
1 
 

  

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Belajar pada hakikatnya adalah proses terhadap semua situasi yang ada disekitar 

individu.  Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan 

dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman (Rusman, 2011).  Berdasarkan 

pengertian belajar tersebut, belajar merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba,dan menga-

lami sendiri sehingga proses belajar mengajar akan bermakna bagi siswa.  Hasil 

yang diharapkan dari proses belajar adalah terlatihnya kemampuan berfikir siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Whitehead (Arifin dkk, 2003), hasil yang nyata 

dalam pendidikan sebenarnya adalah proses berpikir yang diperoleh melalui pem-

belajaran dari berbagai disiplin ilmu.  Salah satu disiplin ilmu yang melatih proses 

berpikir yaitu ilmu kimia. 

 

Ilmu kimia merupakan cabang dari IPA yang mempelajari struktur, susunan, sifat 

dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi.  Ilmu kimia 

terdiri dari banyak konsep, hukum, dan azas, dari yang sederhana sampai yang 

kompleks.  Pelajaran kimia di SMA memiliki tujuan dan fungsi tertentu, diantara-

nya adalah untuk memupuk sikap ilmiah yang mencakup sikap kritis terhadap per-

nyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa adanya dukungan hasil observa-
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si, memahami konsep-konsep kimia dan penerapannya untuk menyelesaikan ma-

salah dalam kehidupan sehari-hari.  Kimia merupakan salah satu mata pelajaran 

sains yang mempunyai dimensi produk, sikap, dan proses, artinya ketika kita ingin 

mempelajari konsep-konsep kimia, maka kita juga harus tahu cara mendapatkan 

konsep tersebut.  Dari penjelasan tersebut jelas bahwa kimia merupakan salah satu 

wahana yang tepat untuk melatih dan mengembangkan keterampilan proses sains 

siswa karena kimia berusaha untuk membangkitkan keingintahuan siswa melalui 

eksplorasi terhadap rahasia alam yang tak ada habis-habisnya. 

 

Keterampilan proses sains dimaksudkan untuk melatih dan mengembangkan kete-

rampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa.  Selain itu juga mengem-

bangkan sikap-sikap ilmiah dan kemampuan siswa untuk menemukan dan me-

ngembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan.  Selanjutnya dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.  Pembelajaran dengan kete-

rampilan proses berarti memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu 

pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu 

pengetahuan.  Siswa yang mempunyai tingkat proses sains yang baik umumnya 

mempunyai tingkat kemampuan kognitif yang baik pula. 

 

Kemampuan kognitif siswa adalah gambaran tingkat pengetahuan atau kemampu-

an siswa terhadap suatu materi pembelajaran yang sudah dipelajari dan dapat di-

gunakan sebagai bekal atau modal untuk memperoleh pengetahuan yang lebih 

luas dan kompleks lagi, maka dapat disebut sebagai kemampuan kognitif (Winar-

ni, 2006).  Menurut Nasution (1988) dalam Winarni (2006) dalam satu kelas ke-

mampuan kognitif siswa bervariasi, jika dikelompokkan menjadi 3 kelompok, 
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maka ada kelompok siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  Apabila 

siswa memiliki tingkat kemampuan kognitif berbeda kemudian diberi pengajaran 

yang sama, maka hasil belajar (pemahaman konsep) akan berbeda-beda sesuai 

dengan tingkat kemampuannya, karena hasil belajar berhubungan dengan kemam-

puan siswa dalam mencari dan memahami materi yang dipelajari. 

 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran kimia pada materi koloid di 

kelas XI adalah mengelompokkan sifat-sifat koloid serta penerapanya dalam ke-

hidupan sehari-hari.  Pada KD ini terdapat teori dan konsep kimia yang dapat di-

temukan melalui analisis hasil praktikum.  Oleh karena itu, siswa perlu melibatkan 

keterampilan proses sains sebagai proses  menganalisis hasil praktikum tersebut.  

Keterampilan proses sains terdiri dari mengamati, memprediksi, menafsirkan, 

mengkomunikasikan, mengelompokkan, dan inferensi. Keterampilan proses sains 

yang dikembangkan pada penelitian ini adalah keterampilan dalam mengelompok-

kan dan inferensi. 

 

Keterampilan mengelompokkan pada materi koloid ini menghendaki siswa untuk 

dapat mengelompokkan mana campuran yang termasuk larutan, suspensi, dan 

koloid serta dapat mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan fase pendis-

persi dan medium pendispersinya.  Keterampilan inferensi pada materi koloid 

menghendaki siswa untuk dapat menyimpulkan sifat-sifat koloid berdasarkan 

peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia di SMA Swadhipa 

Natar diperoleh informasi bahwa selama ini proses pembelajaran di sekolah cen-

derung menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajaran berpusat pada 
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guru, bukan pada siswa.  Oleh karena itu, pembelajaran dengan metode ceramah 

siswa menjadi pasif, kurang antusias dan cepat merasa bosan karena siswa hanya 

memperoleh penjelasan-penjelasan dari guru.  Dalam pembelajaran siswa kurang 

dilibatkan secara aktif dalam menemukan konsep materi kimia.  Hal ini menye-

babkan kebanyakan siswa kurang dapat memahami materi dan siswa cenderung 

hanya menghafal materi.  Selain itu, pada akhir pembelajaran siswa kurang men-

gembangkan keterampilan menyimpulkan materi yang telah dipelajari.   

 

Situasi pembelajaran yang baik perlu ditunjang dalam rangka mengembangkan 

keterampilan proses sains siswa.  Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran 

yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, 

mengkonstruksi pengetahuan, kemudian memberi makna pada pengetahuan yang 

didapat.  Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan 

keterampilan proses sains siswa, maka harus dipilih model pembelajaran yang 

tepat.  Model pembelajaran yang dapat dipilih adalah inkuri terbimbing, yaitu 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses sains dengan cara 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah 

 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah suatu model yang diharapkan dapat 

membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar 

yang baru, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka, situasi proses belajar menjadi lebih terang-

sang, dan memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri dan diharapkan dapat 

menumbukan keterampilan proses sains siswa, terutama dalam meningkatkan 

keterampilan mengelompokkan dan inferensi siswa.  
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Hasil penelitian yang mengkaji keterampilan proses sains yaitu Zulaiha (2012) 

yang meneliti tentang efektivitas  model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 

materi asam basa efektif dalam meningkatkan keterampilan klasifikasi dan infe-

rensi siswa SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa pembela-

jaran kimia dengan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan keterampilan 

klasifikasi dan inferensi siswa pada materi asam basa.   

 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul “ Penerapan 

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Koloid dalam Menganalisis 

Keterampilan Mengelompokkan dan Inferensi ”  

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan siswa mengelompokkan pada materi koloid melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa yang 

berkemampuan kognitif tinggi, sedang, dan rendah? 

2. Bagaimana keterampilan siswa menginferensi pada materi koloid melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri terbimibing untuk siswa yang 

berkemampuan kognitif tinggi, sedang, dan rendah? 
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C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan siswa mengelompokkan dan 

menginferensi pada materi koloid melalui penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing untuk siswa kelompok kognitif siswa kategori tinggi, sedang dan 

rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Siswa 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan motivasi, minat belajar, dan 

kemampuan berpikir serta dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa pada materi koloid. 

2. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan model pembela-

jaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia, terutama pada materi 

koloid. 

3. Sekolah  

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Agar permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini menjadi terarah 

dan menghindari kajian penelitian yang meluas, maka ruang lingkup masalah 

yang diteliti yaitu : 

1. Pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Gulo (Trianto, 2010) merupakan 

model pembelajaran yang terdiri dari tahap-tahap, yaitu : (1) mengajukan per-

masalahan, (2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) analisis 

data, dan (5) membuat kesimpulan. 

2. Kompetensi dasar yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengelompok-

kan sifat-sifat koloid dan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari dengan sub 

bab materi jenis-jenis dan sifat-sifat koloid.  

3. Keterampilan proses sains yang diteliti adalah mengelompokkan  yang 

merupakan salah satu aspek keterampilan proses sains tingkat dasar yang 

indikatornya meliputi mencari perbedaan dan persamaan (membandingkan),  

mengontraskan ciri-ciri, serta mencari dasar pengelompokkan atau penggo-

longan, dan indikator keterampilan inferensi yang diamati dan diukur dalam 

penelitian ini adalah membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemui. 

4. Kelompok tinggi, sedang dan rendah merupakan kelompok siswa berkemam-

puan kognitif tinggi, sedang dan rendah. 

 

 

 


