
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Inkuiri Terpimpin

Menurut Gulo (2002, dalam Trianto, 2007: 135-137) model inkuiri adalah

suatu model dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis,

kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya

dengan percaya diri.  Pembelajaran inkuiri dirancang untuk mengajak siswa

secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat.

yang bermula dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.

Model inkuiri merupakan suatu model yang digunakan guru untuk mengajar

dimana pelaksanaannya yaitu guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke

kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing

kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan.  Kemudian mereka

mempelajari, meneliti atau membahas tugasnya di dalam kelompok, kemudian

dibuat laporan yang tersusun dengan baik.  Akhirnya hasil laporan kerja

kelompok dilaporkan ke sidang pleno, dan terjadilah diskusi secara luas.  Dari

sidang plenolah kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kerja

kelompok.  Guru menggunakan model inkuiri sewaktu mengajar memiliki

tujuan yaitu agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti
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sendiri pemecahan masalah itu.  Dengan mencari sumber sendiri dan belajar

bersama dalam kelompok diharapkan siswa mampu mengemukakan pendapat

dan merumuskan kesimpulan nantinya (Roestiyah, 2008: 75-76).

Pada model inkuiri, guru menyediakan petunjuk yang cukup luas kepada

siswa, dan sebagian besar perencanaannya dibuat oleh guru. Di mana siswa

melakukan kegiatan percobaan/penyelidikan untuk menemukan konsep-

konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan guru.  Dalam hal ini

guru hanya menyediakan masalah-masalah dan menyediakan alat/bahan yang

diperlukan untuk memecahkan masalah secara perseorangan maupun

kelompok.  Bantuan yang bisa diberikan harus berupa pertanyaan-pertanyaan,

yang memungkinkan siswa dapat berpikir dan menemukan cara-cara

penelitian yang tepat.  Siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah

(Roestiyah, 2008: 77-78).

Sementara itu, Slameto (2003: 156) mengatakan bahwa inkuiri

memungkinkan siswa menggunakan semua proses mental untuk menemukan

konsep atau prinsip ilmiah. Pendekatan ini banyak memberikan keuntungan

antara lain meningkatkan fungsi intelegensi, membantu siswa belajar

melakukan penelitian, meningkatkan daya ingat, menghindari proses belajar

secara menghafal, mengembangkan kreativitas, meningkatkan aspirasi,

student centered

lebih kearah pembentukan konsep diri, memberikan lebih banyak kesempatan

bagi siswa untuk menanpung serta memahami informasi.

Agar model inkuri dapat dilaksanakan dengan baik, memerlukan kondisi-

kondisi sebagai berikut:
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1. Kondisi yang fleksibel, bebas untuk berinteraksi.

2. Kondisi lingkungan yang responsif.

3. Kondisi yang memudahkan untuk memusatkan perhatian.

4. Kondisi yang bebas dari tekanan.

Dalam model inkuirí guru berperan untuk:

1. Menstimulir dan menantang siswa untuk berpikir.

2. Memberikan fleksibilitas atau kebebasan untuk berinisiatif dan bertindak.

3.

4. Menentukan kesulitan-kesulitan siswa dan membantu mengatasinya

(Roestiyah, 2008: 79-80).

Menurut Gulo (2002, dalam Trianto, 2007: 137-138) menyatakan bahwa

kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri adalah

sebagai berikut:

a. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan

Kegiatan model pembelajaran inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau

permasalahan diajukan, kemudian siswa diminta untuk merumuskan

hipotesis.

b. Merumuskan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi

permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses

ini, guru membimbing siswa menentukan hipotesis yang relevan dengan

permasalahan yang diberikan.

c. Mengumpulkan data
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Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data.  Guru

memberikan kesempatan dan membimbing siswa untuk menentukan

langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan hipotesis yang

akan dilakukan. Data yang dihasilkan dapat berupa tabel atau grafik.

d. Analisis data

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan

dengan menganalisis data yang telah diperoleh.  Faktor penting dalam

memperoleh kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji

hipotesis yang telah dirumuskan.  Bila ternyata hipotesis itu salah atau

ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah

dilakukannya.

e. Membuat kesimpulan

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan

berdasarkan data yang diperoleh siswa.

Inkuirí artinya penyelidikan, melalui penyelidikan siswa akhirnya dapat

memperoleh suatu penemuan.  Model inkuirí dipandang cukup ilmiah dalam

melakukan penyelidikan untuk memperoleh suatu penemuan.  Langkah-

langkah yang ditempuh dimulai dari merumuskan masalah, merumuskan

hipótesis, mengumpulkan data, menguji hipótesis dengan data dan menarik

kesimpulan.  Kegiatan ini dapat membimbing siswa untuk selalu

menggunakan pendekatan ilmiah dan berpikir secara obyektif dalam

memecahkan masalah.  Jadi dengan model inkuirí, siswa melakukan suatu

proses mental yang bernilai tinggi, di samping proses kegiatan fisik lainnya

(Sumiati dan Asra, 2008: 103).
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Pelaksanaan model inkuirí mempunyai tiga macam cara, yaitu:

a) Inkuirí terpimpin, pada inkuirí terpimpin pelaksanaan penyelidikan

dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. Petunjuk yang

diberikan pada umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dari suatu pertanyaan inti.  Dari

jawaban yang dikemukakan, siswa melakukan penyelidikan untuk

membuktikan pendapat yang telah dikemukakan.

b) Inkuirí bebas, dalam hal ini siswa melakukan penelitian bebas

sebagaimana seorang scientist.  Masalah dirumuskan sendiri, eksperimen

(penyelidikan) dilakukan sendiri, dan kesimpulan konsep diperoleh

sendiri.

c) Inkuirí bebas yang dimodifikasi, berdasarkan masalah yang diajukan guru,

dengan konsep atau teori yang sudah dipahami siswa melakukan

penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya (Sumiati dan Asra,

2008:103).

Fungsi model inkuiri terpimpin yaitu sebagai berikut;

a) Membangun komitmen di kalangan siswa untuk belajar yang diwujudkan

dengan keterlibatan, kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari dan

menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran.

b) Membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

c) Membangun sikap percaya diri terhadap hasil temuannya.

Beberapa keunggulan model inkuiri terpimpin adalah

a) membantu siswa untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan
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keterampilan dalam proses kognitif.

b) siswa memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat

dimengerti dan mengendap dalam pikirannya.

c) dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar siswa untuk belajar lebih

giat lagi.

d) memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan

kemampuan dan minat masing-masing.

e) memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri siswa dengan proses

menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada siswa dengan peran

guru yang sangat terbatas dimodifikasi dari Hanafiah dan Suhana

(2009: 79-80).

B. Keterampilan Proses Sains

Penilaian keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai penilaian terhadap

proses belajar yang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh guru dengan

memberi umpan balik secara langsung kepada siswa atau kelompok siswa

(Usman, 2002: 42).  Untuk menilai keterampilan proses sains dapat digunakan

cara non tes dengan menggunakan lembar pengamatan.  Hal ini dilakukan

guru pada waktu siswa sedang belajar.  Penilaian terhadap keterampilan

proses sains dapat pula dilakukan dengan cara tes tertulis (Usman, 2002: 44).

Menurut Funk (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2002: 138), keterampilan

proses sains memberikan kepada siswa pengertian yang tepat tentang hakikat

ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu pengetahuan dan

dapat lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu pengetahuan. Dengan

keterampilan proses sains berarti memberi kesempatan kepada siswa bekerja
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dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan

cerita tentang ilmu pengetahuan. Menggunakan keterampilan proses sains

untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat siswa belajar proses dan produk

ilmu pengetahuan sekaligus.

Keterampilan proses sains siswa merupakan keterampilan dalam pembelajaran

yang mengarah kepada pengembangan kemampuan-kemampuan mental, fisik,

dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi

dalam diri individu siswa. Kegiatan keterampilan proses sains siswa antara

lain:

a) Mengamati, yaitu keterampilan mengumpulkan data atau informasi

melalui penerapan dengan indera (melihat, mendengarkan, meraba,

membau, mencicipi, mengecap, menyimak, mengukur, membaca).

b) Menggolongkan(mengklasifikasikan), yaitu keterampilan menggolongkan

benda, kenyataan, konsep, atau kepentingan tertentu.  Untuk membuat

penggolongan perlu ditinjau persamaan dan perbedaan antara benda,

kenyataan, atau konsep sebagai dasar penggolongan.

c) Menafsirkan (menginterpretasikan), yaitu keterampilan menafsirkan

sesuatu berupa benda, kenyataan, peristiwa, konsep, atau informasi yang

telah dikumpulkan melalui pengamatan, perhitungan, penelitian, atau

eksperimen serta menarik kesimpulan.

d) Meramalkan, yaitu mengantisipasi atau menyimpulkan suatu hal yang

akan terjadi pada waktu yang akan datang berdasarkan perkiraan atas

kecenderungan atau pola tertentu atau hubungan antardata atau informasi.

Meramalkan tidak sama dengan menebak.  Menebak adalah

memperkirakan suatu hal tanpa berdasarkan data atau informasi yang ada.
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e) Menerapkan, yaitu menggunakan hasil belajar berupa informasi,

kesimpulan, konsep, hokum, teori, keterampilan.  Melalui penerapan, hasil

belajar dimanfaatkan, diperkuat, dikembangkan, atau dihayati.

f) Merencanakan penelitian, yaitu keterampilan yang amat penting karena

menentukan berhasil tidaknya penelitian. Pada tahap ini ditentukan

masalah atau objek yang akan diteliti, tujuan penelitian, sumber data atau

informasi, cara analisis, alat dan bahan atau sumber kepustakaan yang

diperlukan, langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data atau

informasi, serta tata cara melakukan penelitian.

g) Mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan perolehan atau hasil belajar

kepada orang lain dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau

penampilan (Dimyati dan Mudjiono, 2002: 138).

Keterampilan proses sains sebagai wahana penemuan dan pengembangan

fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan bagi diri siswa.  Fakta, konsep,

dan prinsip ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan siswa

berperan pula menunjang pengembangan keterampilan proses sains pada diri

siswa.  Interaksi antara pengembangan keterampilan proses sains dengan

fakta, konsep, serta prinsip ilmu pengetahuan, pada akhirnya akan

mengembangkan sikap dan nilai ilmuwan pada diri siswa (Dimyati dan

Mudjiono, 2006:139). Dengan mengembangkan keterampilan proses sains,

siswa akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep

serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut

(Semiawan dkk, 1986:17-18).


