
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mencakup tiga aspek yaitu proses, produk dan 

sikap.  Menurut Trowbridge dan Bybee (Suyatna, 2009), IPA sebagai proses 

merupakan metode ilmiah yang dimulai dari mencari tahu tentang fenomena alam 

secara sistematis; IPA sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan (body of 

knowledge) yang berupa fakta, prinsip atau konsep; sedangkan IPA sebagai sikap, 

dapat diperoleh dengan mengembangkan proses IPA seperti sikap ingin tahu, 

menghargai pembuktian, berpikir kritis, kreatif, berbicara, bardasarkan kepada 

bukti- bukti konkrit atau data, dan peduli terhadap lingkungan. 

 

Ilmu kimia adalah salah satu rumpun dari IPA.  Definisi kimia menurut Concise 

Dictionary of Science & Computers (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-

UPI,2007) adalah sebagai cabang dari ilmu pengetahuan alam (sains), yang 

berkenaan dengan kajian-kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan 

yang dapat dialami materi dan fenomena-fenomena lain yang menyertai 

perubahan materi.  Konten ilmu kimia yang berupa konsep, hukum dan teori, 

merupakan produk yang dihasilkan dari rangkaian proses kerja ilmiah dengan 

menggunakan sikap ilmiah. 
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Rangkaian proses kerja ilmiah dapat berupa kegiatan mengamati, menafsirkan 

pengamatan, meramalkan, menerapkan konsep, merencanakan penelitian, meng-

komunikasikan penelitian dan mengajukan pertanyaan.  Kegiatan tersebut meru-

pakan kegiatan yang dapat melatih kemampuan berpikir kreatif siswa.  Berpikir 

kreatif dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir yang menghasilkan 

bermacam-macam kemungkinan jawaban (Munandar, 2008).  Penerapan berpikir 

kreatif dalam pemecahan masalah akan menghasilkan banyak ide-ide yang 

berguna dalam penyelesaian masalah.  Terdapat 5 macam kemampuan berpikir 

kreatif, diantaranya kemampuan berpikir lancar (fluency). 

 

Keterampilan berpikir kreatif juga menjadi salah satu Standar Kompetensi 

Lulusan pada kurikulum 2013 untuk dimensi keterampilan, yakni siswa 

diharapkan memiliki keterampilan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah 

secara mandiri (Tim Penyusun, 2013).  Kemampuan berpikir kreatif dapat 

dilatihkan melalui penerapan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

mengharuskan siswa membangun pengetahuannya sendiri. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan guru 

kimia SMA Negeri 5 Bandar Lampung diketahui bahwa kegiatan pembelajaran 

kimia cenderung masih berpusat pada guru (teacher centered learning).  Pem-

belajaran kimia di SMA Negeri 5 Bandar lampung lebih dominan menggunakan 

metode ceramah, tetapi terkadang siswa juga dibentuk kelompok diskusi.  Kegiat-

an praktikum hanya dilakukan pada materi tertentu saja untuk membuktikan 

konsep kimia yang didapat.  Kegiatan pembelajaran seperti ini siswa cenderung 
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bertindak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru, tanpa berusaha sendiri 

untuk memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan belajar-

nya sehingga kemampuan berpikir kreatif khususnya kemampuan berpikir lancar 

siswa rendah termasuk pada materi laju reaksi. 

 

Pembelajaran kimia di sekolah seharusnya dapat dikaitkan dengan lingkungan di 

sekitar agar siswa terbiasa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari dan 

melatih kemampuan berpikir kreatif.  Misalnya pada materi laju reaksi, contohnya 

fenomena meledaknya bom nuklir yang terjadi begitu cepat, serta terbentunya 

korosi yang terjadi begitu lambat.  Salah satu model pembelajaran yang 

menghubungkan pembelajaran kimia dengan kehidupan sehari-hari dan dapat 

melatih kemampuan berpikir kreatif siswa adalah model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.   

 

Menurut Gulo (Trianto, 2010) inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri pe-

nemuannya dengan penuh percaya diri.  Terdapat 5 fase pada model pembelajaran 

inkuiri terbimbing yaitu, fase 1) mengajukan pertanyaan atau permasalahan.  Fase 

2) yaitu siswa merumuskan hipotesis dari permasalahan.  Fase 3) yaitu siswa 

mengumpulkan data.  Fase 4) siswa menganalisis data.  Fase 5) yaitu membuat 

kesimpulan. 

 

Salah satu hasil penelitian yang mengkaji penerapan pembelajaran inkuiri 

terbimbing untuk melatihkan kemampuan berpikir lancar siswa, diantaranya yaitu 

Andalan (2013) yang meneliti model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk 
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meningkatkan keterampilan berpikir lancar siswa SMA Negeri 7 Bandar lampung 

pada materi koloid,berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pem-

belajaran inkuiri terbimbing efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

lancar jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  Yanti (2014) yang 

meneliti tentang efektivitas inkuiri terbimbing pada materi larutan elektrolit-

nonelektrolit dalam meningkatkan keterampilan berpikir lancar, berdasarkan 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing 

pada materi larutan elektrolit-nonelektrolit efektif dalam meningkatkan ke-

terampilan berpikir lancar. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Efektifitas 

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Materi Laju Reaksi dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Lancar Siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir lancar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas model pembelajar-

an inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir lancar. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi siswa 

 Dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing akan mem-

berikan pengalaman baru bagi siswa dalam memecahkan masalah kimia dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif khususnya kemampuan berpikir 

lancar. 

2. Bagi guru 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat menjadi salah satu alternatif 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

3. Bagi sekolah 

 Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing dikatakan efektif meningkatkan 

kemampuan berpikir lancar siswa, apabila secara statistik ada perbedaan 

n-Gain yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

2. Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan dalam penelitian ini 

menurut Gulo yang terdiri dari 5 fase, yaitu mengajukan pertanyaan atau per-

masalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, 

dan menarik kesimpulan (Trianto, 2010). 
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3. Kemampuan berpikir lancar merupakan salah satu indikator kemampuan 

berpikir kreatif yang akan diteliti, yaitu dapat dengan cepat melihat kesalahan 

dan kelemahan dari suatu objek atau situasi (Munandar, 2008). 

 


