
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang gejala alam secara sistematis, baik berupa penguasaan konsep, prinsip, 

dan fakta serta proses dari suatu penemuan (Tim penyusun, 2006).  Salah satu cabang 

dari ilmu IPA yakni ilmu kimia.  Ilmu kimia lahir dari pengalaman para ahli kimia 

untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan “apa” dan “mengapa” tentang sifat 

materi yang ada di alam melalui serangkaian proses menggunakan sikap ilmiah dan 

masing-masing akan menghasilkan fakta dan pengetahuan teoritis tentang materi 

yang kebenarannya dapat dijelaskan dengan logika matematika (Tim penyusun, 

2003).  Ada tiga hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia 

sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan 

teori) dan kimia sebagai proses (kerja ilmiah) dan kimia sebagai sikap (Tim 

penyusun, 2003).   

 

Pembelajaran kimia di sekolah pada umumnya cenderung hanya menghadirkan 

konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori secara verbal tanpa memberikan 

pengalaman bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum, dan teori tersebut se-

hingga tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa.  Aktivitas siswa dapat dikatakan 
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hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Siswa hanya dituntut untuk menghafal sejumlah konsep yang diberikan oleh guru 

tanpa dilibatkan secara langsung dalam penemuan konsep tersebut.  Untuk menum-

buhkan sikap ilmiah tersebut maka penguasaan konsep siswa perlu ditingkatkan, se-

hingga dapat diharapkan proses pembelajaran kimia bukan hanya sekedar memahami 

konsep-konsep kimia semata, melainkan juga mengajarkan siswa untuk membangun 

konsep siswa tersebut. 

 

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara dengan guru kimia di SMA Negeri 1 

Bangun Rejo-Lampung Tengah diketahui bahwa proses pembelajaran kimia masih 

dominan menggunakan metode ceramah, kegiatan lebih berpusat pada guru, dan di-

lakukan praktikum pada materi tertentu saja seperti larutan asam-basa.  Dalam 

pembelajaran kimia, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru, mencatat materi, 

mengerjakan soal latihan sehingga siswa cenderung pasif dan kurang termotivasi.  

Penguasaan konsep dengan pembelajaran konvensional cukup, sehingga penguasaan 

konsep siswa perlu ditingkatkan.  Salah satu alternatif model pembelajaran yang me-

mungkinkan dikembangkannya penguasaan konsep siswa adalah pembelajaran 

inkuiri terbimbing 

 

Standar Kompetensi (SK) materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yaitu memahami 

sifat-sifat asam-basa, metode pengukuran dan terapannya.  Kompetensi Dasar (KD) 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yaitu memprediksi terbentuknya endapan 

dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan.  Untuk me-

ningkatkan penguasaan konsep pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan 
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SK dan KD di atas, salah satu alternatif model pembelajaran yang digunakan adalah 

model pembelajaran inkuiri terbimbing.  

 

Pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu model pembelajaran yang dalam pe-

laksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada 

siswa (Sanjaya, 2008).  Pembelajaran inkuiri terbimbing dapat  membantu dalam 

menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru, mendorong 

siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur dan 

terbuka, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang, dapat mengembangkan bakat 

atau kecakapan individu, dan  memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri 

(Roestiyah, 1998).  Lebih lanjut menurut Gulo (Trianto, 2010), pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat dimulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah 

untuk diselesaikan oleh siswa.  Setelah masalah diungkapkan, siswa menuangkan 

pendapatnya dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya.  Langkah selan-

jutnya siswa mengumpulkan data-data dengan melakukan percobaan dan telaah 

literatur.  Siswa kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan dari pembe-

lajaran yang telah dilakukan.  Dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing ini, diharapkan terjadi peningkatan penguasaan konsep siswa.   

 

Beberapa hasil penelitian yang mengkaji penerapan model inkuiri terbimbing adalah 

Aria (2014) yang melakukan penelitian pada siswa kelas XI IPA2 dan XI IPA3 SMA 

Negeri 1 Seputih Mataram, telah melaporkan bahwa penerapan pembelajaran inkuiri 

terbimbing  pada materi koloid dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  Aulia (2010) 

melakukan penelitian tindakan pada siswa kelas X8 SMA Al-Kautsar Bandar 
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Lampung, telah melaporkan bahwa penerapan pembelajaran penemuan terbimbing 

pada materi larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi redoks  dapat meningkat-

kan keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep. 

 

Berdasarkan  uraian di atas, dilakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas model pem-

belajaran inkuiri terbimbing pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam me-

ningkatkan  penguasaan konsep siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bangun Rejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskrip-

sikan efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam meningkatkan pe-

nguasaan konsep siswa pada materi kelarutan dan hasil kelarutan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1.  Bagi siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing ini siswa  dapat 

memahami materi pelajaran dengan mudah, sehingga dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa khususnya  pada kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

2. Bagi guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing baik pada materi pokok kelarutan dan 

hasil kali kelarutan maupun materi lain yang memiliki karakteristik yang sama. 

3. Bagi sekolah 

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam pembelajaran merupa-

kan alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Pembelajaran inkuiri terbimbing dikatakan efektif apabila secara statistik terdapat  

perbedaan n-Gain yang signifikan penguasaan konsep antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen. 
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2. Pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 

tahap-tahap, yaitu : mengajukan permasalahan, merumuskan hipotesis, mengum-

pulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan (Gulo dalam Trianto, 2010). 

3. Penguasaan konsep merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemprosesan 

masukan (input).  Penguasaan konsep berupa hasil tes pada materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. 


