
1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengeta-

huan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan. Ilmu kimia adalah cabang dari IPA yang

mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan

sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan

penalaran.  Pelajaran kimia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

diantaranya memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan

dapat bekerjasama dengan orang lain (Tim Penyusun, 2006). Salah satu cara yang

dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap kritis tersebut adalah dengan melatih

keterampilan berpikir kritis.

Menurut Ennis (1996) berpikir kritis adalah sebuah proses yang dalam mengung-

kapkan tujuan yang dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan

kegiatan yang telah dilakukan. Kemampuan berpikir kritis berpengaruh positif

terhadap aspek kognitif dan aspek afektif siswa. Siswa yang berpikir kritis akan

menjadikan penalaran landasan berpikir, berani mengambil keputusan, dan kon-

sisten dengan keputusan tersebut. Oleh sebab itu, keterampilan berpikir kritis
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menjadi salah satu keterampilan yang perlu dikembangkan pada kegiatan pem-

belajaran.

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kimia SMAN 2 Gadingrejo, guru

kimia masih menerapkan pembelajaran konvensional, yang dominan mengguna-

kan metode ceramah yang langsung memberikan konsep, terkadang diselingi dis-

kusi, LKS berisi latihan soal, dan jarang melakukan kegiatan praktikum. Cara

pembelajaran seperti itu membuat siswa menjadi pasif dan hanya menerima infor-

masi yang diberikan guru sehingga tidak dapat melatih keterampilan berpikir

kritis siswa.

Berdasarkan KTSP,  siswa harus menguasai standar kompetensi pada setiap jen-

jang pendidikannya dan standar kompetensi ini dijabarkan dalam bentuk kom-

petensi dasar. Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai siswa kelas X se-

mester genap adalah menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi

dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya (Tim Penyusun,

2006). Pada materi redoks, siswa dapat diajak untuk mengamati fenomena reaksi

redoks yang terjadi dalam kehidupan, seperti perkaratan besi. Siswa diberikan

permasalahan tentang penyebab terjadinya perkaratan besi yang berhubungan

dengan reaksi redoks. Pada materi reaksi redoks dapat dilatihkan beberapa kete-

rampilan berpikir kritis, salah satu keterampilan berpikir kritis yang dapat dilatih-

kan pada materi reaksi redoks yaitu keterampilan menjawab pertanyaan klarifika-

si. Dengan demikian diperlukan suatu model pembelajaran dimana dalam taha-

pannya dapat melatihkan keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi siswa.

Salah satunya menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing.
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Inkuiri terbimbing merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi

suasana pola pembelajaran kelas.  Pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan

pembelajaran kelompok dimana siswa diberi kesempatan untuk berpikir mandiri

dan saling membantu dengan teman yang lain.  Pembelajaran inkuiri terbimbing

membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab

dalam kelompoknya (Ambarsari, 2013).

Model pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Gulo (Trianto, 2009) mempunyai

langkah-langkah yaitu mengajukan pertanyaan atau permasalahan, membuat hipo-

tesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Pada

tahap menganalisis data, siswa diberikan pertanyaan-pertanyan yang dapat melatih

keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan melalui pembelajaran dengan model inkuiri

terbimbing, keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi siswa dapat dilatihkan

bahkan ditingkatkan.  Hal ini didukung oleh hasil penelitian Yunitasari (2012)

pada siswa SMAN 1 Gadingrejo yang menunjukkan bahwa model pembelajaran

inkuiri terbimbing terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir

kritis yaitu keterampilan menyebutkan contoh dan keterampilan mengemukakan

kesimpulan dan hipotesis siswa pada pokok materi hidrolisis garam. Hasil peneli-

tian Septiana (2012) SMAN 1 Gadingrejo yang menunjukkan bahwa model pem-

belajaran inkuiri terbimbing terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan

berpikir kritis yaitu keterampilan memberikan penjelasan sederhana dan menerap-

kan konsep yang dapat diterima pada materi hidrolisis garam.
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Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul: “Efektivitas

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada Reaksi Redoks dalam Meningkat-

kan Keterampilan Menjawab Pertanyaan Klarifikasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masa-

lah penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas model pembelajaran inkuiri

terbimbing pada reaksi redoks dalam meningkatkan keterampilan menjawab

pertanyaan klarifikasi siswa kelas X SMAN 2 Gadingrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing

pada reaksi redoks dalam meningkatkan keterampilan menjawab pertanyaan

klarifikasi siswa kelas X SMAN 2 Gadingrejo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa,

guru, dan sekolah yaitu :

1. Memudahkan siswa dalam memahami konsep pada materi reaksi redoks

dengan diterapkannya pembelajaran inkuiri terbimbing.
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2. Dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa dan

melatih keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi pada materi reaksi

redoks.

3. Model pembelajaran inkuiri terbimbing menjadi salah satu alternatif strategi

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan produktif  bagi guru dalam memilih

model pembelajaran sebagai upaya mengembangkan keterampilan berpikir

kritis siswa khususnya keterampilan menjawab pertanyaan klarifikasi.

4. Sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya meningkatkan mutu pem-

belajaran kimia di sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif apabila secara statistik

terdapat perbedaan n-Gain yang signifikan keterampilan menjawab pertanya-

an klarifikasi antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.

2. Model pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Gulo (Trianto, 2009), yaitu

pembelajaran penemuan dengan langkah-langkah yaitu mengajukan pertanya-

an atau permasalahan, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis

data, dan membuat kesimpulan.

3. Indikator keterampilan berpikir kritis yang diteliti adalah keterampilan menja-

wab pertanyaan klarifikasi yaitu  keterampilan menjawab pertanyaan menga-

pa dan keterampilan apa alasan utama anda (Ennis, 1996).

4. Materi pada penelitian ini adalah reaksi redoks.


