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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasar-

kan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya kimia juga di-

peroleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif).  Kimia adalah ilmu yang 

mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam 

yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan 

energetika zat.  Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, 

yaitu kimia sebagai produk yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori; 

dan kimia sebagai proses atau kerja ilmiah (BSNP, 2006). 

Kimia sebagai proses meliputi mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan, 

menerapkan konsep, merencanakan penelitian, mengkomunikasikan penelitian 

dan mengajukan pertanyaan.  Mengamati merupakan dasar dari semua keterampil-

an proses lainnya.  Ketika mengamati, siswa dituntut melatih keterampilan berpi-

kir kreatifnya yaitu mengumpulkan data tentang fenomena yang diamati langsung 

menggunakan inderanya, menafsirkan hasil pengamatan, mengkomunikasikan ga-

gasan dan pendapatnya kepada orang lain serta mengajukan pertanyaan.   

Namun faktanya, pembelajaran kimia di sekolah masih cenderung menekankan 

hanya pada aspek produknya saja.  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
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yang telah dilakukan di SMA Negeri 7 Bandar Lampung, diperoleh data bahwa 

pembelajaran kimia masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan 

kegiatan lebih berpusat pada guru sehingga siswa tidak memiliki kesempatan un-

tuk mengajukan gagasan dan pendapatnya.  Hal ini tidak sesuai dengan aspek pro-

ses belajar menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menem-

patkan siswa sebagai subyek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),  siswa harus me-

nguasai standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikannya dan standar kom-

petensi ini dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar.  Salah satu standar kom-

petensi yang harus dicapai siswa kelas XI semester genap adalah menjelaskan 

sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan 

kompetensi dasar membuat berbagai sistem koloid dari bahan-bahan yang ada di 

sekitarnya dan mengelompokkan sifat-sifat koloid serta penerapannya dalam ke-

hidupan sehari-hari. 

Materi pembelajaran kimia yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompeten-

si dasar di atas adalah materi sistem koloid.  Pada materi sistem koloid, siswa da-

pat diajak untuk mengamati fenomena dalam kehidupan sehari-hari dan diajak un-

tuk melakukan eksperimen.  Contohnya pada saat siswa menemukan konsep sis-

tem koloid melalui eksperimen, siswa diberikan berbagai macam campuran kemu-

dian merancang prosedur percobaan dengan cara mereka sendiri dibawah bim-

bingan guru, dengan demikian siswa akan terpacu untuk berkreativitas dan men-

dapatkan pengalaman langsung dalam mempelajari materi tersebut yakni mene-

mukan berbagai contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yang karakteris-
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tiknya mirip dengan campuran yang terdapat dalam percobaan, menemukan defi-

nisi koloid melalui eksperimen, dan mengemukakan gagasannya tentang koloid 

yang berbeda dari eksperimen.  Dengan demikian pembelajaran materi sistem ko-

loid akan dapat melatih keterampilan berpikir kreatif siswa. 

Untuk  melatih keterampilan berpikir kreatif siswa, diperlukan model pembelajar-

an yang berfilosofi konstruktivisme, yakni pembelajaran yang menitikberatkan pa-

da keaktifan siswa dan mengharuskan siswa membangun pengetahuannya sendiri.  

Salah satu model pembelajaran berfilosofi konstruktivisme yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif  siswa adalah model inkuiri ter-

bimbing.  Hal ini diperkuat dari  hasil penelitian yang mengkaji penerapan pem-

belajaran inkuiri terbimbing adalah Sohibi dan Siswanto (2012) yang meneliti 

pengaruh pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri terbimbing terhadap kemam-

puan berpikir kritis dan kreatif siswa SMA Negeri 1 Comal Kabupaten Pemalang 

pada materi GLB dan GLBB, jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eks-

perimen dengan desain penelitian Control Group Postest-only Design.  Dari ana-

lisis n-Gain menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kreatif pada 

materi GLB dan GLBB, bagi siswa yang memperoleh pembelajaran inkuiri ter-

bimbing lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembela-

jaran konvensional.  

Model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki ciri-ciri yaitu pembelajaran di-

mulai dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan.  Melalui pemberian 

pertanyaan atau permasalahan, siswa akan terlatih untuk menemukan kemung-

kinan-kemungkinan jawaban dari permasalahan, yang tidak lain adalah keteram-
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pilan berpikir kreatif.  Setelah masalah diungkapkan, siswa mengembangkan pen-

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

jutnya siswa mengumpulkan data-data dengan melakukan percobaan dan telaah 

literatur.  Siswa kemudian menganalisis data untuk meyakinkan bahwa hipotesis-

nya tersebut benar, tepat dan rasional; langkah terakhir menarik kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan (Gulo dalam Trianto, 2010).  Dari tahapan-

tahapan ini keterampilan berpikir kreatif khususnya indikator keterampilan berpi-

kir lancar pada materi koloid sesuai dengan tahapan-tahapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing.  Pembelajaran Inkuiri terbimbing diharapkan efektif menggali 

kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga mampu memecahkan masalah-masa-

lah yang dihadapi.  Oleh karena itu dilaksanakanlah penelitian ini dengan judul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Koloid dalam 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Lancar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah efektivitas pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi koloid da-

lam meningkatkan keterampilan berpikir lancar siswa kelas XI IPA SMAN 7 Ban-

dar Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

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

Untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi  
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koloid dalam meningkatkan keterampilan berpikir lancar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 

 Dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam kegiatan 

belajar mengajar akan memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam me-

mecahkan masalah kimia dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. 

2. Bagi guru 

 Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat menjadi  salah satu alternatif 

model pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi guru. 

3. Bagi Sekolah 

 Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing dikatakan efektif  meningkatkan kete-

rampilan berpikir kreatif siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa me- 

nunjukkan perbedaan n-Gain yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen (Nuraeni dkk,  2010). 

2. Pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

model pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Gulo (Trianto, 2010) yang 
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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). 

3. Keterampilan berpikir lancar merupakan salah satu indikator keterampilan 

berpikir kreatif yang akan diteliti, meliputi mencetuskan banyak gagasan, ja-

waban, atau penyelesaian masalah; memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal; selalu memikirkan lebih dari satu jawaban 

(Munandar, 2008). 

 


