
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ilmu kimia merupakan mata pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kehidup-

an sehari-hari. Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebut-

kan bahwa pendidikan ilmu kimia merupakan wahana bagi siswa untuk mempe-

lajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya, yang menekankan pada pemberian pe-

ngalaman langsung, sehingga siswa perlu dibantu mengembangkan keterampilan-

keterampilan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pengem-

bangan keterampilan dalam pelaksanaan KTSP berdampak pada kegiatan pembe-

lajaran untuk siswa sehingga lebih aktif, kreatif, dan inovatif, terutama dalam 

mengembangkan keterampilan berpikirnya. Siswa seharusnya tidak hanya disuapi 

dengan berbagai teori saja, tetapi hendaknya ikut aktif dalam pembelajaran di 

kelas dalam proses menemukan fenomena yang ada pada kehidupan sehari-hari 

yang erat kaitannya dengan kimia (BSNP, 2006). 

 

Faktanya, pembelajaran kimia yang diterapkan sebagian besar guru di sekolah le-

bih mementingkan pada produk saja. Berdasarkan hasil observasi di lapangan 

pada salah satu SMA di Bandar Lampung yaitu SMA Negeri 7 Bandar Lampung, 

pada tahun pelajaran 2011/2012 didapatkan nilai rata-rata siswa kelas XI IPA  

pada materi koloid masih rendah yaitu 61. Siswa yang memperoleh nilai  > 70 
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hanya mencapai 48%  , sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan di SMA Negeri 7 Bandar Lampung yaitu 70.  

 

Rendahnya keterampilan berpikir siswa terlihat selama aktivitas pembelajaran, 

siswa sangat pasif, tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat, 

bertanya, menjawab pertanyaan, tidak kreatif dan mandiri, dalam mencari sumber 

sangat tergantung apa yang diberikan guru apalagi berpikir kreatif dan inovatif 

dalam mencari permasalahan dan pemecahannya serta keberanian membuat ke-

simpulan dari topik yang sedang dipelajari. Peneliti melihat bahwa pada saat pro-

ses pembelajaran berlangsung guru tidak melibatkan siswa untuk mengemukakan 

pendapat dari suatu konsep/fakta dan pemberian pengalaman secara langsung, 

sehingga siswa dalam proses belajar mengajar belum dilatih keterampilan berpikir 

orisinil. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan 

suasana belajar yang tidak efektif.  

 

Oleh karena itu perlu dicari model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah 

tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran aktif 

siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir orisinil siswa adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya menggunakan model 

pembelajaran yang tepat dan cocok dengan karakteristik siswa serta materi yang 

akan diajarkan. Ada berbagai macam model pembelajaran yang dapat dijadikan 

referensi bagi guru dalam mengajar. Setiap model pembelajaran tersebut, tentunya 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing.  
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Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah suatu penyajian materi pembelajar-

an dimana guru memberikan permasalahan kemudian siswa diminta untuk me-

mecahkan permasalahannya tersebut melalui pengamatan, eksplorasi dan prosedur 

penelitian. Model pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari 5 fase, yaitu 

mengajukan pertanyaan atau permasalahan (fase 1), merumuskan hipotesis (fase 

2), mengumpulkan data (fase 3), menganalisis data (fase 4), dan menarik 

kesimpulan (fase 5) (Gulo dalam Trianto, 2010).  

 

Koloid merupakan salah satu materi kimia kelas XI IPA yang dipelajari pada 

akhir semester genap. Koloid ini merupakan suatu campuran yang keadaannya 

antara larutan dan suspensi dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

contohnya adalah susu, santan, es krim, asap kendaraan, agar-agar, keju, dan lain-

lain. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari koloid ada-

lah mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari dan membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di ling-

kungan sekitar. Untuk pencapaian kompetensi dasar tersebut, tentunya  diperlukan 

suatu proses belajar mengajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa sendiri.  

 

Selain penguasaan konsep, pembelajaran kimia seperti koloid juga perlu mengem-

bangkan keterampilan berpikir siswa diantaranya adalah keterampilan berpikir 

kreatif. Salah satu contohnya adalah  pada saat siswa mengetahui sifat-sifat koloid 

melalui eksperimen, siswa diberikan alat dan bahan untuk melakukan eksperimen 

kemudian merancang prosedur percobaan dengan cara mereka sendiri dibawah 
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bimbingan guru, dengan demikian siswa akan terpacu untuk berkreativitas dan 

mendapatkan pengalaman langsung dalam mempelajari materi tersebut yakni 

mengetahui sifat-sifat koloid dan mengemukakan gagasannya tentang sifat-sifat 

koloid. Filsaime (2008) menyatakan para guru seharusnya memberikan ruang bagi 

siswa untuk mengekspresikan daya berpikir kreatif mereka.  

 

Keterampilan berpikir kreatif diperlukan siswa untuk memecahkan berbagai ma-

salah yang akan mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keteram-

pilan berpikir kreatif  adalah keterampilan berpikir orisinil. Menurut Munandar 

(2009), keterampilan berpikir orisinil yaitu keterampilan berpikir kreatif untuk 

dapat melahirkan ungkapan yang baru dan unik serta memikirkan cara-cara yang 

tak lazim untuk mengungkapkan diri. Oleh karena itu, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa menjadi 

lebih aktif dan mampu memecahkan masalah serta mencari solusinya secara il-

miah, terutama masalah yang erat kaitannya dengan ilmu kimia dan diharapkan 

mampu menerapkan keterampilan berpikir orisinil. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing diharapkan cocok untuk meningkatkan keterampilan berpikir orisinil 

siswa pada materi koloid melalui fase-fase pada model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.  

 

Pada hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Fathur dkk (2012) yang dilaku-

kan di MTs Matholi’ul Huda menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

discovery terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penelitian lainnya adalah Sohibi dan Siswanto (2012) yang meneliti pengaruh 

pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap kemampuan kreatif siswa SMAN 1 
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Comal Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang 

berjudul  “Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi 

Koloid Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Orisinil”.   

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah efektivitas pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi koloid 

dalam meningkatkan keterampilan berpikir orisinil pada siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 7 Bandar Lampung? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi koloid da-

lam meningkatkan  keterampilan berpikir orisinil.  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 

 

 

Dengan diterapkannya model inkuiri terbimbing dalam kegiatan belajar meng-

ajar maka akan memberi pengalaman baru bagi siswa dalam memecahkan 

masalah kimia dan meningkatkan keterampilan berpikir orisinil. 
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2. Bagi guru 

Memperoleh model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan keteram-

pilan berpikir kreatif khususnya keterampilan berpikir orisinil. 

3. Sekolah 

Penelitian ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1.  Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan keterampilan berpikir 

orisinil siswa apabila secara statistik keterampilan berpikir orisinil siswa 

menunjukkan adanya perbedaan n-Gain yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (Wicaksono, 2008). 

2. Pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

model inkuiri terbimbing menurut Gulo (dalam Trianto, 2010) yang terdiri 

dari 5 fase, yaitu mengajukan pertanyaan atau permasalahan (fase 1), me-

rumuskan hipotesis (fase 2), mengumpulkan data (fase 3), menganalisis data 

(fase 4), dan menarik kesimpulan (fase 5). 

3. Keterampilan berpikir orisinil yang akan diteliti  meliputi kemampuan meng-

ungkapkan gagasan yang baru dan unik, memikirkan cara-cara yang tak biasa 

untuk mengungkapkan diri dan mempertanyakan cara-cara yang lama dan 

berusaha memikirkan cara-cara yang baru (Munandar, 2009). 


