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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Sains merupakan ilmu yang dipandang sebagai proses, produk, dan sikap.  Untuk 

itu, pembelajaran kimia perlu dikembangkan berdasarkan pada hakikat kimia.  

Kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperi-

men yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-

gejala alam; khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

transformasi, dinamika, dan energetika tentang materi.  Oleh karena itu, kimia 

mempelajari segala sesuatu tentang materi dan perubahannya yang melibatkan 

keterampilan dan penalaran.  Ilmu kimia merupakan produk (pengetahuan kimia 

yang berupa fakta, teori, prinsip, hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah) 

yang dapat mengembangkan sikap ilmiah. 

 

Dalam pembelajaran kimia harus memperhatikan karateristik ilmu kimia sebagai 

produk dan proses. Pembelajaran kimia secara umum ditekankan pada penyam-

paian pengamatan langsung atau pengembangan kompetensi diri peserta didik  

agar dapat melihat dan mengamati sendiri keaadaan alam sekitar. Ilmu kimia 

dibangun melalui pengembangan keterampilan-keterampilan proses sains seperti 

mengobservasi, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menyusun data dan 

menarik kesimpulan. Proses pembelajaran yang demikian diarahkan untuk 
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“mencari tahu dan melakukan sesuatu”, sehingga peserta didik dapat menemukan 

sendiri pemahaman dan kompetensinya dengan melihat keadaan lingkungan 

sekitarnya. Namun, tidak semua proses pembelajaran kimia, dapat disampaikan 

kepada peserta didik dalam bentuk pengamatan langsung karena konsep-konsep 

dalam kimia banyak yang bersifat abstrak. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup 

kajian ilmu kimia, yaitu mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan per-

ubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. 

 

Fakta yang ditemui dalam pembelajaran pada pendidikan formal adalah pem-

belajaran yang masih berpusat pada guru.  Proses pembelajaran yang dilakukan 

hanya melibatkan siswa sebagai pendengar dan pencatat karena pembelajaran 

didominasi dengan ceramah oleh guru dan latihan soal.  Dengan pembelajaran 

seperti ini, dapat menyebabkan keterampilan berfikir siswa kurang berkembang 

sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menguasai konsep materi yang 

dipelajari.  Kegiatan pembelajaran tersebut juga kurang sejalan dengan proses 

pembelajaran yang seharusnya diterapkan pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yaitu proses pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai 

pusat pembelajaran.  Dalam pembelajaran KTSP guru berperan sebagai fasilitator 

dan motivator, serta siswa dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan sebagai 

bekal untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  Keterampilan  

yang dimaksud bukan hanya keterampilan dalam menggunakan alat peraga atau 

praktikum semata tetapi siswa juga perlu dibimbing untuk mengembangkan 

keterampilan berfikirnya. 
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Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan salah satu keterampilan berfikir 

yang harus dikembangkan dalam diri siswa agar siswa terlatih untuk meng-

gunakan metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan.  Menurut Semiawan 

(1992) keterampilan proses sains adalah keterampilan-keterampilan fisik dan 

mental untuk menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep sains 

serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut.  Kete-

rampilan menginferensikan merupakan salah satu keterampilan dasar dalam KPS, 

dimana keterampilan ini melatih siswa untuk menyimpulkan suatu fenomena 

setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan informasi.  Menurut Pirdana 

(2012) apabila siswa tersebut sudah mulai terbiasa untuk mengunakan keterampil-

an berpikirnya maka, siswa akan lebih mudah menguasai konsep materi yang 

dipelajari. 

 

Pada penerapannya dalam proses pembelajaran, untuk mencapai kemampuan 

berpikir maka diperlukan pembelajaran yang konstruktif.  Menurut Nurhadi 

(2004), pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit dan diperluas 

melalui konteks yang terbatas.  Dalam proses pembelajaran, siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.  

Strategi memperoleh pengetahuan lebih diutamakan dibandingkan seberapa 

banyak siswa memperoleh pengetahuan.  Disini guru berperan sebagai fasilitator 

sekaligus membimbing dan mengarahkan siswa membangun sendiri pengetahuan 

dengan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki ciri-ciri seperti pembelajaran 

dimulai dengan adanya pemberian masalah.  Biasanya masalah yang diberikan 
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memiliki konteks yang diambil dari dunia nyata, siswa secara berkelompok aktif 

mengidentifikasi masalah yang ada, mempelajari dan mencari sendiri materi yang 

terkait dengan masalah yang diberikan dan kemudian mencari solusi dari masalah 

tersebut, sedangkan guru lebih banyak memfasilitasi saja.  Meskipun bukanlah 

model yang sama sekali baru, penerapan model tersebut mengalami kemajuan 

yang pesat di banyak sekolah dan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu di 

negara-negara maju (Tan, 2003). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) dan Afriyanti (2012), di 

salah satu SMA Negeri di Bandar Lampung mengenai penerapan model inkuiri 

terbimbing dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan, mengin-

ferensikan dan pencapaian kompetensi siswa pada materi asam-basa, menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan keterampilan mengkomunikasikan, menginferensikan 

dan pencapaian kompetensi siswa dalam kategori baik setelah model pembelajar-

an inkuiri terbimbing diterapkan. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

dalam Materi Koloid untuk Meningkatkan Keterampilan Inferensi dan 

Penguasan Konsep”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing efektif dalam meningkatkan 

keterampilan menginferensikan pada materi koloid? 

2. Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing efektif dalam meningkatkan 

penguasaan konsep pada materi koloid? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran inkuiri ter-

bimbing dalam meningkatkan keterampilan menginferensi dan penguasaan konsep 

pada materi koloid . 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Siswa: 

Model pembelajaran Inkuiri Terbimbing membantu siswa untuk mening-

katkan keterampilan menginferensikan dan penguasaan konsep dalam 

pembelajaran kimia, khususnya materi koloid. 

2. Guru dan calon Guru: 

Memberi inspirasi dan referensi pembelajaran secara langsung bagi guru 

dalam membelajarkan materi kimia dengan menerapkan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing, terutama pada materi koloid. 

3. Sekolah: 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia disekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan, maka 

perlu dituliskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dikatakan efektif  apabila menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran 

yang ditunjukkan dengan n-Gain yang signifikan (Wicaksono, 2008). 

2. Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan adalah menurut Gulo 

(Trianto, 2010) dengan langkah-langkah yaitu : mengajukan permasalahan, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik 

kesimpulan. 

3. Keterampilan Proses Sains yang akan diteliti adalah keterampilan menginfe-

rensikan menurut Cartono (2007) yaitu sebuah pernyataan yang dibuat 

berdasarkan fakta hasil pengamatan. 

4. Penguasaan konsep dalam penelitian ini ditandai dengan tercapainya kompe- 

tensi yang terdapat dalam indikator kognitif produk. 


