yang 

diverifikasi (Jancirani, Dhevakrishnan, & Devi, 2012).  

Sikap ilmiah termasuk dalam pendidikan karakter yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran 

diharapkan mampu melatih sikap ilmiah mahasiswa. 
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Terdapat beberapa komponen sikap ilmiah di antaranya 

jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, setia, kritis, mandiri, 

terbuka, menghargai karya orang lain, dan berpikir ke 

depan. Penjelasan komponen sikap ilmiah tersebut adalah 

sebagai berikut (Balitbang, 2012): 

1. Kejujuran dan Kebenaran 

Nilai kejujuran dan kebenaran merupakan nilai intrinsik 

yang ada di dalam ilmu pengetahuan, sehingga harus 

terintegrasi dengan semua aktor ilmu pengetahuan di dalam 

lembaga akademis. Kejujuran ini menyangkut proses dalam 

kegiatan ilmiah, klaim kebenaran yang dihasilkan dari 

proses ilmiah, maupun dalam penerapan suatu ilmu 

pengetahuan. Tanpa kejujuran tidak akan diperoleh 

kebenaran sebagaimana adanya, sedangkan motif dasar ilmu 

pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu untuk 

mendapatkan pengetahuan yang benar. 

2. Sikap Jujur dan Obyektif 

Sikap ilmiah tercermin pada sikap jujur dan objektif 

dalam mengumpulkan dan menyajikan hasil analisis 

mengenai fenomena alam dan sosial melalui cara berpikir 

logis. Sikap jujur dan objektif menghasilkan produk 

pemikiran berupa penjelasan yang lugas dan tidak bias 

karena kepentingan tertentu. Praktikum dapat digunakan 

untuk melatih sikap jujur dan obyektif mahasiswa. 

3. Tanggung Jawab  
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Sikap tanggung jawab mutlak dibutuhkan terutama 

berkaitan dengan kegiatan penelitian maupun dalam 

aplikasi ilmu, serta di dalam aktivitas ilmiah akademis. 

Tanggung jawab yang dimaksud berkaitan dengan tugas 

akademik yang diberikan kepada mahasiswa dan tanggung 

jawab terhadap hasil yang diperoleh. Tanggung jawab 

menjadi bagian dari sikap seorang peneliti. 

4. Setia 

Seorang ilmuwan harus setia pada profesi dan ilmu yang 

ditekuni. Ilmuwan harus mampu menyebarkan setiap 

kebenaran yang diyakini walaupun langkah tersebut 

memiliki resiko. Sikap setia menjadi salah satu sikap yang 

harus dimiliki oleh ilmuwan. 

5. Sikap Ingin Tahu  

Cendekiawan memiliki rasa ingin tahu (coriousity) yang 

kuat untuk menggali atau mencari jawaban terhadap 

permasalahan yang ada di sekelilingnya secara tuntas dan 

menyeluruh. Rasa ingin tahu yang kuat berperan dalam 

mengeluarkan gagasan secara ilmiah sebagai bukti hasil 

kerja mereka kepada dunia dan masyarakat awam, karena 

mereka merasa bahwa tanggung jawab itu ada dipundaknya. 

Sikap ingin tahu menunjukkan bahwa ilmuwan tidak pernah 

lelah untuk belajar dan selalu mencari jawaban terhadap 

permasalahan yang ada. 

6. Sikap Kritis 
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Bagi seorang cendekiawan, sikap kritis dan budaya 

bertanya dikembangkan untuk memastikan bahwa 

kebenaran sejati bisa ditemukan. Oleh karena itu, semua 

informasi pada dasarnya diterima sebagai input yang 

bersifat relatif, kecuali setelah melewati suatu standard 

verifikasi tertentu. Sikap kritis merupakan karakter yang 

perlu dilatih pada diri mahasiswa melalui kegiatan 

perkuliahan dan praktikum.  

7. Sikap Mandiri  

Kebenaran ilmu pengetahuan pada hakekatnya 

merupakan sesuatu yang obyektif, tidak ditentukan oleh 

imajinasi dan kepentingan orang tertentu. Cendekiawan 

berpikir dan bertindak atas dasar suara kebenaran, dan oleh 

karenanya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun untuk 

memiliki pendapat yang berbeda hanya karena ingin 

menyenangkan seseorang. Informasi yang benar akan 

dikatakan benar, sedangkan informasi yang salah akan 

dikatakan salah, walaupun langkah yang ditempuh tidak 

mudah dilakukan. 

8. Sikap Terbuka 

Walaupun seorang cendekiawan bersikap mandiri, akan 

tetapi hati dan pikirannya bersifat terbuka, baik terhadap 

pendapat yang berbeda, maupun pikiran baru yang 

dikemukakan oleh orang lain. Sebagai ilmuwan, cendikiawan 

akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan 

keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru 
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dalam bidang keahliannya. Cendekiawan akan 

mengedepankan sikap bahwa ilmu, pengetahuan, dan 

pengalaman bersifat tidak terbatas dan senantiasa 

berkembang dari waktu ke waktu. Sifat terbuka menjadi 

salah satu karakter yang perlu ditanamkan pada mahasiswa. 

9. Sikap Rela Menghargai Karya dan Pendapat Orang 

Lain  

Cendekiawan bersedia untuk berdialog secara kontinyu 

dengan koleganya dan masyarakat sekitar secara intensif 

dan sensitif. Dialog yang efektif akan terwujud apabila pihak 

yang berdialog memiliki sikap saling menghargai pendapat 

satu dengan yang lain. Proses pembelajaran perlu melatih 

mahasiswa untuk saling menghargai, tidak hanya terhadap 

dosen yang mengajar, namun juga terhadap teman dan 

orang di sekelilingnya. Kegiatan praktikum dan 

pembelajaran lainnya yang lekat dengan kerjasama antar 

teman dapat menjadi kegiatan yang melatih mahasiswa 

untuk menghargai pendapat orang lain. 

10. Sikap Menjangkau Ke Depan 

Cendekiawan merupakan pemikir yang memiliki 

kemampuan untuk menganalisis masalah di bidangnya. 

“Change maker” memiliki kemampuan untuk membuat 

perubahan atau agen perubahan di dalam masyarakat. 

Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengubah 

masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis, 

serta berkreasi secara nyata dengan hasil dari buah 
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pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi 

masyarakat. 

Kaur (2013) menjelaskan bahwa sikap ilmiah memiliki 

karakteristik antara lain pikiran terbuka, rasa ingin tahu, 

penilaian berdasarkan fakta yang diverifikasi, siap untuk 

menguji dan memverifikasi kesimpulan, hubungan sebab 

dan akibat, siap untuk mempertimbangkan kembali 

keputusannya, bebas dari takhayul dan keyakinan yang 

salah, jujur dalam merekam, mengumpulkan dan 

melaporkan data ilmiah yang penting dalam pengamatan, 

menerima kesimpulan akhir, serta lebih percaya pada buku 

yang ditulis oleh para ahli di bidangnya masing-masing. 

Sikap ilmiah meliputi kebiasaan berikut pemikiran, yaitu 

kebiasaan ketepatan dalam semua operasi, termasuk akurasi 

dalam perhitungan, observasi dan laporan; kebiasaan 

intelektual kejujuran; kebiasaan pikiran terbuka; kebiasaan 

mencari penyebab yang benar, serta pengaruh hubungan 

dan kebiasaan. 

Instrumen penilaian yang dapat mengukur sikap ilmiah 

mahasiswa dapat berupa angket yang berisi penyataan 

positif dan negatif. Indikator dan butir pernyataan dapat 

dikembangkan dari komponen sikap ilmiah yang telah 

diuraikan di atas dengan pilihan jawaban yang dapat 

dikembangkan oleh dosen. Penilaian sikap dapat juga 

menggunakan lembar observasi yang dikembangkan dari 

komponen sikap ilmiah yang akan dinilai. 
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3.5. Rangkuman 

Laboratorium merupakan wadah untuk melaksanakan 

penyelidikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

dalam upaya mencari dan membuktikan teori. Pembelajaran 

berbasis laboratorium di bedakan menjadi 4 jenis 

berdasarkan 3 deskriptor yaitu ekspositori, inkuiri, 

discovery, dan berbasis masalah (problem-based). ketiga 

deskriptor meliputi hasil yang diperoleh, pendekatan yang 

digunakan, dan prosedur yang digunakan. Luaran dari 

semua jenis pembelajaran berbasis laboratorium dibagi 

menjadi dua yaitu dapat ditentukan (predetermined) dan 

tidak dapat ditentukan (undetermined). Jenis ekspositori, 

discovery, dan problem based memiliki luaran yang dapat 

ditentukan. Pada pembelajaran ekspositori, dosen dan 

mahasiswa dapat mengetahui luaran yang diharapkan. 

Luaran yang dihasilkan pada aktivitas discovery dan 

problem-based biasanya hanya diketahui oleh dosen. Jenis 

pembelajaran ekspositori dan problem based secara khusus 

menggunakan pendekatan induktif yang mengkondisikan 

mahasiswa menggunakan prinsip dasar untuk memahami 

fenomena spesifik. Pembelajaran discovery dan inkuiri 

menggunakan pendekatan induktif melalui observasi contoh 

nyata yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Praktikum di perguruan tinggi memiliki beberapa 

persyaratan di antaranya terpadu dari segi proses dan 

penilaian; melatih domain kognitif, keterampilan, dan sikap; 
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berpusat kepada mahasiswa; dan dekat dengan dunia nyata. 

Sebanyak 4 tahap yang diperlukan untuk menghasilkan 

praktikum yang efektif di perguruan tinggi yaitu tahap 

perencanaan, pra-laboratorium, kerja laboratorium, tahap 

akhir kerja laboratorium. Kondisi praktikum di beberapa 

perguruan tinggi di Indonesia belum difungsikan secara 

baik. Permasalahan yang ditemui meliputi keterpaduan 

pelaksanaan praktikum dan penilaian, keterlibatan dosen 

dalam pelaksanaan praktikum, dan ekspositori yang 

mendominasi.  

Penilaian praktikum mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dengan prinsip penilaian yang 

meliputi edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan. Aspek kognitif dapat dinilai menggunakan tes 

tulis atau tes lisan yang berkaitan dengan acara praktikum 

yang akan dilaksanakan, dan menggunakan penilaian 

terhadap laporan penyelidikan yang disusun oleh 

mahasiswa. Penilaian keterampilan merupakan aspek 

psikomotorik yang dapat dinilai dengan rubrik yang 

dikembangkan oleh dosen. Pengembangan rubrik dapat 

dilakukan dengan memilih kategori keterampilan praktik 

yang ingin dinilai. Aspek afektif berupa sikap ilmiah dapat 

menjadi penilaian praktikum. Instrumen yang dapat 

digunakan untuk menilai sikap dapat berupa lembar 

observasi atau angket sikap ilmiah yang butir 
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pernyataannya dikembangkan berdasarkan kategori sikap 

yang ingin dinilai. 
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BAB 4  
MODEL KOOPERATIF PADA 

PRAKTIKUM KIMIA 

Praktikum kimia lebih banyak dilakukan secara 

berkelompok. Meskipun laporan praktikum disusun secara 

individu, namun pelaksanaan praktikum lebih banyak 

dilakukan secara berkelompok. Mendapatkan hasil 

penyelidikan yang optimal sangat bergantung pada 

kerjasama yang baik antara anggota kelompok. Model 

kooperatif adalah model pembelajaran yang tepat untuk 

mendukung kegiatan praktikum. Berikut akan diuraikan 

tentang definisi pembelajaran kooperatif dan manfaatnya 

dalam pelaksanaan praktikum kimia. 

4.1. Definisi Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran melalui 

penggunaan kelompok kecil sehingga mahasiswa bekerja 
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sama dan saling belajar untuk memaksimalkan kemampuan 

mereka sendiri. Definisi lain menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

sukses dalam tim kecil, masing-masing tim terdiri dari 

mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan, 

menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk 

meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata kuliah 

atau topik tertentu. Setiap anggota tim tidak hanya 

bertanggung jawab untuk mempelajari konten yang 

diajarkan tetapi juga untuk membantu anggota kelompok 

belajar, sehingga menciptakan suasana belajar yang 

kondusif dan menyenangkan. Mahasiswa bekerja melalui 

penugasan sampai semua anggota kelompok berhasil 

memahami dan menyelesaikannya.  

Pengertian yang kurang tepat tentang pembelajaran 

kooperatif adalah: 

1. Kelompok mahasiswa duduk bersama di satu meja dan 

berbicara tentang tugas mereka karena mereka 

mengerjakan tugas secara individu.  

2. Sekelompok mahasiswa yang mengerjakan tugas 

kelompok dimana seorang mahasiswa berperan sebagai 

pemimpin yang mengerjakan dan melengkapi semua 

tugas, sedangkan mahasiswa lain hanya menempatkan 

nama mereka pada tugas tersebut. 

Pengertian pembelajaran kooperatif  yang tepat adalah: 

1. Positive Interdependence   
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a. Upaya setiap anggota kelompok diperlukan dan sangat 

diperlukan untuk kesuksesan suatu kelompok. 

b. Setiap anggota kelompok memiliki kontribusi yang 

unik dalam upaya bersama untuk kesuksesan 

kelompok  

c. Membantu mempromosikan hubungan yang positif. 

2. Promotive, face to face interaction   

a. Secara lisan menjelaskan cara memecahkan masalah. 

b. Pengetahuan pengajaran seseorang untuk yang lain. 

c. Memeriksa pemahaman masing-masing anggota 

kelompok. 

d. Mendiskusikan konsep untuk dipelajari secara 

bersama-sama. 

e. Menghubungkan pengetahuan sekarang dengan 

pengetahuan sebelumnya. 

3. Individual accountability 

a. Menjaga posisi anggota kelompok kecil, karena 

semakin kecil ukuran kelompok, semakin besar 

akuntabilitas individu yang mungkin terjadi. 

b. Memberikan tes individu untuk setiap mahasiswa. 

c. Menguji mahasiswa secara acak dan lisan dengan 

memanggil satu orang mahasiswa untuk menyajikan 

hasil kerja kelompok  kepada dosen (dengan kehadiran 

seluruh anggota kelompok) atau kepada teman-teman 

satu kelas. 



Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 
 

152 Yunita Arian Sani Anwar 
 

d. Mengamati setiap kelompok dan merekam frekuensi 

yang masing-masing anggota kelompok berikan dalam 

kerja kelompok.  

e. Menetapkan satu mahasiswa di masing-masing 

kelompok sebagai “checker”. Checker meminta anggota 

lain dari kelompok untuk menjelaskan alasan dan 

pemikiran yang mendasari jawaban kelompok mereka. 

f. Mahasiswa memiliki kemampuan mengajarkan apa 

yang telah mereka pelajari untuk orang lain. 

4. Social Skills 

Interpersonal dan keterampilan kelompok kecil 

(komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan, 

pengambilan keputusan, dan resolusi konflik). 

Keterampilan sosial yang harus diajarkan: 

a. Kepemimpinan 

b. Pengambilan keputusan 

c. Membangun kepercayaan 

d. Komunikasi 

e. Keterampilan Konflik-manajemen 

5. Group Processing 

Merenungkan seberapa baik tim berfungsi dan 

bagaimana tim berfungsi dengan lebih baik. 

a. Anggota kelompok mendiskusikan bagaimana 

mereka mencapai tujuan dan mempertahankan 

efektifitas hubungan kerja yang lebih baik. 
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b. Menjelaskan tindakan anggota yang dapat 

membantu dan tidak membantu dalam kerja 

kelompok. 

c. Membuat keputusan tentang perilaku apa yang 

harus diubah dan yang harus dipertahankan. 

Kelima butir yang diuraikan di atas merupakan elemen yang 

menopang berdirinya pembelajaran kooperatif seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Pilar penopang pembelajaran kooperatif 

 
Namun The Foundation Coalition menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif ditopang oleh 3 pilar yaitu saling 

ketergantungan positif, interaksi promotif, dan akuntabilitas 

individu. 

1. Positive Interdependence 

Saling ketergantungan positif adalah keyakinan oleh 

masing-masing individu yang memiliki nilai dalam 

bekerja dan belajar dengan mahasiswa lain dan produk 

kerja individu akan lebih baik jika merupakan hasil 
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menghubungkan mahasiswa secara bersama-sama 

sehingga seseorang tidak bisa berhasil kecuali semua 

anggota kelompok berhasil. Anggota kelompok harus 

tahu bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama”. Ketika mahasiswa memahami dengan jelas 

arti saling ketergantungan positif, mereka memahami 

bahwa upaya masing-masing anggota kelompok 

diperlukan dan sangat diperlukan untuk sukses 

kelompok dan masing-masing anggota kelompok 

memiliki kontribusi, peran, tugas dan tanggung jawab 

yang unik untuk membuat upaya bersama menjadi lebih 

baik. Tujuan saling ketergantungan positif memastikan 

bahwa kelompok ini bersatu di sekitar tujuan bersama, 

mempelajari materi yang ditugaskan dan memastikan 

bahwa semua anggota kelompok mempelajari materi 

yang ditugaskan. Saling ketergantungan positif akan 

berhasil jika anggota kelompok merasa terhubung satu 

dengan yang lain dan berhasil apabila anggota kelompok 

yang lain juga berhasil. Oleh sebab itu, tujuan dan tugas 

kelompok, harus dirancang dan disampaikan kepada 

mahasiswa dengan cara yang membuat mereka percaya 

bahwa mereka harus mampu bekerja sama dalam 

kelompok. Ketika saling bergantung satu dengan yang 

lain, akan timbul perasaan bahwa (a) upaya masing-

masing kelompok anggota ini diperlukan dan sangat 

diperlukan untuk sukses kelompok, dan (b) masing-
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masing anggota kelompok memiliki kontribusi yang 

unik untuk membuat sumber daya, peran dan tugas 

sebagai upaya bersama. Melakukan hal tersebut dapat 

menciptakan komitmen untuk keberhasilan anggota 

kelompok dan merupakan jantung dari pembelajaran 

kooperatif. Jika tidak ada saling ketergantungan positif, 

maka kerjasama tidak akan terjalin dengan baik. 

2. Promotive Interaction 

Meskipun merupakan elemen penting dari 

pembelajaran kooperatif, saling ketergantungan positif 

saja tidak menghasilkan tingkat dan intensitas interaksi 

yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran 

kooperatif. Pertama, anggota tim harus berpikir bahwa 

keberhasilan tim tergantung pada kontribusi oleh 

masing-masing anggota. Berikutnya, mereka harus 

berpikir bahwa interaksi yang sedang berlangsung, 

khususnya interaksi tatap muka, yang diperlukan untuk 

mencapai kesuksesan. Beberapa tugas yang 

menunjukkan ketergantungan positif, seperti 

pembuatan laporan, karena mereka menghasilkan 

produk yang sama dalam kelompok, tetapi mereka 

mungkin tidak memerlukan interaksi yang sedang 

berlangsung. Menulis makalah kelompok atau laporan 

proyek memiliki saling ketergantungan positif karena 

produk akhir tergantung pada kontribusi dari semua 

anggota kelompok. Namun, terdapat unsur lain yang 
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diperlukan untuk kegiatan pembelajaran kooperatif, 

interaksi promotif. Interaksi promotif diatur 

karakteristik dalam tugas atau kegiatan pembelajaran 

yang membutuhkan berlangsungnya percakapan, dialog, 

pertukaran, dan dukungan. 

3. Individual Accountability 

Akuntabilitas individu adalah kepercayaan yang 

dimiliki oleh setiap individu bahwa seseorang akan 

bertanggung jawab untuk kinerja dan pembelajarannya. 

Disampaikan secara negatif, seorang individu percaya 

bahwa ia tidak bisa menerima peringkat yang 

memuaskan dengan menjadi anggota dari kelompok. 

Dua tingkat akuntabilitas harus disusun menjadi 

pelajaran kooperatif. Kelompok ini harus bertanggung 

jawab untuk mencapai tujuan dan setiap anggota harus 

bertanggung jawab untuk berkontribusi melalui 

pembagian pekerjaan. Akuntabilitas individu ada ketika 

kinerja masing-masing individu dinilai dan hasilnya 

diberikan kembali ke kelompok dan individu dalam 

rangka untuk memastikan yang membutuhkan lebih 

banyak bantuan, dukungan, dan dorongan dalam 

belajar. Tujuan dari kelompok pembelajaran kooperatif 

adalah untuk membuat setiap anggota individu kuat 

dalam haknya. Mahasiswa belajar bersama sehingga 

mereka kemudian dapat memperoleh kompetensi 

individual yang lebih besar. 
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4.2. Nilai-Nilai Pembelajaran Kooperatif 

1. Nilai-Nilai Hasil dari Kompetisi 

a. Komitmen untuk mendapatkan lebih dari yang lain. 

Di sini ada kekhawatiran jika yang satu lebih pintar, 

lebih cepat, kuat, lebih kompeten, dan lebih sukses 

daripada yang lain sehingga yang satu akan menang 

dan yang lain akan mengalami kekalahan.  

b. Kesuksesan tergantung pada kemampuan bertanding, 

mengalahkan, dan mendapatkan lebih dari orang lain.  

Apa yang dihargai adalah menang atas orang lain dan 

menjadi nomor satu. Menang tak ada hubungannya 

dengan keunggulan dan mungkin benar-benar akan 

menentang keunggulan. Kompetisi tidak 

mengajarkan nilai keunggulan. Kompetisi 

mengajarkan nilai kemenangan atau menjadi lebih 

baik dan mendapatkan lebih dari peserta lainnya.  

c. Menentang, menghalangi, dan menyabotase 

keberhasilan orang lain adalah cara alami dari 

kehidupan. Kemenangan tergantung pada 

pelanggaran (melakukan lebih baik daripada yang 

lain) dan pertahanan yang baik (tidak membiarkan 

siapa pun melakukan lebih baik dari Anda).  

d. Kesenangan akan kemenangan dikaitkan dengan 

kekecewaan dan kehilangan yang dirasakan orang 

lain. Pemenang merasa hebat tentang 

kemenangannya dan mereka secara otomatis merasa 
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hebat tentang kehilangan dan kekecewaan orang lain. 

Ketika seseorang kehilangan, itu adalah sumber 

kesenangan dan kebahagiaan karena berarti bahwa 

seseorang memiliki kesempatan yang lebih baik 

untuk menang.  

e. Orang lain merupakan ancaman bagi keberhasilan 

seseorang. Karena pesaing cerdas akan menghambat 

dan menyabotase pekerjaan orang lain, pesaing 

menjadi tidak percaya dan diawasi dengan ketat 

karena usaha mereka untuk menang dan upaya 

mereka untuk mengambil pekerjaan adalah ancaman.  

f. Ketika seseorang menang, ia memiliki nilai. Ketika 

orang kehilangan, ia tidak memiliki nilai. Nilai 

seseorang tidak pernah diperbaiki. Itu semua 

tergantung pada kemenangan. Ketika seseorang 

berhenti menang dia tidak lagi memiliki nilai sebagai 

individu. Kompetisi menempatkan nilai pada 

sejumlah kualitas yang memfasilitasi menang. 

Dengan demikian, karena hanya sedikit orang yang 

bisa menang, kebanyakan orang tidak memiliki nilai.   

g. Kompetisi mengajarkan bahwa kepribadian adalah 

bergantung pada kemenangan. Ketika seseorang 

berhenti menang ia berhenti memiliki nilai sebagai 

pribadi. Jauh dari membantu mahasiswa untuk 

percaya pada diri mereka sendiri, kompetisi 

menciptakan rasa tidak aman yang abadi.  
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h. Pesaing menghargai motivasi ekstrinsik berdasarkan 

perjuangan untuk menang daripada perjuangan 

untuk belajar. Kemenangan adalah tujuan, bukan 

belajar atau praktek atau membangun diri. Bujukan 

mencoba untuk mengalahkan orang, seperti 

motivator ekstrinsik lainnya, telah terbukti 

mengurangi minat mahasiswa dalam tugas itu 

sendiri.  

i. Orang yang berbeda dengan yang lain menjadi 

ditakuti atau dibenci. Orang lain dianggap hambatan 

potensial untuk kesuksesan. Jika orang tersebut 

berbeda dalam cara yang memberikan keuntungan 

pada suatu kelompok, perbedaan menjadi hal yang 

dikhawatirkan. Jika mereka berbeda dengan cara 

yang memberikan satu keuntungan atas kelompok, 

mereka akan menguntungkan. Mahasiswa yang 

melakukan hal yang lebih sering ditakuti karena 

mereka bisa menang dan siswa berkinerja rendah 

sering disenangi untuk mengurangi kekhawatiran. 

2. Nilai-Nilai Hasil dari Upaya Individualistik 

a. Ada perasaan mementingkan diri sendiri sementara 

mengabaikan penderitaan orang lain.  

b. Kesuksesan tergantung pada upaya diri sendiri. 

Pekerjaan individualistis mengajarkan nilai upaya 

independen untuk berhasil.  
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c. Keberhasilan atau kegagalan mahasiswa lain adalah 

tidak relevan dan ada konsekuensinya.  

d. Kesenangan berhasil adalah milik pribadi dan 

terisolasi.  

e. Orang lain tidak relevan dengan keberhasilan 

seseorang, karena keberhasilan atau kegagalan 

mereka tidak berdampak pada diri sendiri, orang lain 

dianggap tidak berhubungan dengan keberhasilan 

seseorang.  

f. Mahasiswa lain dipandang tidak relevan dan tidak 

ada nilai untuk upaya keberhasilan diri sendiri. 

Ketika orang lain dievaluasi, ada fokus 

unidimensional pada kualitas yang paling 

mempengaruhi keberhasilan pada tugas (seperti 

membaca atau kemampuan matematika).  

g. Self-worth didasarkan pada pandangan 

unidimensional dari diri sendiri.  

h. Pengalaman individualistis mengakibatkan nilai 

motivasi ekstrinsik berdasarkan pada pencapaian 

kriteria dan menerima imbalan, bukan berjuang 

untuk belajar.   

i. Muncul perasaan tidak suka pada orang-orang yang 

dianggap berbeda, sementara orang-orang yang 

dianggap serupa dan relevan dengan keberhasilannya 

akan mereka sukai. 

3. Nilai-Nilai Hasil dari Kerjasama 
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a. Komitmen untuk kebaikan bersama. Pada situasi 

kooperatif, pekerjaan individu memiliki kontribusi 

tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun 

juga untuk kepentingan kelompok. Hal ini 

menimbulkan kepedulian dan saling menghargai 

terhadap usaha orang lain yang berkontribusi 

terhadap kesuksesan diri sendiri.  

b. Keberhasilan tergantung pada upaya bersama dari 

semua orang untuk mencapai tujuan bersama. Apa 

yang dihargai adalah kerja sama tim dan tanggung 

jawab bersama. Berhasil tergantung pada semua 

orang yang melakukan bagiannya. Kerjasama 

mengajarkan nilai bekerja sama untuk mencapai 

kesuksesan.  

c. Memfasilitasi, mempromosikan, dan mendorong 

keberhasilan orang lain adalah cara alami dari 

kehidupan. Keberhasilan tergantung pada usaha 

masing-masing anggota kelompok. Pembelajaran 

kooperatif akan melatih setiap anggota untuk cerdas 

menemukan cara mempromosikan, memfasilitasi, 

dan mendorong usaha orang lain.  

d. Kesenangan terbentuk karena dapat membantu 

seseorang untuk berhasil. Suatu kelompok merasa 

telah berhasil apabila keberhasilan tersebut adalah 

keberhasilan seluruh anggota kelompoknya. 
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e. Anggota kelompok memiliki peran sebagai 

kontributor potensial untuk kesuksesan. 

Pembelajaran kooperatif akan mempromosikan dan 

memfasilitasi pekerjaan orang lain dan setiap anggota 

kelompok harus percaya bahwa mereka mampu 

membantu untuk mencapai kesuksesan.  

f. Kerjasama mengajarkan bahwa seseorang tidak 

pernah kehilangan nilai. Pengalaman kooperatif 

mengakibatkan individu percaya diri dan mereka 

memiliki nilai.  

g. Nilai motivasi intrinsik anggota kelompok tumbuh 

berdasarkan perjuangan mereka saat belajar. Penting 

untuk menanamkan pada diri setiap anggota bahwa 

yang menjadi tujuan utama mereka adalah belajar, 

bukan kemenangan. Jika hal ini mampu ditanamkan 

di setiap pemikiran anggota kelompok, maka yang 

menjadi tujuan kelompok adalah kemampuan 

memahami materi secara bersama-sama. 

h. Menghargai perbedaan pendapat yang timbul saat 

bekerjasama, karena orang lain memiliki kontribusi 

yang unik untuk kesuksesan bersama. Hal ini menjadi 

salah satu tujuan dari pembelajaran agar mampu 

memupuk sikap saling menghargai pendapat orang 

lain. 
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4.3. Pembelajaran Kooperatif pada Praktikum Kimia 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model 

pembelajaran yang cocok diterapkan pada pelaksanaan 

praktikum kimia. Komponen-komponen yang berperan 

sebagai penopang pembelajaran kooperatif merupakan 

bagian penting dalam setiap tahap pelaksanaan praktikum 

kimia. Melalui kerjasama antar anggota tim diharapkan 

praktikum kimia mampu lebih bermakna untuk menunjang 

peningkatan domain kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Pembelajaran kooperatif umumnya terdiri atas 6 fase 

pembelajaran yaitu menyampaikan tujuan, penyajian 

informasi, mengorganisasikan mahasiswa dalam kelompok 

belajar, membimbing kelompok belajar dan bekerja, 

evaluasi, dan pemberian penghargaan. Keenam fase ini 

dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas untuk 

mewujudkan praktikum terintegrasi. 

Fase pertama yaitu penyampaian tujuan yang penting 

untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Tahap ini 

dapat dilakukan dengan menyampaikan fakta atau fenomena 

menarik yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. Penyampaian tujuan dapat dilakukan dengan 

metode caramah dan diskusi secara klasikal. Dapat juga 

dengan memberikan pertanyaan yang menantang untuk 

dapat menggiring mahasiswa agar fokus dengan informasi 

yang akan disampaikan. 
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Fase kedua yaitu penyajian informasi kepada 

mahasiswa. Sebelumnya, dosen dapat memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan 

pengetahuan awal mereka terkait materi yang dibahas. 

Setelah itu, dosen dapat memberikan informasi melalui 

bahan bacaan atau demonstrasi sederhana hingga 

mahasiswa memahami materi yang sajikan. Melalui diskusi, 

dosen juga dapat memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. 

   Fase ketiga yaitu pengorganisasian mahasiswa dalam 

kelompok belajar. Jumlah anggota kelompok yang baik 

berjumlah 4-6 orang untuk setiap kelompok dengan tingkat 

kemampuan yang bervariasi. Pembagian kelompok dapat 

dilakukan oleh dosen dengan menempatkan mahasiswa 

yang memiliki kemampuan lebih di setiap kelompok. Setelah 

mahasiswa terbagi dalam beberapa kelompok, dosen dapat 

menjelaskan tugas yang harus diselesaikan secara kelompok 

dan secara individu, petunjuk dalam menyelesaikan tugas, 

produk akhir yang menjadi bahan penilaian, batasan-

batasan tugas, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, 

dan evaluasi serta penghargaan yang akan diberikan kepada 

kelompok terbaik.  

Fase keempat dilakukan dengan memberikan tugas 

pertama yaitu merencanakan praktikum yang akan mereka 

kerjakan. Rencana yang dimaksud dapat berupa 

menguraikan tujuan praktikum, membuat daftar alat dan 
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bahan yang akan digunakan, menguraikan prosedur kerja, 

dan merencanakan teknik analisis data yang akan 

digunakan. Dosen menuntun mahasiswa untuk mencari 

melalui literatur, dapat berupa jurnal atau artikel ilmiah. 

Produk yang dihasilkan pada tahap ini berupa rencana 

praktikum yang akan dilaksanakan pada tahap praktikum. 

Kerjasama antar anggota kelompok sangat diperlukan untuk 

perencanaan yang baik agar pelaksanaan praktikum dapat 

berjalan dengan baik. Rencana yang telah dihasilkan dapat 

dikonsultasikan dengan dosen sehingga mahasiswa memiliki 

keyakinan untuk melanjutkan rencana tersebut ke tahap 

praktikum. 

Rencana praktikum yang dihasilkan digunakan oleh 

masing-masing anggota kelompok untuk memulai tahap 

penyelidikan. Mendapatkan hasil penyelidikan yang baik 

tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antara 

anggota kelompok. Setiap anggota kelompok melaksanakan 

pekerjaan mereka untuk dapat menghasilkan data 

penyelidikan yang dapat dilaporkan dalam diskusi kelas. 

Dosen dan asisten praktikum membimbing mahasiswa 

dalam proses penyelidikan hingga setiap anggota kelompok 

memperoleh data yang diperlukan. Selama proses 

praktikum, evaluasi sudah dapat dilakukan terutama yang 

terkait dengan keterampilan menggunakan alat-alat 

laboratorium. Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan, 

mahasiswa diminta untuk melaporkan hasil penyelidikan 
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dengan menyusun laporan atau presentasi untuk dapat 

berbagi informasi dengan kelompok yang lain. 

Fase kelima berupa evaluasi setiap tahapan 

pembelajaran untuk dapat menjadi perbaikan pada 

pelaksanaan praktikum berikutnya. Evaluasi ini diharapkan 

bukan semata-mata hanya untuk memperoleh nilai yang 

tinggi, namun menjadi acuan mahasiswa untuk belajar dan 

melakukan hal yang lebih baik di pembelajaran berikutnya. 

Tahap evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan 

feedback terhadap laporan penyelidikan yang telah disusun 

oleh mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapat 

menghasilkan tulisan yang lebih baik untuk laporan 

berikutnya. Evaluasi dapat juga dilakukan oleh dosen 

dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mempresentasikan hasil penyelidikan mereka. Feedback 

yang dapat diberikan berupa kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan menanggapi, serta kemampuan membuat slide 

presentasi yang dapat menjadi bahan perbaikan untuk bisa 

berkomunikasi dengan lebih baik.     

Fase keenam dilakukan dengan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang telah melakukan tahap 

pembelajaran dengan baik. Penghargaan ini penting untuk 

dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk bisa belajar 

dengan lebih baik lagi. Selain itu, menghargai upaya yang 

telah dilakukan mahasiswa menunjukkan bahwa proses 

adalah hal yang lebih penting dibandingkan hasil.  
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Pembelajaran kooperatif dengan melibatkan 

praktikum kimia tidak lepas dengan pilar penopang 

pembelajaran. Positive interdependence menunjukkan bahwa 

tanpa kerjasama antara anggota kelompok, kelompok tidak 

dapat membuat rencana praktikum, melakukan 

penyelidikan sesuai rencana yang telah disusun, 

mengumpulkan data, dan menganalisis data dengan baik. 

Promotive/face to face interaction berperan dalam 

pembagian tugas sehingga semua anggota tim berperan 

penting dalam setiap proses penyelidikan. Komunikasi dan 

interaksi antara anggota menunjukkan bahwa setiap 

anggota memiliki peran yang imbang untuk keberhasilan 

proses penyelidikan. Individual accountability melatih setiap 

individu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

kepadanya, mulai dari merencanakan praktikum hingga 

melaksanakan kegiatan penyelidikan. Pilar ini melatih setiap 

anggota kelompok untuk melakukan tugasnya dengan baik 

dengan keyakinan bahwa hasil yang mereka kerjakan 

menentukan keberhasilan kelompok. Social skills 

menunjukkan kemampuan seorang dalam pengambilan 

keputusan saat merencanakan praktikum dan melakukan 

penyelidikan. Setiap anggota kelompok memiliki 

kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya untuk 

keberhasilan kelompok. Group processing menggambarkan 

kemampuan anggota tim untuk berdiskusi tentang tindakan 

dan sikap yang harus dilakukan, dihindari dan 
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dipertahankan agar proses penyelidikan berlangsung 

dengan baik. 

4.4. Manfaat Pembelajaran Kooperatif 

Manfaat pembelajaran kooperatif dapat dilihat dari 

beberapa perspektif yaitu perspektif motivasi, kohesi sosial, 

kognitif, perkembangan, dan kognitif elaborasi.  

1. Perspektif motivasi  

Perspektif motivasi pada pembelajaran kooperatif 

memberikan perumpamaan bahwa motivasi adalah bagian 

yang paling penting dari proses. Hal ini memberikan 

keyakinan pada kita bahwa proses pembelajaran dan 

penyelidikan terutama didorong oleh motivasi. Struktur 

insentif kooperatif adalah menciptakan situasi di mana satu-

satunya cara anggota kelompok dapat mencapai tujuan 

pribadi mereka sendiri melalui keberhasilan kelompok. Oleh 

karena itu, untuk memenuhi tujuan pribadi mereka, anggota 

kelompok harus membantu anggota lain untuk melakukan 

apa pun yang memungkinkan kelompok berhasil, dan yang 

lebih penting, mendorong anggota kelompok mereka untuk 

mengerahkan upaya semaksimal mungkin. Dengan kata lain, 

penghargaan kelompok berdasarkan kinerja kelompok 

sebagai upaya terkait dalam menciptakan struktur 

penghargaan antarpribadi di mana anggota kelompok akan 

memberikan atau tidak memberikan reinforcers sosial 

(misalnya, pujian, dorongan). Tujuan pembelajaran 

kooperatif adalah agar anggota kelompok dapat termotivasi 
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untuk mengekspresikan norma yang mendukung prestasi 

akademik dan untuk memperkuat upaya akademik satu 

dengan yang lain.  

2. Perspektif Kohesi Sosial  

Sebuah perspektif teoritis agak terkait dengan sudut 

pandang motivasi yang menyatakan bahwa pengaruh 

pembelajaran kooperatif terhadap prestasi sangat 

dipengaruhi oleh kekompakan kelompok. Interaksi kualitas 

kelompok diduga sangat ditentukan oleh kohesi kelompok. 

Pada intinya, mahasiswa akan terlibat dalam tugas dan 

saling membantu dalam belajar karena mereka ingin 

berhasil satu sama lain. Teori kohesi sosial, menekankan 

gagasan bahwa membantu anggota kelompok dapat 

membantu mereka belajar untuk peduli dengan 

kelompoknya. Sebuah tanda dari perspektif kohesi sosial 

adalah penekanan pada kegiatan teambuilding dalam 

persiapan untuk pembelajaran kooperatif, dan pengolahan 

atau evaluasi diri kelompok selama dan setelah kegiatan 

kelompok berlangsung. Pengaruh dari pembelajaran 

kooperatif pada mahasiswa dan prestasi mahasiswa 

bergantung pada kualitas interaksi kelompok.  Salah satu 

tujuan utama dari praktikum adalah untuk menciptakan 

saling ketergantungan di antara anggota kelompok. Jika 

mahasiswa menghargai anggota kelompok mereka (sebagai 

akibat dari teambuilding dan kekompakan kegiatan) dan 

bergantung satu dengan yang lain, maka mereka cenderung 
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akan saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk 

berhasil.  

3. Perspektif Kognitif 

Perspektif kognitif menyatakan bahwa interaksi antara 

mahasiswa akan dengan sendirinya meningkatkan prestasi 

mahasiswa. Pembelajaran kooperatif dikembangkan oleh 

teori kognitif dengan melibatkan baik tujuan kelompok yang 

merupakan landasan munculnya motivasi maupun 

penekanan pada membangun karakateristik kohesivitas 

kelompok.  

4. Perspektif Perkembangan 

Asumsi mendasar dari perspektif perkembangan di 

pembelajaran kooperatif adalah bahwa interaksi antara 

anggota kelompok di sekitar tugas yang sesuai 

meningkatkan penguasaan konsep penting. Kegiatan 

kolaboratif antara anak-anak dapat mendorong 

pertumbuhan mahasiswa. Piaget (1926) menyatakan bahwa 

pengetahuan sosial seperti bahasa, nilai-nilai, aturan, dan 

moralitas  hanya bisa dipelajari dalam interaksi dengan 

orang lain. Dari perspektif perkembangan, pengaruh 

pembelajaran kooperatif pada mahasiswa berprestasi akan 

sebagian besar atau seluruhnya karena penggunaan tugas 

kelompok. Di dalam pandangan persepktif perkembangan, 

kesempatan bagi mahasiswa untuk membahas, berdebat, 

dan untuk menyajikan dan mendengar satu sama lain adalah 
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elemen penting dari pembelajaran kooperatif yang 

mempengaruhi perkembangan mahasiswa. 

5. Perspektif Kognitif Elaborasi  

Penelitian di bidang psikologi berpendapat bahwa jika 

informasi yang akan disimpan dalam memori dan terkait 

dengan informasi yang telah ada di memori, mahasiswa 

harus terlibat dalam semacam restrukturisasi kognitif, atau 

elaborasi. Salah satu cara elaborasi yang paling efektif 

adalah menjelaskan materi kepada orang lain. Penelitian 

tentang tutor teman sebaya telah lama ditemukan memiliki 

manfaat bagi peningkatan prestasi tutor serta mahasiswa 

yang diberi tutorial. Pada metode tutor sebaya, mahasiswa 

mengambil peran sebagai recaller dan pendengar. Mereka 

membaca bagian teks, dan kemudian recaller merangkum 

informasi sementara pendengar mengoreksi kesalahan, 

mengisi setiap material yang dihilangkan, dan membantu 

memikirkan cara mahasiswa dapat mengingat ide utama. 

mahasiswa berganti peran pada bagian berikutnya.  

Manfaat pembelajaran kooperatif yang telah diuraikan 

di atas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hasil 

yang ingin dicapai oleh kelompok dimediasi oleh usaha yang 

dilakukan oleh semua anggota kelompok. Usaha ini 

ditentukan oleh motivasi dan kohesi sosial antara anggota 

kelompok. Motivasi dapat berupa motivasi untuk belajar, 

motivasi mendorong anggota kelompok untuk belajar, dan 

motivasi membantu anggota kelompok belajar sebagai 
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bagian dari kohesi sosial. Motivasi tersebut memberi 

manfaat bagi domain kognitif mahasiswa, perkembangan 

mahasiswa, dan pemahaman materi secara bersama. Hal ini 

tentulah bermuara pada peningkatan pembelajaran 

mahasiswa. Keterkaitan manfaat pembelajaran dalam 

berbagai perspektif ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Integrasi Manfaat Pembelajaran dalam 
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4.5. Rangkuman 

Model kooperatif didefinisikan berdasarkan pilar yang 

menopang pembelajaran tersebut. Terdapat lima pilar yang 

menopang pembelajaran kooperatif yaitu positive 

interdependence, promotive/face-to-face interaction, 

individual accountability, social skill, dan group processing. 

Positive interdependence didefinisikan sebagai 

ketergantungan positif antara anggota kelompok sehingga 

seseorang tidak akan berhasil kecuali semua anggota 

kelompok berhasil. Promotive/face-to-face interaction 

berperan dalam pembagian tugas sehingga semua anggota 

tim berperan penting dalam proses pembelajaran. Individual 

accountability melatih setiap individu bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Social skills 

menunjukkan kemampuan seorang dalam pengambilan 

keputusan dan membangun kepercayaan diri dan anggota 

kelompok. Group processing menggambarkan kemampuan 

anggota tim untuk berdiskusi tentang tindakan dan sikap 

yang harus dilakukan, dihindari dan dipertahankan agar 

proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Kelima pilar 

tersebut berperan penting dalam keberhasilan proses 

pembelajaran yang melibatkan praktikum kimia. 

Pembelajaran kooperatif mengandung nilai positif dan 

negatif. Nilai positif dapat memberikan motivasi dan 

perasaan bahwa seseorang memiliki nilai dan dapat 

membantu anggotanya untuk belajar. Namun, terkadang 
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unsur kompetisi memungkinkan seseorang memiliki 

perasaan mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. 

Pentingnya mengubah pola pikir mahasiswa bahwa yang 

menjadi tujuan akhir adalah belajar bukan menang, sehingga 

proses merupakan hal yang lebih penting dibandingkan 

hasil.  

Pembelajaran kooperatif memiliki banyak manfaat bagi 

mahasiswa dan proses pembelajaran. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah 

menumbuhkan motivasi untuk belajar, motivasi untuk 

mendorong anggota kelompoknya untuk belajar, dan 

motivasi membantu anggota kelompoknya untuk belajar. 

Motivasi ini menimbulkan kohesi sosial antara anggota 

kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman 

mahasiswa, mendorong perkembangan mahasiswa, dan 

meningkatkan pemahaman secara bersama-sama. 
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BAB 5  
MODEL INKUIRI DAN PROBLEM 

BASED LEARNING PADA 

PRAKTIKUM KIMIA 

Inkuiri terkait dengan teori konstruktivis yang 

menggambarkan proses akuisisi pengetahuan oleh individu 

yang dimulai dengan masukan dari lingkungan yang 

terdeteksi oleh pancaindera. Individu secara aktif 

membangun pengetahuan dari data yang diperoleh oleh 

indera dan lebih lanjut data dijelaskan dengan dasar 

pengetahuan yang ada (Johnstone, 2006). Selain teori belajar 

perkembangan dan teori konstruktivis Piaget, teori lain 

seperti teori belajar sosial dan teori perilaku juga 

menjelaskan belajar pada individu. Berdasarkan teori sosial 

belajar, proses belajar peserta didik dipengaruhi oleh latar 

belakang budaya, bahasa, serta interaksi peserta didik 

dengan peserta didik yang lain. Teori perilaku menjelaskan 

belajar sebagai perubahan perilaku peserta didik. Teori 
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konstruktivis memiliki relevansi yang tinggi untuk 

pembelajaran. Setiap peserta didik bersifat unik, dan proses 

mereka berpikir juga bervariasi. Setiap orang dapat 

membangun pengetahuan mereka sendiri dengan kondisi 

bahwa setiap pengetahuan yang dibangun harus sesuai 

dengan realitas, sehingga mengarah ke pengetahuan umum 

dari semua kelompok orang. Kontruksi pengetahuan 

melibatkan dua tahapan yaitu pengetahuan yang dibangun 

dan pengujian pengetahuan yang layak dan bisa diterapkan 

(Johnstone, 1997). Gambar 3 menunjukkan cara belajar 

mahasiswa berdasarkan teori kontruktivisme. 

Mahasiswa dapat menjelaskan pemahaman mereka 

setelah mereka mampu mempertimbangkan pemahaman 

mereka saat ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu interaksi sosial antara mahasiswa dengan 

dosen, mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, maupun 

mahasiswa dengan sarana belajar seperti komputer atau 

buku. Interaksi tersebut membuat mahasiswa dihadapkan 

pada situasi konflik yang dapat membantu mereka untuk 

membangun ketidakpuasan yang memicu mahasiswa untuk 

memodifikasi pandangan mereka yang terkait dengan 

sesuatu, untuk membentuk pemahaman baru. Pemahaman 

baru membantu mahasiswa membangun hubungan antara 

konsep dan membandingkan pemahaman baru dengan 

pemahaman sebelumnya. Jika seseorang menggantikan 
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proses mengingat menjadi berpikir, maka interaksi sosial 

bukan merupakan pengalaman belajar (Gabel, 1999). 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1. Model Konstruktivisme (Gabel, 1999) 
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5.1. Definisi Model Inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri dapat didefinisikan dari 

berbagai aspek antara lain (Donham, 2001:13-30): 

1. Model Pembelajaran Inkuiri sebagai Kumpulan 

Instruksi 

Model pembelajaran inkuiri menyediakan isi dan 

struktur untuk petunjuk pembelajaran. Selain itu, model 

pembelajaran ini mampu menguraikan keterampilan dan 

strategi yang perlu diajarkan secara eksplisit dalam setiap 

tahapan proses pembelajaran. Dengan demikian, 

pembelajaran inkuiri memberi kemudahan pada dosen 

untuk menyiapkan bahan ajar yang dibutuhkan. 

2. Model Pembelajaran Inkuiri sebagai Ukuran Afektif 

Mahasiswa 

Proses inkuiri mencakup pengalaman belajar dan 

munculnya berbagai perasaan, seperti antusias, ketakutan, 

frustrasi dan kegembiraan. Perasaan ini memberikan 

pengalaman dalam berbagai tahapan proses inkuiri. 

Aktivitas belajar berbasis inkuiri bermanfaat bagi dosen 

untuk dapat mengantisipasi dan mengenali kapan 

mahasiswa mengalami perasaan yang kuat dan mampu 

merancang sistem pendukung dan kegiatan reflektif yang 

membantu mahasiswa melalui tahapan proses. Mahasiswa 

membutuhkan motivasi dari dosen mengenai cara 

menghadapi berbagai perasaan yang dapat menghambat 

proses mereka berkreasi. 
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3. Model Pembelajaran Inkuiri sebagai “Common 

Languange” untuk Dosen dan Mahasiswa 

Common languange yang dimaksudkan adalah model 

inkuri memudahkan dosen dan mahasiswa dalam 

memahami proses belajar yang terlibat. Hal ini dapat 

meningkatkan komunikasi yang efektif antara dosen dengan 

mahasiswa di kelas. Penjelasan materi menggunakan model 

ini di ruang kelas dan perpustakaan (atau tempat lain 

dimana pembelajaran inkuiri berlangsung di kampus) 

mendorong mahasiswa untuk mengenali setiap tahap 

pembelajaran sebagai bagian dari keseluruhan proses. 

4.  Model Inkuiri sebagai Panduan bagi Mahasiswa  

Model pembelajaran inkuiri membimbing mahasiswa 

dalam menggunakan pendekatan analisis yang mencakup 

semua tahap dalam proses inkuiri. Belajar melalui proses 

inkuiri, dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa 

untuk mengolah materi yang sangat terbatas dan memiliki 

pandangan yang sempit dari proses penyelidikan. Dengan 

demikian berpikir inkuiri tidak semata-mata menemukan 

jawaban dari pertanyaan orang lain untuk kepuasan dosen, 

namun lebih pada pemahaman bahwa penyelidikan 

merupakan proses yang menemukan kepingan 

permasalahan tentang sesuatu, menghasilkan pertanyaan, 

serta menggunakan informasi untuk memenuhi kepentingan 

dan mengembangkan pengetahuan mereka. Model inkuri 
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menjadi model yang dapat membimbing mahasiswa hingga 

menemukan konsep baru. 

5.  Model Inkuiri sebagai Panduan untuk Monitoring  

Dosen menggunakan model inkuiri untuk menilai tingkat 

keefektifan mahasiswa untuk terlibat dalam proses 

penyelidikan, kemampuan mereka dalam memahaminya, 

dan tingkat keefektifan rangkaian proses yang telah 

berlangsung di kelas. Melalui model inkuiri mahasiswa 

memperoleh banyak pengalaman belajar. Selain itu, 

mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan praktik yang 

mereka butuhkan tanpa membebani dosen mata kuliah 

tertentu. 

5.2. Jenis-Jenis Model Inkuiri 

Sebanyak 4 tipe pembelajaran inkuiri, yaitu inkuiri 

terbuka, inkuiri terbimbing, inkuiri berpasangan dan inkuiri 

terstruktur. Masing-masing tipe memiliki karakteristik 

seperti dalam pelaksanaannya. Keempat tipe pembelajaran 

inkuiri dijelaskan sebagai berikut (Martin, 2002): 

1. Inkuiri Terbuka (Open Inquiry) 

Inkuiri terbuka didefinisikan sebagai bentuk 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Model ini 

diawali dengan mahasiswa membuat pertanyaan, diikuti 

oleh mahasiswa (atau kelompok mahasiswa) merancang dan 

melakukan penyelidikan atau percobaan dan 

mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang diperoleh. 

Model ini paling dekat dengan cara kerja ilmuwan. Inkuiri 
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terbuka membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dan 

biasanya meminta mahasiswa bekerja secara langsung 

dengan konsep dan bahan, peralatan, yang dimiliki oleh 

mahasiswa. Kunci dari inkuiri ini berupa pengajuan 

pertanyaan yang dapat membimbing proses penyelidikan. 

2. Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

Inkuiri terbimbing lebih banyak melibatkan dosen untuk 

membantu mahasiswa dalam mengembangkan penyelidikan 

di kelas. Biasanya, dosen memilih pertanyaan untuk 

penyelidikan. Mahasiswa dalam satu kelompok atau 

beberapa kelompok dapat berupa kelompok kecil atau 

kelompok besar membantu dosen untuk memutuskan cara 

melanjutkan suatu penyelidikan. Inkuiri terbimbing secara 

alami dapat membuka kemampuan penyelidikan 

mahasiswa. Ketika mahasiswa harus belajar tentang 

fenomena yang lebih kompleks yang tidak dapat diselidiki 

secara langsung di kelas, seorang dosen (atau mahasiswa) 

dapat memberikan data ilmiah dari berbagai sumber untuk 

digunakan dalam penyelidikan. 

3. Inkuiri Berpasangan (Coupled Inquiry) 

Inkuiri berpasangan merupakan gabungan dari inkuiri 

terbimbing dengan inkuiri terbuka. Model ini dimulai 

dengan permintaan untuk penyelidikan bersama dengan 

inkuiri terbimbing. Dosen pada awalnya memilih pertanyaan 

untuk menyelidiki, dan menargetkan standar atau patokan 

tertentu. Setelah dipandu melakukan penyelidikan, 



Yunita Arian Sani Anwar 
 

Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 183 
 

mahasiswa melakukan investigasi secara terbuka. 

Tahapannya meliputi 1) permintaan untuk penyelidikan, 2) 

dosen yang menggagas proses penyelidikan, 3) mahasiswa 

memulai melakukan penyelidikan secara terbuka, 4) proses 

resolusi, serta 5) penilaian. Siklus ini kemudian dapat 

menginisiasi inkuiri terbuka  pada diri mahasiswa. 

4. Inkuiri Terstruktur (Structured Inquiry) 

Inkuiri terstruktur sering disebut sebagai inkuiri yang 

diarahkan, karena proses penyelidikan diarahkan oleh 

dosen. Model pembelajaran ini biasanya bergantung pada  

petunjuk dosen yang diberikan kepada mahasiswa dari awal 

hingga produk yang diharapkan telah diperoleh. Model ini 

tepat untuk digunakan dalam kelas, meskipun keterlibatan 

mahasiswa dalam tugas ini terbatas hanya mengikuti 

instruksi dosen dan tidak secara aktif melibatkan pikiran 

mahasiswa. Proses inkuiri terjadi ketika dosen memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat pilihan dan 

keputusan dalam penyelidikan di kelas. 

5.3. Model Inkuiri pada Praktikum Kimia 

Sebanyak 6 fase dalam pembelajaran inkuiri yang 

disebut sebagai proses refleksi. Proses tersebut terdiri dari 

tahap perencanaan, pengambilan, pengolahan, berkreasi, 

berbagi dan mengevaluasi, untuk domain afektif dan kognitif 

yang berkaitan dengan metakognisi. Penjelasan keenam fase 

dalam pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut (Alberta 

Education, 2004:9-13):  
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1. Fase Perencanaan (Planning Phase) 

Pada fase ini, dosen harus memahami bahwa tujuan 

yang mendasari proses pembelajaran berbasis penyelidikan 

adalah untuk mengembangkan keterampilan metakognisi 

mahasiswa. Pembelajaran berbasis inkuiri dimulai dengan 

menanyakan minat atau rasa ingin tahu mahasiswa tentang 

topik yang menunjukkan teka-teki yang perlu dipecahkan. 

Fase ini sebagai fase yang penting dari keseluruhan proses. 

Dosen sering mengalami rasa optimisme tentang tugas ke 

depan. Setelah mahasiswa tertarik dalam topik atau tema 

yang luas, mereka perlu untuk terlibat dalam (1) 

menentukan pertanyaan mengenai apa yang akan diselidiki, 

(2) bagaimana mahasiswa bisa menemukan informasi yang 

mereka butuhkan tentang topik tertentu, (3) bagaimana 

mahasiswa menyajikan informasi kepada khalayak tertentu, 

serta (4) mengajukan kriteria untuk mengevaluasi produk 

dan proses penyelidikan. 

2. Fase Pengambilan (Retrieving Phase) 

Tahapan dengan kondisi dosen berpikir mengenai 

informasi yang telah dimiliki oleh mahasiswa dan informasi 

yang mereka inginkan. Dosen mungkin perlu untuk 

menghabiskan cukup waktu menjelajahi dan berpikir 

tentang informasi yang telah mereka temukan sebelum 

mereka sampai pada fokus penyelidikan mereka. Fase pre-

focus ini pada awalnya menyenangkan bagi mahasiswa, 

karena mereka aktif mencari informasi yang berkaitan 
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dengan topik mereka. Semakin banyak sumber yang mereka 

peroleh, terkadang mahasiswa banyak menghilangkan 

informasi dan berhenti mencari, karena mereka mungkin 

tidak mengetahui cara menangani data yang tidak relevan 

atau tidak dapat menemukan data spesifik untuk pertanyaan 

mereka. Pada saat mahasiswa diberikan batasan mengenai 

apa yang harus mereka cari, mereka sering menjadi frustasi 

selama proses ini berlangsung. Dosen pada kondisi ini 

berperan membantu mahasiswa melewati perasaan 

frustrasi dengan cara mengajarkan mereka bahwa perasaan 

ini wajar dialami, diikuti dengan mengajarkan mahasiswa 

mengenai keterampilan dan strategi memilih informasi yang 

relevan serta untuk menyesuaikan dan memodifikasi 

pertanyaan. 

3. Fase Pengolahan (Processing Phase)  

Fase ini dimulai ketika mahasiswa telah menemukan 

fokus penyelidikan. Tahap ini meliputi pertanyaan otentik, 

perspektif pribadi dan atau pernyataan eksperimen yang 

menarik. Mahasiswa biasanya mengalami rasa lega dan 

kegembiraan ketika mereka telah menetapkan fokus untuk 

penyelidikan mereka. Pemilihan informasi yang relevan 

sering menjadi tugas yang sulit bagi mahasiswa yang 

disebabkan oleh terlalu sedikit atau terlalu banyak 

informasi, atau informasi mungkin terlalu dangkal atau 

terlalu mendalam. Seringkali informasi yang ditemukan 
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membingungkan dan bertentangan, sehingga mahasiswa 

dapat merasa kewalahan. 

4. Fase Kreasi (Creating Phase) 

Proses mengorganisir informasi, menempatkan 

informasi ke dalam kata-kata sendiri dan menciptakan 

format presentasi merupakan tugas berikutnya dalam 

proses ini. Mahasiswa merasa lebih percaya diri pada fase 

ini dan ingin memasukkan semua informasi yang baru saja 

mereka temukan dalam produk mereka, sehingga akan 

terlalu banyak informasi yang mereka dapatkan. Dosen 

berperan sebagai motivator dalam mempertahankan 

semangat mahasiswa dan membantu mahasiswa dalam 

memilih informasi yang penting. Dengan demikian, 

mahasiswa akan lebih fokus untuk berkreasi. 

5. Fase Berbagi (Sharing Phase)  

Jika mahasiswa telah diberikan cukup dukungan dari 

seluruh proses penyelidikan, maka mereka dapat membagi 

informasi yang mereka peroleh dengan teman mereka. 

Tahapan ini dapat menimbulkan perasaan gugup dan 

bangga bahwa mereka telah mampu menyelesaikan tugas 

mereka dengan baik. Selain itu, tahap berbagi dapat 

menambah pengetahuan mereka dengan diskusi bersama 

teman dan dosen.  

6. Fase Evaluasi (Evaluating Phase) 

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari proses inkuiri 

yang bertujuan untuk merefleksikan hasil penyelidikan 
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mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa merasa bersemangat 

karena memperoleh keterampilan baru. Evaluasi di sini lebih 

bertujuan pada penilaian untuk mereka belajar sehingga 

dapat melakukan tahapan inkuiri secara lebih baik pada 

masa mendatang. 

5.4. Definisi Problem Based Learning 

Problem based learning (PBL) merupakan pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan 

kelompok kecil, dibimbing oleh fasilitator yang tidak 

memberikan jawaban, pembahasan atau petunjuk seperti 

yang terdapat pada awal proses inkuiri. Beberapa ahli 

menyatakan bahwa PBL memiliki kesamaan dengan model 

pembelajaran inkuiri. Namun, sebenarnya PBL adalah 

bagian kecil dari model pembelajaran inkuri sebagai bagian 

dari pembelajaran aktif (Gambar 5.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. PBL sebagai Pembelajaran Aktif 
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Model PBL diawali dengan permasalahan yang 

kompleks yang dapat memotivasi ketertarikan mahasiswa 

dalam belajar sehingga berpusat pada proses berpikir dan 

penyelesaian masalah. Mahasiswa bekerja dalam kelompok 

kecil untuk mencapai pemahaman awal masalah, 

mengidentifikasi masalah yang membutuhkan klarifikasi. 

Mahasiswa dimungkinkan untuk mencari masalah di luar 

kelas dan menggunakan sumber terbaik seperti teksbook, 

jurnal, koran, dsb untuk memperoleh informasi. Praktikum 

berbasis PBL sangat bermanfaat untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan menghubungkan konsep 

dengan penyelidikan yang dilakukan. 

5.5. Kurikulum Problem Based Learning 

Hal yang menjadi dasar terbentuknya kurikulum 

Problem Based Learning (PBL) adalah gagasan bahwa 

kurikulum merupakan penyelesaian praktis terhadap 

masalah belajar dan mengajar. PBL memiliki dasar bahwa 

belajar perlu di kontruksi bukan proses reseptif. Mahasiswa 

secara aktif mengkonstruksi pengetahuan baru dari 

pengetahuan awal yang mereka miliki. Karakteristik 

kurikulum PBL adalah 

1. Masalah berada di sekitar organisasi kurikulum yang 

relevan dengan capaian pembelajaran, bukan relevan 

dengan topik atau disiplin ilmu. 

2. Memiliki tujuan untuk menumbuhkan kerjasama dalam 

kelompok kecil, self-directed learning, belajar mandiri, 
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pengetahuan kontekstual, berpikir kritis, belajar jangka 

panjang, dan evaluasi diri. 

3. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa. 

Kurikulum PBL dapat dipahami sebagai pengetahuan 

dan lingkungan belajar yang dapat diakses dari berbagai 

sudut pandang seperti psikologi, teknologi, kultural dan 

pragmatik (Gambar 5.3). Faktor psikologi dihubungkan 

dengan keyakinan tersembunyi bagaimana individu 

mendapatkan, mengatur, dan menggunakan pengetahuan 

dan kompetensi mereka. Sudut pandang teknologi berpusat 

pada perilaku, metode, dan infrasuktur yang mendukung 

lingkungan belajar dengan memanfaatkan teknologi seperti 

pembelajaran virtual. Kultural perspektif mencerminkan 

nilai, peran dan kepercayaan terhadap pendidikan. 

Pragmatisme menjembatani antara teori dan kenyataan.  

Pemahaman kurikulum PBL sebagai pengetahuan 

menunjukkan bahwa pengetahuan bukan sekedar obyek 

yang harus dihafal, tetapi pengetahuan adalah obyek dan 

alat untuk mengamati, menganalisis, mengintegrasi, dan 

mensintesis. Konstruksi pengetahuan diawali dari masalah 

sebagai bagian penting untuk menghasilkan kompetensi 

saintifik dan multi-profesional. Penguasaan pengetahuan 

secara mandiri (individu belajar melalui perkuliahan) dan 

konstruksi pengetahuan secara bersama-sama (selama 

proses diskusi pada perkuliahan) merupakan proses yang 

terpisah secara kronologis, namun secara bersama 
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mengarah ke pembelajaran yang mendalam untuk mencapai 

kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Kurikulum PBL sebagai Pengetahuan 
dan Lingkungan Belajar 
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memungkinkan eksplorasi dari sebuah fenomena. Informasi 

tambahan juga diperlukan dengan cara mewawancarai para 

ahli, mencari informasi melalui internet atau memperoleh 

beberapa jenis pengetahuan lain berdasarkan pengalaman 

mahasiswa.  

Mengintegrasikan belajar mandiri dan bersama dapat 

mengurangi waktu yang dihabiskan dalam kuliah dan 

meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan 

mencari informasi secara mandiri. Kuliah menjadi sumber 

belajar seperti jenis belajar lainnya, termasuk mencari 

literatur dan melakukan pelatihan. Tuntutan yang penting 

dalam PBL adalah kualitas perkuliahan dan latihan yang 

disesuaikan dengan pengaturan waktu dan proses 

penyelesaian masalah. Tuntutan lainnya terletak pada 

kualitas bahan ajar, misalnya bahan ajar berbasis web yang 

berguna untuk pemecahan masalah. Bahan ajar yang 

berkualitas, literatur yang relevan, dan teori yang mapan 

perlu diperbarui secara bersama. Kurikulum PBL 

membutuhkan kerja sama yang luas di antara dosen dan 

mahasiswa. Dosen tidak dapat menangani kurikulum PBL 

sendiri karena PBL menuntut kolaborasi dalam perencanaan 

dan implementasi program pengajaran dan pembelajaran. 

Kurikulum berbasis PBL disusun berdasarkan masalah 

dan tema masalah untuk mencapai kompetensi inti. 

Penyusunan kurikulum berbasis PBL berdasarkan pada 

pembelajaran bersama sehingga memungkinkan 
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pengembangan metode penilaian yang selaras dengan 

pembelajaran berbasis masalah. Penggunaan metode 

ceramah, latihan, dan metode pengajaran digunakan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan pemecahan masalah. 

Implementasi PBL nantinya mengarah pada pengurangan 

jam tatap muka di kelas karena mahasiswa lebih banyak 

diminta untuk mencari informasi di luar perkuliahan. 

Mahasiswa membutuhkan lebih banyak belajar mandiri 

terutama di awal perkuliahan mereka. 

Penyusunan kurikulum PBL sebaiknya dilakukan secara 

terintegrasi untuk kebutuhan pengetahuan, masyarakat dan 

kebutuhan kerja (Gambar 5.4). Komponen yang perlu 

diintegrasikan meliputi kompentensi inti, kompetensi dasar, 

dan keahlian yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dengan kata 

lain mahasiswa belajar untuk tujuan memperoleh dan 

mempelajari pengetahuan, memecahkan masalah secara 

mandiri dan bersama, dan untuk memanfaatkan sumber 

daya dan teknologi. Hal ini untuk memciptakan fondasi yang 

kuat dalam mengasah keahlian yang dibutuhkan di tempat 

kerja. 

Kurikulum berbasis PBL menuntut standar yang tinggi 

mengenai masalah yang digunakan sebagai awal proses 

pembelajaran. Pemilihan masalah tidak hanya untuk 

mengintegrasikan disiplin ilmu tertentu, namun untuk 

mencapai proses inti pedagogis dalam menghasilkan 

pembelajaran dan kompetensi. Dengan demikian 
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pembelajaran bersifat seumur hidup dan mendukung 

profesionalitas secara berkelanjutan. Kurikulum berbasis 

masalah menawarkan strategi untuk mengembangkan 

kompetensi kehidupan kerja sehingga mahasiswa tidak 

hanya mempelajari substansi bidang yang mereka pelajari, 

namun mahasiswa perlu membangun identitas pribadi dan 

profesional terkait dengan disiplin ilmu yangmereka tekuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Kurikulum PBL Terintegrasi 

Keterangan: 
 
C = proses inti, kompetensi 
inti, substansi inti 
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Sebanyak dua hal dasar yang perlu dipertimbangkan 

ketika merancang kurikulum berbasis PBL. Pertama, 

mahasiswa memiliki kebutuhan untuk membangun identitas 

profesional terkait dengan disiplin ilmu mereka. Kedua, 

masyarakat dan pengusaha memiliki kebutuhan terhadap 

angkatan kerja yang beradab dan kompeten. Kompetensi 

dan pengetahuan yang diperlukan perlu diperjelas dalam 

menyusun kurikulum berbasis PBL. Selain itu, perlu 

dipahami bahwa kurikulum berbasis PBL adalah proses 

yang melibatkan peserta (mahasiswa), dosen, universitas, 

dan kelompok yang berkepentingan seperti masyarakat dan 

pengusaha. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilihan 

masalah adalah hal yang penting dalam penyusunan 

kurikulum berbasis PBL. Penentuan masalah dimaksudkan 

untuk memulai perkuliahan dan memberi tantangan di awal 

perkuliahan. Jenis masalah yang digunakan dapat berupa 

bentuk: 

1. Skenario. Bentuk masalah yang lebih luas dan panjang 

penyelesaiannya sehingga membutuhkan lebih dari satu 

siklus pembelajaran. 

2. Kasus. Proses pemecahan masalahnya lebih tepat dan 

berlangsung hanya satu siklus saja. 

3. Pemicu atau pendahuluan. Tujuan bentuk masalah ini 

adalah untuk membangkitkan minat, gagasan, dan sudut 

pandang mengenai situasi. Masalah dapat berupa 
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deskripsi kasus atau pendahuluan yang mengingatkan 

pada situasi dalam kehidupan nyata.  

Merancang masalah diawali dengan membuat daftar 

yang dapat membantu mengevaluasi masalah yang 

digunakan. Daftar yang dimaksud dapat berupa beberapa 

pertanyaan yang meliputi:    

1. Apa yang menjadi latar belakang masalahnya? 

2. Bagaimana kaitan masalah dengan pekerjaan dan 

praktik profesional? 

3. Kapan masalah biasanya terjadi? 

4. Jenis keterampilan dan pengetahuan seperti apa yang 

dibutuhkan dalam pemecahan masalah? 

5. Tindakan apa yang diperlukan apabila menghadapi 

masalah tersebut? 

6. Selama proses pemecahan masalah, pelajaran apa yang 

diharapkan akan dipelajari oleh siswa? 

7. Bagaimana karakteristik situasi masalah yang paling 

sesuai dengan tujuan pembelajaran? 

8. Apa hal yang menarik dari masalah yang dapat 

membangun minat mahasiswa dalam belajar dan 

memecahkan masalah? 

Daftar pertanyaan di atas dapat menuntun dosen untuk 

merancang permasalahan dengan matang. Selain itu, 

keterlibatan ahli, tim mengajar dan mahasiswa diperlukan 

dalam merancang masalah. 
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5.6. Tahapan Problem Based Learning 

Pelaksanaan PBL dikembangkan oleh beberapa peneliti 

dalam sebuah model pembelajaran. Namun, terkadang PBL 

definisikan sebagai sebuah metode karena lebih 

menekankan pada praktik tanpa koneksi ke dunia 

profesional yang nyata. PBL sebagai model atau metode 

memiliki prinsip utama yaitu pemecahan masalah yang 

difasilitasi oleh tutor. Secara umum, kegiatan PBL memiliki 8 

fase pembelajaran yang bersiklus dengan memanfaatkan 

sumber belajar primer dan pendukung seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 5.5. 

 

 

 

Gambar 5.5. Fase pada PBL (Poikela & Poikela, 2006) 
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Fase 1 merupakan kegiatan siswa menemukan 

pemahaman perspektif bersama dan konsepsi masalah. Fase 

2 bertujuan untuk menggali dan menguraikan pengetahuan 

sebelumnya tentang fenomena masalah. Hal ini dapat 

dicapai dengan brainstorming ide tentang cara-cara yang 

mungkin untuk menangani masalah. Fase ketiga dimulai 

dengan menghubungkan berbagai jenis ide serupa ke dalam 

kategori terpisah dan memberi nama ketegori tersebut. Fase 

keempat adalah memilih area masalah yang paling penting 

dan aktual (kategori bernama). Fase kelima adalah sesi 

tutorial pertama, yang bertujuan untuk membentuk tugas 

belajar dan objek studi. Fase keenam adalah periode 

pencarian informasi dan belajar sendiri di antara tahap 

tutorial. Siswa bekerja sendiri dan dalam kelompok kecil 

tergantung pada tugas dan tujuan pembelajaran. Tutorial 

kedua dimulai pada fase ketujuh melalui konstruksi 

pengetahuan. Fase kedelapan adalah klarifikasi untuk 

mencapai pemahaman yang baru. Selama kedelapan fase, 

seluruh proses pemecahan masalah dan proses 

pembelajaran diklarifikasi dan tercermin jelas dengan 

masalah aslinya. Penilaian dilakukan pada setiap fase 

pembelajaran, yang berarti bahwa mahasiswa mendapatkan 

umpan balik dan penilaian melalui diskusi pada setiap 

tutorial. Selama proses PBL mahasiswa mendapatkan 

informasi dan umpan balik yang diperlukan tentang 
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pembelajaran mereka sendiri, proses kelompok dan 

keterampilan pemecahan masalah.  

Saat memulai PBL, mahasiswa memerlukan banyak 

perbaikan dalam keterampilan mencari informasi. Tutor 

tidak cukup hanya meminta mahasiswa untuk mencari 

informasi di perpustakaan atau internet, namun penting 

untuk didiskusikan tempat mendapat informasi yang paling 

relevan dan sumber informasi yang paling penting. 

Memperoleh informasi dan menjadi akrab dengan berbagai 

jenis lingkungan informasi membutuhkan latihan dan 

bantuan. Penggunaan pembelajaran virtual dan berbasis 

web menjadi penting untuk membimbing proses tutorial.  

5.7. Keuntungan dan Tantangan PBL di Perguruan Tinggi 

Di tingkat perguruan tinggi terdapat beberapa 

keuntungan dan tantangan PBL yang dirangkum pada Tabel 

5.1. 

Tabel 5.1. Keuntungan dan Tantangan PBL 
No Keuntungan PBL Tantangan PBL 
1 Pengembangan diri 

holistik mahasiswa 
 Pengembangan diri 

mahasiswa secara 
mandiri 

 Pengembangan 
kemampuan 
mahasiswa bekerja 
dalam kelompok 

 Kemampuan 
merespon tantangan 
kerja 

Ketidakmampuan 
mahasiswa untuk 
berkomitmen pada proses 
pembelajaran kolaboratif 
 Masalah dalam proses 

interaksi antara 
mahasiswa 

 Mahasiswa yang tidak 
tahu dan tidak memiliki 
komitmen 

 Tidak lengkap 
mengikuti siklus PBL 
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2 Peran Dosen sebagai 
pemimpin kelompok dan 
pada proses 
pembelajaran 
 Pembelajaran dengan 

dosen 
 Kepuasan dan 

kesenangan dosen 
sebagai pemimpin 
kelompok 

 Kolaborasi dan 
peningkatan kualitas 
pembelajaran  

Ketidakmampuan dosen 
dalam memimpin proses 
pembelajaran dalam 
kelompok 
 Dosen yang tidak 

memiliki komitmen dan 
tidak mengerti proses 
PBL 

 Dosen yang terlalu hati-
hati, atau tidak bisa 
memimpin proses 
pembelajaran dalam 
kelompok 

 Dosen yang tidak 
memahami dinamika 
dalam belajar 
kelompok 

3 Peluang untuk 
mengembangkan 
kurikulum dan 
hubungan melalui dialog 
 Pengembangan 

hubungan dosen-
mahasiswa 

 Transparansi proses 
pembelajaran 

 Pembelajaran 
berpusat pada 
mahasiswa 

Masalah dalam kurikulum 
PBL 
 Penyusunan skenario 

pembelajaran yang 
tidak berhasil 

 Mengubah kelompok 
dalam pembelajaran 
untuk menghindari 
permasalahan dalam 
kelompok 

  

Penerapan kurikulum PBL mampu mengembangkan 

kemampuan mahasiswa untuk belajar secara mandiri, 

bekerja dalam kelompok dan kemampuan mereka untuk 

menaggapi tantangan kehidupan kerja. Skenario PBL yang 

baik dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas mahasiswa 

dalam belajar. Penerapan kurikulum PBL mampu 
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memberdayakan mahasiswa, yang semula pasif dan hanya 

menghafal materi perkuliahan menjadi belajar mandiri dan 

berdiskusi dengan teman sebaya. 

Penggunaan kurikulum PBL mampu mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan teman 

kelompoknya. Mereka mengembangkan kemampuan 

mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya dalam 

kelompok, mengasah kemampuan mahasiswa dalam dialog 

konstruktif, dan mahasiswa berlatih mengambil peran 

penting dalam kerja kelompok. Hal ini berlawanan dengan 

pembelajaran tradisional yang cenderung membuat 

mahasiswa pasif dan tidak banyak berperan dalam proses 

pembelajaran. Melalui PBL, mahasiswa dapat melatih 

keterampilan interaksi dan memiliki peran sosial serta 

keterampilan kolaboratif dengan anggota kelompoknya.  

Peran dosen dalam PBL sangat berbeda dengan peran 

dosen dalam pembelajaran konvensional. Pada pengajaran 

konvensional, dosen berperan sebagai ahli, sedangkan 

dalam PBL dosen berperan sebagai pemimpin kelompok 

mahasiswa yang berpusat pada kepentingan mahasiswa. Hal 

ini tentu memberi keuntungan pada dosen, di antaranya 

meningkatkan pembelajaran, kepuasan, serta kolaborasi 

dengan tim mengajar untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Penggunaan PBL memberikan tantangan dan 

ketertarikan bagi dosen agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik. Perkuliahan menjadi lebih 
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“hidup” karena mahasiswa menjadi aktif dalam bertanya dan 

menemukan jawaban yang memiliki alternatif jawaban lebih 

dari satu. 

Penggunaan PBL memberikan dua peran penting bagi 

dosen yaitu menjadi fasilitator yang dapat memotivasi dan 

mengaktifkan proses pembelajaran, dan memimpin 

kelompok agar anggota kelompok tetap fokus dengan proses 

pembelajaran. Namun, terkadang dosen tidak memiliki 

pendapat yang sama tentang kedua peran ini. Untuk itu, 

dukungan dari tim pengajar lainnya diperlukan terutama 

dalam mengatasi mahasiswa yang pasif dan kurang 

termotivasi.  

Kurikulum berbasis PBL memberi kesempatan kepada 

program studi untuk mengembangkan kurikulum dan 

hubungan antara dosen melalui dialog. PBL dapat 

meningkatkan kerjasama antara dosen dalam merencanakan 

dan mengintegrasikan proses pembelajaran, dan 

meningkatkan kerjasama di bidang lain. Kurikulum PBL 

bersifat lebih transparan dalam meningkatkan interaksi 

antara dosen dan mahasiswa. Dosen dapat melihat kesulitan 

belajar mahasiswa, dan mahasiswa dapat dengan mudah 

melakukan kontak dengan dosen untuk mengungkapkan 

kesulitan mereka belajar. Hal ini tentu menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan 

keberpusatan pada mahasiswa. 
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Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan PBL 

yaitu ketidakmampuan mahasiswa untuk berkomitmen pada 

proses pembelajaran kolaboratif, ketidakmampuan dosen 

dalam memimpin kelompok belajar, dan kesulitan dalam 

menerapkan kurikulum PBL. Tantangan ini perlu untuk 

dikaji agar pelaksanaan PBL dapat berhasil dilaksanakan. 

Selain itu, peran dosen dan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya. 

Tantangan pertama dalam pelaksanaan PBL adalah 

ketidakmampuan mahasiswa untuk berkomitmen dalam 

proses pembelajaran kolaboratif. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari PBL adalah 

kemampuan mahasiswa memahami masalah secara 

bersama. Pemahaman masalah secara bersama diartikan 

sebagai kerja kelompok yang memiliki fungsi, bukan hanya 

bertemu dengan anggota kelompok tanpa menjalankan 

fungsi kolaboratif. Namun, kelompok tidak selalu berfungsi 

secara kolaboratif. Meskipun mahasiswa telah 

mengembangkan self-direction, ketidakmampuan mereka 

berpartisipasi dalam pembelajaran kolaboratif kebanyakan 

timbul karena adanya masalah interaksi antara mahasiswa. 

Perbedaan kepribadian antara mahasiswa seperti 

mahasiswa yang cenderung pasif, terlalu dominan, dan 

individualis merupakan penyebab adanya masalah interaksi 

antara mahasiswa. Pada saat mahasiswa menerima umpan 

balik yang kritis namun tidak kontruktif dari temannya 
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sering menimbulkan ketersinggungan yang dapat 

mengganggu proses pembelajaran kolaboratif. 

Masalah lain yang timbul adalah ketidaksiapan 

mahasiswa dalam mengikuti fase dalam PBL sehingga 

mahasiswa cenderung mengabaikannya. Mahasiswa 

cenderung telah merasa nyaman dalam melaksanakan 

pembelajaran konvensional untuk memahami materi baru, 

sementara penggunaan PBL meminta mereka merubah cara 

belajar sekaligus meminta mahasiswa untuk memahami 

materi baru. Hal ini cenderung mengurangi motivasi belajar 

mereka dan sering terjadi mahasiswa absen dari 

perkuliahan dengan alasan yang tidak jelas. Komitmen 

mereka mengikuti perkuliahan lebih pada memperoleh nilai 

yang baik saat ujian berlangsung. Kondisi seperti ini 

merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PBL. 

Ketidakmampuan dosen dalam memimpin kerja 

kelompok merupakan tantangan tersendiri dalam 

pelaksanaan PBL. Dosen seharusnya mampu memberikan 

iklim yang kondusif untuk kerja kelompok, memberi 

motivasi dan terlibat dalam kerja kelompok, serta 

membantu mahasiswa jika timbul masalah dalam kerja 

kelompok. Namun, tidak semua dosen memahami perannya 

dan memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan PBL. 

Pelaksanaan PBL dapat berhasil apabila dosen memahami 

perannya sebagai pemimpin kerja kelompok, bukan sebagai 

pemberi materi perkuliahan saja. 
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Tantangan berikutnya terkait dengan kesulitan dalam 

pelaksanaan kurikulum PBL. Penting bagi dosen untuk 

menyusun skenario yang tepat dalam pelaksanaan PBL. Jika 

skenario terlalu mudah, perkuliahan akan menjadi 

membosankan. Sebaliknya jika skenario terlalu menantang, 

mahasiswa tidak dapat maju dalam pelajaran mereka karena 

kurangnya pengetahuan dasar. Tantangan bagi dosen untuk 

menyusun skenario pembelajaran berbasis PBL yang 

menarik dan menantang bagi mahasiswa. 

5.8. Rangkuman  

Model pembelajaran inkuiri dapat didefinisikan dari 

berbagai aspek. Inkuri dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

instruksi yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan 

pembelajaran. Model ini dapat juga didefinisikan sebagai 

ukuran afektif mahasiswa yang menjadi dasar bagi dosen 

dalam memberikan motivasi ke mahasiswa. Inkuiri dapat 

juga didefinisikan sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran dan monitoring proses pembelajaran untuk 

membimbing mahasiswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan keterampilan baru. 

Inkuiri dibedakan menjadi 4 yaitu inkuiri terbuka, 

inkuiri terbimbing, inkuiri berpasangan dan inkuiri 

terstruktur. Inkuiri terbuka lebih banyak melibatkan 

mahasiswa dalam pembelajaran. Inkuiri terbimbing lebih 

banyak melibatkan dosen sebagai fasilitator dalam proses 
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pembelajaran. Inkuiri berpasangan sebagai gabungan antara 

inkuiri terbuka dan terbimbing. Inkuiri terstruktur lebih 

bergantung pada instruksi yang diberikan oleh dosen. Secara 

umum model inkuiri terdiri atas 6 fase pembelajaran yaitu 

fase perencanaan, fase pengambilan, fase pengolahan, fase 

kreasi, fase berbagi, dan fase evaluasi. 

Sejalan dengan inkuiri, problem based learning (PBL) 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 

Penerapan PBL menunjukkan bahwa pengetahuan tidak 

sekedar untuk dihafal namun harus dikonstruk untuk 

mencapai kompetensi spesifik. Kurikulum yang berbasis PBL 

diharapkan mampu mengintegrasikan kebutuhan ilmu 

pengetahuan, masyarakat, dan dunia kerja.  

PBL terdiri atas 8 fase pembelajaran yang 

berkesinambungan satu dengan yang lain. Fase 1 merupakan 

kegiatan siswa menemukan pemahaman perspektif bersama 

dan konsepsi masalah. Fase 2 bertujuan untuk menggali dan 

menguraikan pengetahuan sebelumnya tentang fenomena 

masalah.  Fase ketiga dimulai dengan menghubungkan 

berbagai jenis ide serupa ke dalam kategori terpisah dan 

memberi nama ketegori tersebut. Fase keempat adalah 

memilih area masalah yang paling penting dan aktual 

(kategori bernama). Fase kelima adalah sesi tutorial 

pertama, yang bertujuan untuk membentuk tugas belajar 

dan objek studi. Fase keenam adalah periode pencarian 

informasi dan belajar sendiri di antara tahap tutorial. Siswa 
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bekerja sendiri dan dalam kelompok kecil tergantung pada 

tugas dan tujuan pembelajaran. Tutorial kedua dimulai pada 

fase ketujuh melalui konstruksi pengetahuan. Fase 

kedelapan adalah klarifikasi untuk mencapai pemahaman 

yang baru. 

PBL memiliki beberapa keuntungan yaitu 

pengembangan diri mahasiswa, dosen memiliki peran dalam 

pembelajaran kolaboratif, dan pengembangan kurikulum 

yang berbasis dialog. Tantangan pelaksanaan PBL di 

antaranya komitmen mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran kolaboratif, kemampuan dosen sebagai ketua 

pembelajaran kolaboratif, dan penyusunan skenario 

pembelajaran yang menantang dan tidak membosankan. 
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BAB 6 

METODE UNTUK PERBAIKAN 

PRAKTIKUM DI PERGURUAN TINGGI 

Pelaksanaa praktikum di perguruan tinggi hingga kini 

masih mengalami beberapa permasalahan dalam 

pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan peneliti di bidang 

pendidikan berupaya untuk mengembangkan model 

pembelajaran berbasis praktikum yang dapat melatih 

keterampilan berpikir dan praktik mahasiswa serta melatih 

sikap ilmiah mereka. Berikut ini dijelaskan beberapa 

metode, pendekatan, dan model yang dikembangkan untuk 

memperbaiki pelaksanaan praktikum kimia di perguruan 

tinggi. 
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6.1. Metode Decision/Explanation/Observation/Inference 
(DEOI) 

 

Metode Decision/Explanation/Observation/Inference 

(DEOI) pertama kali dilaporkan oleh Duzor (2016) sebagai 

sarana untuk menghasilkan praktikum yang berpusat 

kepada mahasiswa dan diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan menulis mahasiswa. Metode 

DEOI berupaya untuk mengubah cara penyusunan laporan 

praktikum tradisional yang dianggap kurang mendidik dan 

melatih keterampilan berpikir mahasiswa. Metode ini terdiri 

atas 4 langkah utama yang diambil dari 4 kata sebagai 

kepanjangan DEOI. Keempat tahapan pada metode DEOI 

diberikan dalam bentuk 4 kolom yang harus diisi oleh 

mahasiswa. Keempat kolom tersebut menjelaskan hal 

berikut ini: 

1. Keputusan (Decision) 

Tahap ini lebih ditekankan pada peran aktif mahasiswa 

dalam melakukan percobaan. Penggunaan kata “keputusan” 

pada dasarnya untuk mengganti kata “prosedur” yang 

biasanya ditemukan pada praktikum tradisional. Pada kolom 

“keputusan” mahasiswa menuliskan prosedur penyelidikan 

yang mungkin perlu dimodifikasi berdasarkan hasil 

penyelidikan sebelumnya. 

2. Penjelasan (Explanation)  
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Pada kolom “penjelasan” mahasiswa menulis alasan 

menuliskan tahap penyelidikan pada kolom “keputusan” 

dipilih. Selain itu, mahasiswa juga menjelaskan tingkatan 

molekular yang terjadi berdasarkan teori yang telah 

dipelajari. Kolom “explanation” merupakan keterhubungan 

antara teori dan praktik yang dilakukan di laboratorium.  

3. Observasi (Observation) 

Hasil pengamatan terhadap prosedur penyelidikan 

seperti data spektra, perubahan warna, munculnya bau, dan 

perubahan lainnya ditulis pada kolom observasi. Kolom ini 

hampir sama dengan laporan sementara atau buku catatan 

kerja pada laboratorium tradisional. 

4. Inferensi (Inference) 

Kolom terakhir ini berisi interpretasi mahasiswa 

terhadap hasil pengamatan yang telah mereka lakukan. Pada 

kolom “inferensi” mahasiswa menjelaskan reaksi atau teknik 

yang mereka lakukan sudah benar, menganalisis hasil yang 

mereka dapatkan dari penyelidikan, dan merencanakan 

penyelidikan berikutnya yang dapat dilakukan oleh 

mahasiswa.  

Contoh penggunaan metode DEOI ditunjukkan pada 

penyelidikan mahasiswa dalam menyiapkan senyawa 

camphor melalui oksidasi isoborneol (Tabel 6.1). Oksidator 

yang digunakan adalah asam hipoklorit yang disiapkan 

secara in situ dari asam asetat dan sodium hipoklorat. 

Campuran reaksi diuji menggunakan kertas amilum-iodida 
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untuk menunjukkan bahwa sodium hipoklorat masih 

terdapat pada campuran reaksi.  

Tabel 6.1. Contoh Metode DEOI 

Decision Explanation Observation Inference 
Tahap 4. Biarkan 
campuran 
menjadi dingin 
pada suhu kamar 
saat waktu reaksi 
berlebih. Uji 
campuran 
dengan kertas 
amilum-iodida 
dan jika hasil uji 
positif, maka 
tambahkan 
larutan sodium 
bisulfat jenuh 
tetes per tetes 
untuk 
memberikan 
hasil uji negatif.  

Bisulfat berperan 
sebagai apa? 
Bisulfat adalah 
agen pereduksi 
yang dapat 
merusak 
kelebihan HOCl 
apabila terjadi 
reaksi berlebih. 
Mengapa 
menggunakan 
sodium bisulfat 
untuk 
menghilangkan 
HOCl? 
Kita tidak dapat 
menghilangkan 
HOCl karena dapat 
bereaksi hebat 
dengan larutan 
lain dalam tabung.   

Apa yang anda 
lihat? 
Kita uji 
campuran 
dengar kertas 
amilum dan 
memberikan 
warna ungu. 
Setelah 
penambahan 
sodium bisulfat 
dan campuran 
dikocok, kertas 
amilum menjadi 
bersih 

HOCl sudah 
tidak 
terdapat 
pada 
larutan. 

 
6.2. Pendekatan Process Oriented Guided Inquiry 
Learning (POGIL) 
 

Pendekatan Process Oriented Guided Inquiry Learning 

POGIL melibatkan peran aktif mahasiswa dalam 

pembelajaran dan mengembangkan keterampilan esensial 

seperti pengaturan informasi, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, kerja tim, dan komunikasi secara simultan. 

Pendekatan ini terdiri atas 3 tahapan yaitu penilaian 

aktivitas awal (pre-activity assigment), aktivitas di kelas (in 
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class activity), dan latihan keterampilan sebagai aktivitas 

akhir (post activity skill exercise). 

1. Penilaian Aktivitas Awal (Pre-Activity Assigment)  

Tahap ini meliputi persiapan pembelajaran di kelas 

atau di laboratorium yang dilakukan oleh masing-masing 

mahasiswa dengan pengajar sebagai fasilitator. 

Mahasiswa dapat diminta untuk membuat catatan kecil 

atau pertanyaan berkualitas untuk menghubungkan topik 

yang akan diajarkan dengan pengetahuan awal yang 

dimiliki oleh mahasiswa. Aktivitas ini hanya sebatas 

melihat pengetahuan awal mahasiswa dan menyiapkan 

mahasiswa pada tahap selanjutnya. Pengajar dapat 

memberi komentar kepada mahasiswa secara langsung 

untuk lebih menyiapkan mahasiswa secara efisien pada 

tahap selanjutnya. 

2. Aktivitas di Kelas atau Laboratorium (In Class Activity) 

Aktivitas ini sudah masuk tahap pembelajaran di 

kelas atau laboratorium yang dilakukan secara 

berkelompok. Pada tahap ini pengajar mulai menyiapkan, 

melakukan penyelidikan, menganalisis data, dan 

menghubungkan data yang dikumpulkan dengan teori 

yang telah dipelajari. Langkah ini diharapkan dapat 

menuntun mahasiswa untuk membentuk konsep baru 

dan memperkuat serta memperluas pemahaman mereka 
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untuk aplikasi selanjutnya. Dosen perlu menulis timbal 

balik yang dapat membantu mahasiswa untuk 

mengetahui apa yang telah mereka pahami dan 

pertanyaan mana yang mampu mereka jelaskan dengan 

baik. 

3. Latihan Keterampilan sebagai Aktivitas Akhir (Post 

Activity Skill Exercise) 

Tahap ini sebagai tahap akhir dari pendekatan POGIL 

yang diberikan kepada mahasiswa secara individu. Untuk 

menyempurnakan tahap ini, mahasiswa diharapkan 

mampu mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari 

secara berkelompok. Tahap ini dapat dilakukan dengan 

memberikan pekerjaan rumah atau seperangkat 

pertanyaan yang dapat membantu mahasiswa 

mengaplikasikan pemahaman yang telah mereka peroleh. 

Implementasi pendekatan POGIL pada perkuliahan 

memiliki beberapa tujuan yang dapat mengembangkan 

domain kognitif, afektif, sosial, dan pembelajaran 

sepanjang hidup (Tabel 6.2). 

Tabel 6.2. Tujuan Implementasi POGIL 

Domain Tujuan 

Kognitif a. Memperoleh dan menguasai kosakata 
di bidang kimia/biokimia. 

b. Meningkatkan kemampuan mengatur 
informasi. 

c. Memahami hubungan yang kompleks 
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antar konsep. 
d. Meningkatkan keterampilan visualisasi 

dan permodelan. 
e. Meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah melalui 
kemampuan menjawab pertanyaan dan 
menguji asumsi. 

f. Menganalisis dan menginterpretasi 
data. 

g. Mengaplikasikan pengetahuan pada 
situasi yang baru. 

h. Mengembangkan kemampuan untuk 
memilih tahapan dan alat yang sesuai. 

Afektif a. Mendapatkan keyakinan pada 
kemampuan seseorang untuk 
mempelajari dan menerapkan topik 
pembelajaran. 

b. Meningkatkan toleransi intelektual dan 
integritas. 

c. Menetapkan tujuan pribadi untuk 
perbaikan dan meminta pertolongan. 

Sosial a. Bekerja secara kooperatif dan 
menunjukkan komitmen dalam 
kelompok. 

b. Mendengarkan pengalaman belajar 
bersama dengan teman. 

c. Menghargai orang lain. 

Pembelajaran 
Seumur Hidup 

a. Menjadi mandiri dalam memulai 
proses pembelajaran. 

b. Menjadi bahan refleksi diri: review 
hasil, tujuan, hasil belajar, dan konsep 
baru. 

c. Menjadi penilai diri (self-Assessor): 
menilai kemajuan seseorang sebagai 
kekuatan, wadah untuk perbaikan, dan 
meningkatkan wawasan tentang proses 
pembelajaran. 
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6.3. Argumen Driven Inquiry (ADI) 

Model pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) 

didasarkan pada teori konstruktivis sosial bahwa belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, konsep yang 

diperhatikan dan disimpan oleh mahasiswa sangat 

bergantung pada keyakinan dan pengetahuan sebelumnya. 

Oleh karena itu, dosen perlu memberi mahasiswa 

kesempatan untuk memahami informasi baru dan 

mempertimbangkan ide yang mereka miliki. Kedua, 

kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

menunjukkan pengetahuan atau pemahaman mereka. Oleh 

karen itu, skenario dan penilaian pembelajaran di kelas 

perlu dirancang untuk memberi kesempatan kepada 

mahasiswa dalam berbagi dan mengkonstruk ide-ide 

mahasiswa. Ketiga, konteks dan budaya dapat 

mempengaruhi pembelajaran. Interaksi sosial, kemampuan 

kolaborasi dengan orang yang lebih berpengalaman dapat 

mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk menemukan 

dan mengeksplorasi ide dan mengkonstruk konsep baru dari 

kemampuan mengekplorasi ide tersebut. 

Model ADI terdiri atas 7 tahap yaitu identifikasi topik, 

mengembangkan dan implementasi metode, 

mengembangkan argumen tentatif, penyampaian argumen, 

menulis laporan penyelidikan, double blind peer review, dan 

revisi laporan. Ketujuh tahap dirancang untuk membantu 

mahasiswa memahami topik yang kompleks, membuat 
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keputusan saintifik, dan refleksi pengetahuan saintifik 

mahasiswa (Gambar 6.1). Model ADI memberi kesempatan 

yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan metode dalam mengumpulkan data, 

melakukan penyelidikan, menggunakan data untuk 

menjawab pertanyaan, menulis dan merefleksi kerja 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Tahap Model ADI 

 

1. Identifikasi Topik 

Tahap pertama model ADI yaitu mengidentifikasi materi 

oleh pengajar. Dosen menjelaskan topik utama dan 

menginisiasi mahasiswa untuk melakukan penyelidikan. 

Koneksi antara materi pra-syarat dan topik yang 

disampaikan serta produk yang perlu dikembangkan oleh 
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mahasiswa dijelaskan pada tahap ini. Dosen perlu 

memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan pertanyaan 

dan handout yang berisi material yang dibutuhkan untuk 

penyelidikan. 

2. Mengembangkan dan Implementasi Metode  

Pada tahap kedua mahasiswa secara berkelompok (3 

atau 4 orang mahasiswa) mengembangkan metode 

penyelidikan dan teknik observasi untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan pada tahap 1. Tahap ini 

memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar 

bagaimana merancang dan melaksanakan penyelidikan, 

menganalisis data, dan belajar bagaimana mengambil 

keputusan untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang 

memuaskan.  

3. Mengembangkan Argumen Tentatif 

Tahap ketiga adalah mengkonstruk argumen yang berisi 

klaim, keputusan, dan alasan yang ditulis pada papan untuk 

disampaikan kepada kelompok lain. Argumen ini 

mengandung satu atau lebih pernyataan dan alasan yang 

mendasari penyusunan pernyataan tersebut.  

4. Penyampaian Argumen 

Tahap ini sebagai wadah bagi kelompok untuk adu 

argumentasi dan memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mengevaluasi argumen yang valid dan memperbaiki 

argumen. Penyampaian argumen membantu mahasiswa 

untuk dapat menyampaikan kritik terhadap produk, proses, 
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dan konteks dari suatu penyelidikan. Tahap keempat ini 

memberi kesempatan kepada dosen untuk menilai kemajuan 

atau pemikiran mahasiswa, dan mendorong mahasiswa 

untuk memikirkan masalah-masalah yang mungkin 

diabaikan. 

5. Menulis Laporan Penyelidikan 

Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses 

penyelidikan ilmiah. Seorang ilmuwan harus membagikan 

hasil penelitian mereka dengan menerbitkan artikel dan 

membaca serta memahami tulisan orang lain. Agar 

mahasiswa dapat belajar menjadi seorang ilmuwan, mereka 

perlu belajar cara menulis. Laporan penyelidikan yang 

disusun mahasiswa memuat 3 pertanyaan dasar yaitu: 

a. Apa yang Anda coba lakukan dan mengapa? 

b. Apa yang kamu lakukan dan mengapa? 

c. Apa argumen Anda? 

Melalui ketiga pertanyaan tersebut mahasiswa didorong 

untuk mengatur informasi dan memahami pentingnya 

argumen dalam laporan ilmiah. 

6. Double Blind Peer Review 

Setelah mahasiswa menyelesaikan laporan penyelidikan 

mereka, mahasiswa menyerahkan 4 salinan yang diketik dan 

keempatnya akan diberikan kode oleh dosen. Secara acak, 

dosen membagikan 4 laporan yang disusun oleh mahasiswa 

yang berbeda untuk setiap kelompok praktikum beserta 

handout peer review. Handout peer review digunakan untuk 
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mengevaluasi kualitas laporan praktikum dan wadah dalam 

memberikan umpan balik kepada penulis. Handout berisi 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a. Apakah penulis membuat pertanyaan praktikum dan 

atau tujuan praktikum secara eksplisit? 

b. Apakah penulis menggambarkan bagaimana mereka 

melakukan penyelidikan? 

c. Apakah penulis menggunakan bukti yang valid untuk 

mendukung penjelasannya? 

d. Apakah argumen yang dikemukakan penulis sesuai dan 

memadai? 

Hasil tinjauan tim terhadap setiap laporan digunakan 

sebagai dasar untuk memutuskan apakah tulisan perlu 

direvisi atau tidak. Timbal balik yang diberikan oleh tim 

penilai dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan 

kualitas tulisannya. Tahap keenam ini memiliki beberapa 

tujuan di antaranya: 

a. Memberikan mahasiswa umpan balik yang edukatif. 

b. Mendorong mahasiswa membuat tulisan yang 

terstandar dan berkualitas. 

c. Menciptakan komunitas pembelajar yang menghargai 

data atau bukti dan pemikiran kritis. 

d. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat 

contoh laporan yang baik dan lemah yang ditulis tentang 

topik yang sama dan berdasarkan persyaratan yang 

sama. 
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7. Merevisi Laporan 

Hasil penilaian dan timbal balik yang diberikan oleh 

teman sejawat diserahkan ke dosen. Mahasiswa yang perlu 

merevisi laporannya diberi kesempatan untuk memperbaiki 

sesuai umpan balik yang diberikan oleh tim penilai. Laporan 

yang telah direvisi kemudian dikirim kembali ke dosen dan 

dinilai. 

 

6.4. Model Orientation/Decision/Do/Discuss/Reflect 
(OD3R) 
 

Model Orientation/Decision/Do/Discuss/Reflect (OD3R) 

dikembangkan untuk menghasilkan praktikum yang 

terintegrasi dengan pembelajaran di kelas dan mampu 

menghasilkan pembelajaran bermakna. Berdasarkan 

kurikulum KKNI terdapat beberapa karakteristik 

pelaksanaan praktikum di Perguruan Tinggi di antaranya: 

1. Terintegrasi dengan penyampaian teori di kelas. 

2. Memberi lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa 

untuk merancang dan menyiapkan pelaksanaan 

penyelidikan. 

3. Penilaian praktikum mencakup proses dan produk 

dengan memberi kesempatan mahasiswa 

menyampaikan hasil praktikum melalui presentasi di 

kelas. 

4. Melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui 

penyusunan laporan praktikum. 
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Karakteristik yang diuraikan di atas menjadi pertimbangan 

dikembangkannya model OD3R yang terdiri atas 5 fase 

pembelajaran yaitu orientasi (orientation), pengembangan 

(develop), melakukan penyelidikan (do), pembahasan 

(discuss), refleksi (reflect). 

1. Orientasi (Orientation) 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan kompetensi, 

aktivitas pembelajaran, serta teknik evaluasi yang akan 

dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah. Setelah itu, 

dosen menjelaskan pokok bahasan awal secara singkat 

melalui isu atau fenomena yang ada di kehidupan sehar-hari. 

Penjelasan singkat ini penting untuk memotivasi mahasiswa 

agar dapat terlibat secara aktif dalam tahapan pembelajaran 

berikutnya. Penjelasan awal masing-masing pokok bahasan 

dilanjutkan dengan memberikan tugas secara berkelompok 

untuk berdiskusi mengenai topik tertentu. Pada tahap ini 

mahasiswa diberikan pertanyaan atau batasan materi yang 

didiskusikan. Mahasiswa diberi kebebasan mengembangkan 

diskusi menggunakan sumber lain seperti buku dan jurnal. 

Hasil diskusi dilanjutkan dengan presentasi untuk 

membahas pokok bahasan dengan memilih dua kelompok 

untuk melaporkan hasil diskusi. Dosen berperan sebagai 

fasilitator dalam proses diskusi. Di akhir fase, dosen dapat 

menginstruksikan kepada mahasiswa untuk berdiskusi 

terkait persiapan melakukan pembelajaran pada fase 2. 

2. Pengembangan (Develop) 
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Hasil diskusi pada fase 1 digunakan sebagai dasar dalam 

pemberian tugas kelompok berikutnya pada fase 2. Sebagai 

contoh pada fase 1, pokok bahasan yang diskusikan terkait 

enzim sebagai salah satu protein fungsional. Dosen dapat 

memberikan tugas kepada mahasiswa untuk merancang 

praktikum terkait enzim protease. Dosen mengarahkan 

mahasiswa untuk merancang pelaksanaan praktikum 

dengan batasan yang disepakati bersama. Batasan dapat 

berupa waktu untuk menyelesaikan praktikum, bahan baku 

yang digunakan, tujuan praktikum, cakupan data yang 

dihasilkan serta komponen yang menjadi penilaian penting 

dalam produk rancangan yang dihasilkan. Rancangan awal 

selanjutnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok 

untuk mendapatkan saran dan masukan dari dosen. 

Mahasiswa selanjutnya memperbaiki rancangan praktikum 

sesuai dengan saran dan masukan dosen untuk 

menghasilkan rancangan akhir.  

3. Melakukan Penyelidikan (Do)  

Mahasiswa melakukan praktikum sesuai dengan 

rancangan final yang dihasilkan pada fase 2. Salah satu 

penilaian penting dalam proses ini adalah konsistensi 

mahasiswa dalam mengikuti langkah-langkah yang 

diuraikan pada rancangan praktikum. Selama proses 

praktikum, mahasiswa mencatat hasil praktikum dalam 

bentuk laporan sementara. 

4. Pembahasan (Discuss) 
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Setelah praktikum dilaksanakan dan data praktikum 

diperoleh, mahasiswa secara kelompok melaporkan hasil 

praktikum melalui presentasi di kelas. Pelaksanaan 

presentasi disertai dengan penyusunan laporan praktikum 

yang dilakukan secara individu sesuai dengan hasil 

praktikum yang diperoleh. Dosen memberikan feedback saat 

presentasi dan laporan yang disusun mahasiswa. Mahasiswa 

diberi kesempatan satu kali untuk merevisi laporan 

praktikum. 

5. Refleksi (Reflect) 

Fase ini merupakan akhir dari model mini laboratorium 

yang dimaksudkan untuk membantu mahasiswa 

menganalisis dan mengevaluasi proses dan keterampilan 

praktik yang telah mereka gunakan. Dosen menguji 

pemahaman mahasiswa melalui artikel yang berhubungan 

dengan topik dan kasus nasional. Melalui diskusi secara 

klasikal dan klarifikasi terhadap pertanyaan dan jawaban 

mahasiswa mampu memberikan umpan balik dan 

menginvestigasi kelemahan dan kelebihan model mini 

laboratorium pada pembelajaran biokimia. 

Kelima fase model memuat perilaku mahasiswa dan 

dosen, serta teknik penilaian yang dapat dilakukan. Metode 

OD3R lebih banyak mendorong aktivitas mahasiswa dalam 

proses pembelajaran. Secara singkat perilaku mahasiswa 

dan dosen beserta teknik penilaian masing-masing fase 

ditunjukkan pada Tabel 6.3. 
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Tabel 6.3. Tahap Model OD3R 

Fase Tahapan Penilaian 

Orientasi 
(Orientation) 

a. Dosen menjelaskan 
kompetensi, aktivitas 
pembelajaran serta 
teknik evaluasi 

b. Dosen menjelaskan 
pokok bahasan awal 
secara singkat 

c. Tugas diskusi materi 
ajar secara kelompok 

d. Presentasi membahas 
pokok bahasan 

e. Instruksi untuk 
berdiskusi terkait 
persiapan melakukan 
pembelajarn fase 2 

 

Pengembangan 
(Develop) 

a. Dosen memberikan 
tugas kepada mahasiswa 
untuk merancang 
praktikum dengan 
batasan-batasan yang 
disepakati bersama 

b. Presentasi rancangan 
awal 

c. Revisi rancangan 
praktikum 

a. Keterampilan 
prosedural 

b. Keterampilan 
manipulatif 

 

Melakukan 
Penyelidikan 

(Do) 

a. Mahasiswa melakukan 
praktikum sesuai 
dengan rancangan final 
yang dihasilkan  

b. Mencatat hasil 
praktikum dalam bentuk 
laporan sementara 

a. Keterampilan 
observasi 

b. Keterampilan 
menggambar 

c. Keterampilan 
menginterpret
asikan 

 

Pembahasan 
(Discuss) 

a. Mahasiswa menyusun 
laporan praktikum 
secara individu 

b. Presentasi hasil 
praktikum secara 
kelompok 

a. Keterampilan 
melaporkan 
hasil 
praktikum 

b. Keterampilan 
berpikir kritis 
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c. Dosen memberikan 
feedback saat presentasi 
dan laporan yang 
disusun mahasiswa 

d. Mahasiswa revisi 
laporan 

 

Refleksi 
(Reflect) 

a. Review materi 
pembelajaran melalui 
artikel yang 
berhubungan dengan 
topik dan kondisi 
lingkungan sekitar 

b. Diskusi secara klasikal 

 

  

6.5. Rangkuman 

Beberapa model dikembangkan untuk memperbaiki 

kualitas praktikum di Perguruan Tinggi. Keempat model, 

metode, dan pendekatan yang diuraikan menunjukkan 

bahwa pelaksanaan praktikum perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. 

Metode Decision/Explanation/Observation/Inference (DEOI) 

dikembangkan untuk menghasilkan praktikum yang 

berpusat kepada mahasiswa dan diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan mahasiswa menulis laporan 

penyelidikan. Pendekatan Process Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) melibatkan peran aktif mahasiswa dalam 

pembelajaran dan mengembangkan keterampilan esensial 

seperti pengaturan informasi, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, kerja tim, dan komunikasi secara simultan. Model 

Argument Driven Inquiry (ADI) memberi kesempatan yang 

lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengembangkan 
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metode dalam mengumpulkan data, melakukan 

penyelidikan, menggunakan data untuk menjawab 

pertanyaan, menulis dan merefleksi kerja mahasiswa. Model 

Orientation/Decision/Do/Discuss/Reflect (OD3R) untuk 

menghasilkan praktikum yang terintegrasi dengan 

pembelajaran di kelas dan mampu menghasilkan 

pembelajaran bermakna. 

DAFTAR PUSTAKA 
Anwar, Y.A.S., Senam, S., & Laksono, E.W. (2018a). The Use of 

Orientation/Decision/Do/Discuss/Reflect (OD3R) 
Method to Increase Critical Thinking Skill and Practical 
Skill in Biochemistry Learning. Biochemistry and 
Molecular Biology Education, 46(2), 107-113. doi: 
10.1002/bmb.21096. 

Anwar, Y.A.S., Senam, S., & Laksono, E.W. (2018b). 
Meaningful Biochemistry Learning Using the 
Orientation-Decision-Do-Discuss-Reflect (OD3R) 
Method. International Journal of Instruction, 11(3), 17-
30. doi: 10.12973/iji.2018.1132a. 

Duzor, A.G.V. (2016). Using Self-Explanations in the 
Laboratory to Connect Theory and Practice: the 
Ecision/Explanation/Observation/Inference Writing 
Method. Journal of Chemical Education, 93(10), 1725-
1730. doi: 10.1021/acs.jchemed.6b00093. 

Minderhout, V., & Loertscher, J. (2007). Process Oriented 
Guided Inquiry Learning Approach. Biochemistry and 
Molecular Biology Education, 35(3), 172-180. doi: 
10.1002/bambed.39. 

Walker, J.P. & Sampson, V. (2013). Argument-driven inquiry: 
using the laboratory to improve undergraduates’ 
science writing skills through meaningful science 
writing, peer-review, and revision. Journal of 
Chemical Education, 90, 1269-1274. doi: 
10.1021/ed300656p. 



Yunita Arian Sani Anwar 
 

Pembelajaran Kimia Berbasis Laboratorium 227 
 

 

 

GLOSARIUM 

F 
Filsafat pendidikan: landasan atau dasar berkembangnya 
teori pendidikan. 
Filosofis pembelajaran: epistemologi yang mengacu pada 
studi tentang asal mula, karakteristik, batasan-batasan, dan 
metode-metode pengetahuan. 
 
K 
Klasifikasi: proses pengelompokan objek atas dasar sifat 
yang dapat diamati. 
 
L 
Laboratorium: suatu wadah yang berperan untuk 
melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan 
pendekatan ilmiah dalam upaya mencari dan membuktikan 
teori. 
Landasan ontologis: landasan yang membahas tentang 
kenyataan yang menjurus pada suatu kebenaran. 
Landasan epistemologis: landasan tentang hakikat 
pengetahuan untuk memberikan kebenaran. 
Landasan aksiologis: landasan dalam menguji dan 
mengintegrasikan nilai dalam kehidupan. 
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M 
Makroskopik: tingkatan pada pembelajaran kimia yang 
terkait dengan fenomena faktual yang dialami sehari-hari 
atau fenomena yang teramati di laboratorium sebagai hasil 
observasi dan bukti nyata. 
 
O 
Observasi: keterampilan proses yang diartikan sebagai 
pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa 
melalui penggunaan salah satu indera dasar, atau kombinasi 
dari lima indera dasar meliputi penglihatan, pendengaran, 
sentuhan, rasa dan bau. 
 
P 
Pedagogi: ilmu pendidik, artinya bahwa fungsi seorang 
dosen tidak hanya mampu mengajar namun harus mampu 
mendidik. 
Pedagogical content knowledge: gagasan transformasi 
sebagai hasil penafsiran dosen terhadap materi pelajaran, 
menemukan beberapa cara untuk menyampaikan penafsiran 
tersebut, dan menyesuaikan serta mengemas bahan ajar 
untuk penanaman konsep mahasiswa. 
Pengetahuan tentang isi (Content Knowledge): 
pengetahuan dosen tentang materi pelajaran yang harus 
dipelajari atau diajarkan. 
Pengetahuan pedagogis (Pedagogical Knowledge): 
pengetahuan dosen yang mendalam tentang proses dan 
praktek atau metode belajar mengajar. 
Pengukuran: pengamatan yang dibuat lebih spesifik dengan 
membandingkan beberapa atribut dari sebuah sistem 
sebagai acuan standar. 
Pembelajaran kooperatif: pembelajaran melalui 
penggunaan kelompok kecil sehingga mahasiswa bekerja 
sama dan saling belajar untuk memaksimalkan kemampuan 
mereka sendiri. 
Penilaian terpadu: metode penilaian yang memadukan tes 
teori dan tes praktis dengan maksud untuk belajar, bukan 
sekedar penilaian pembelajaran. 
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S 
Simbolik: tingkatan belajar kimia yang dapat 
menginterpretasikan tingkatan mikroskopik. 
Sistem among: sistem yang mengatur cara mendidik yang 
diterapkan dengan maksud mewajibkan kodrat alam anak-
anak didiknya. 
Sistem paguron: sistem dimana guru dan peserta didik 
berada pada lokasi yang sama dalam kehidupan sehari-hari, 
baik saat di sekolah maupun ketika melakukan interaksi 
setiap harinya, siang, pagi, malam dan berlangsung 
berbulan-bulan. 
Submikroskopik: tingkatan belajar kimia yang 
menggambarkan, menjelaskan, dan membuat ramalan 
terkait sifat dan proses kimia oleh ahli kimia. 
 
T 
Technological knowledge: pemahaman tentang teknologi 
informasi yang cukup luas agar dapat menerapkannya 
secara produktif di tempat kerja dan dalam kehidupan 
sehari-hari, mengenali kapan teknologi informasi dapat 
membantu atau menghalangi pencapaian tujuan, dan terus 
beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi. 
Technological content knowledge (TCK): pemahaman 
tentang teknologi dan konten yang saling mempengaruhi 
dan membatasi satu sama lain. 
Technological Pedagogical Knowledge (TPK): pemahaman 
tentang cara proses belajar mengajar dapat berubah ketika 
teknologi digunakan dalam cara dan waktu tertentu. 
Technology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK): 
pemahaman yang muncul dari interaksi antara pengetahuan 
konten, pedagogi, dan teknologi. 
Teori pendidikan: dasar kajian mengenai sistem 
pendidikan yang meliputi pendidik, murid dan anak didik, 
lembaga pendidikan, penyusunan kurikulum dan materi, hak 
dan kewajiban para pendidik dan anak didik, tugas dan 
fungsi pendidikan, dan metodologi pendidikan. 
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INDEKS 

A 

ADI, 215 
Afektif, 6, 116, 124 
Akuntabel, 124, 145 
Aksiologis, 2, 44 
Among, 38-40 
Argumen, 215-217 
Autentik, 52, 71, 108 

B 

Banking concept, 20 
Behaviorisme, 42-43 
Bermakna, 7, 74 
Biofili, 26 
Brainstorming, 197 

C 

Cookbook laboratory, 105, 108 
Core curriculum, 6 
Coupled Inquiry, 121, 123, 182 
Cultural studies, 33-34 
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D 

Deduktif, 17, 104 
Dehumanisasi, 19-22 
DEOI, 209-211 
Dialektis, 24 
Discovery, 103, 110 

E 

Edukatif, 8, 124 
Eksperimen, 126-128 
Ekspositori, 103-107 
Empiris, 111-112 
Epistemologis, 2 
Essensialisme, 15-17 
Estetik, 3 

F 

Fasilitator, 107, 116, 124 
Filosofis, 1, 15 
Freire, 18-31 
Formatif, 71-74, 78 

G 

Group processing, 152 
Guided inquiry, 182 

H 

Hegemoni, 32 
Henry Giroux, 19, 31 
Hipotesis, 6-7, 106-112 
Humanisasi, 22-23 

I 

Induktif, 17, 104, 107 
Individual accountability, 151, 156, 167, 172 
Inkuiri, 107-109 
Intrinsik, 139, 162  
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Intelectual Stimulation, 112 

J 

John Dewey, 10 

K 

Kesadaran kritis, 21-22 
Kesadaran magis, 20 
Kesadaran naif, 21, 30 
Ki Hajar Dewantara, 34-41 
Kognitif, 6, 183, 213 
Kohesi, 167 
Komunikasi, 34, 51 
Konsentrisitas, 37 
Konstruktivisme, 42-43, 178 
Kontinuitas, 37 
Konvergensi, 38 
Kooperatif, 149 
Kritis, 65, 66, 107 

L 

Lab-work, 122, 123 
Logika, 17, 131 

M 

Mahaffy, 43-44 
Makro-kosmos, 16 
Makroskopik, 49-51 
Manipulatif, 127, 136, 224 
Metakognisi, 183-184 
Mikro-kosmos, 16 
Mikroskopik, 49-51, 112 
Motivator, 7, 124, 159, 186 
 

N 

Nekrofili, 26 
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O 

Objektif, 24, 124, 139, 145 
Observasi, 41-44 
Obyektifitas, 24 
Ontologis, 44 
Open inquiry, 181 
Otentik, 71-74, 124 
OD3R, 220-224 

P 

Paguron, 38, 40 
Pamong, 36 
PCK, 80-81, 84 
PChK, 92 
Pedagogi, 18, 32, 80 
Pengukuran, 128, 130 
Perenialisme, 13 
Piaget, 170 
POGIL, 211-213 
Positive interdependence, 150, 153 
Post-lab, 122-123 
Practical skills, 112 
Pra-lab, 114 
Praxis, 23 
Predetermined, 104 
Prediksi, 132 
Problem based, 104, 144, 176 
Problem posing, 28 
Problem social, 9 
Problem solving, 6, 9 
Progresivisme, 2-4 
Promotive, 155, 167, 172 
Prosedural, 136, 224 
Psikomotorik, 55, 116, 124 

R 

Realitas, 16, 22-24 
Reductionistik, 32 
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Refleksi, 27 
Rekonstruksi, 2, 8 

S 

Segitiga kimia, 43, 48, 49 
Self-evidence, 8 
Sikap ilmiah, 109, 138 
Simbolik, 50-54 
Social skills, 152, 153, 167, 173 
Spiritual, 13, 17, 59 
Status-quo, 26 
Structured inquiry, 183 
Subyektivitas, 24 
Sumatif, 71-73 

T 

TCK, 86 
Teologi, 8 

Tetrahedral Mahaffy, 51-53 
TPACK, 2 

TPK, 86 
Transferable skills, 112 
Transfer of knowledge, 5 
Transfer of value, 5 
Transparan, 124, 145 
Trikon, 37 
Tripusat, 35 
Tutwuri, 39 

U 

Undetermined, 104, 144 

V 

Variabel, 107, 128, 130-133 
Vee Gowin, 41-42  
Visual, 130-132 
 


