
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Sains merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami 

tentang alam.  Belajar sains merupakan suatu proses memberikan sejumlah peng-

alaman kepada siswa untuk mengerti dan membimbing mereka untuk meng-

gunakan pengetahuan sains tersebut.  Hakikat sains yakni sains sebagai proses dan 

produk, sains sebagai produk berupa fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori, 

sedangkan proses berupa tahap-tahap kerja ilmiah (BSNP. 2006). Untuk dapat 

mempelajari hakikat sains siswa harus memiliki kemampuan keterampilan proses 

sains (KPS). KPS adalah kegiatan dalam mengajarkan sains yang berhubungan 

dengan mengamati, mengklasifikasikan, menyimpulkan, prediksi dan meng-

komunikasikan yang merupakan bagian dari pengajaran sains. 

Ilmu kimia merupakan mata pelajaran dalam rumpun sains yang sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.  Pendidikan ilmu kimia merupakan 

wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya, yang 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung, sehingga siswa perlu dibantu 

mengembangkan keterampilan proses untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengembangan keterampilan berdampak pada kegiatan 

pembelajaran untuk siswa sehingga lebih aktif, kreatif, dan inovatif, terutama  
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dalam mengembangkan keterampilan berfikirnya. 

 

Faktanya, pembelajaran kimia di sekolah diperoleh siswa hanya sebagai produk 

saja, tanpa memperhatikan bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum, dan  

teori tersebut, akibatnya tidak tumbuh keterampilan proses sains dalam diri siswa.  

Hal ini menyebabkan pembelajaran kimia menjadi mata pelajaran yang kurang 

diminati siswa. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kimia di SMA Perintis 1 

Bandar Lampung didapatkan informasi bahwa saat proses pembelajaran kimia 

guru yang menjadi pusat pembelajaran (Teacher Center Learning), siswa tidak 

dibimbing membangun konsep, dan belum pernah dilakukan evaluasi KPS.  Guru 

perlu melatihkan KPS untuk dapat membekali siswa dengan suatu keterampilan 

berpikir dan bertindak melalui sains untuk menyelesaikan masalahnya serta 

menjelaskan fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu standar  

kompetensi pada materi koloid adalah mengidentifikasi sifat-sifat koloid dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya: penghamburan cahaya 

oleh sinar mobil pada malam hari, berkas sinar matahari melalui celah daun 

pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut, koloid pada hairspray, dan lain-lain.  

Berdasarkan contoh diatas siswa dilatih untuk mengamati fenomena yang terjadi. 

Pada pembelajaran koloid dapat dikembangkan KPS,  hal ini telah diteliti oleh 

Suprini (2012) yang berjudul “Analisis keterampilan proses sains siswa kelas XI 

pada pembelajaran sifat-sifat koloid menggunakan metode discovery-inquiry”. 

Hasil penelitiannya yaitu penggunaan metode discovery-inquiry pada pembelajar-

an sifat-sifat koloid dapat mengembangkan KPS dengan baik. 
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Salah satu cara untuk  melatih keterampilan proses sains diperlukan model pem-

belajaran yang berfilosofi konstruktivisme salah satunya yakni model pembelajar-

an inkuiri terbimbing. Hal ini didukung hasil penelitian Riyanto (2012) yaitu 

tentang efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi 

dalam meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan dan penguasaan konsep; 

mengungkapkan bahwa pembelajaran kimia dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan dan penguasa-

an konsep siswa pada materi laju reaksi. 

 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan langkah-langkah yaitu mengaju-

kan masalah oleh guru, merumuskan hipotesis, megumpulkan data, analisis data, 

dan membuat kesimpulan.  Melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok, 

serta LKS konstruktif, siswa dilatih untuk dapat memahami konsep koloid dengan 

menggunakan kemampuan sains yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri 

sehingga pengetahuan itu akan lebih mudah untuk diingatnya. 

 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dapat membentuk dan mengembangkan ”Self-

Concept” pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar 

dan ide-ide yang lebih baik, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer 

pada situasi proses belajar yang baru, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja 

atas inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka, situasi proses belajar 

menjadi lebih terangsang, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu, 

memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri (Roestiyah, 1998). 

 

KPS meliputi keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa. Kemam-

puan yang melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual 
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atau berpikir siswa adalah kemampuan kognitif (Winarni, 2006).  Kemampuan 

kognitif dikelompokan menjadi tiga yaitu kemampuan kognitif tinggi, sedang, dan 

rendah.  Kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh ter-

hadap prestasi belajar siswa.  Siswa berkemampuan kognitif tinggi, cenderung 

memiliki prestasi belajar yang tinggi dibandingkan kemampuan kognitif sedang 

dan rendah (Nasution, 2000).   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Keterampilan Mengkomunikasikan dan 

Menyimpulkan pada Materi Koloid Dengan Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan mengkomunikasikan pada materi sistem koloid 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa kelompok tinggi, 

sedang, rendah ? 

2. Bagaimana keterampilan menyimpulkan pada materi sistem koloid 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa kelompok tinggi,  

sedang, rendah? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan,  tujuan penelitian ini  

adalah untuk  mendeskripsikan keterampilan mengkomunikasikan dan  
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menyimpulkan pada materi sistem koloid model pembelajaran inkuiri terbimbing  

untuk siswa kelompok tinggi, sedang, rendah? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Siswa 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang diterapkan dalam proses pem-

belajaran diharapkan dapat menumbuhkan motivasi, minat belajar, dan 

kemampuan berpikir serta dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

pada materi koloid. 

2. Guru 

Sebagai bahan petimbangan dalam pemilihan dan penerapan model pem-

belajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia, terutama pada materi 

koloid. 

3. Sekolah  

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan salah satu  

alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah (Tim 

Penyusun kamus, 2006). 

2. Indikator keterampilan proses sains yang diteliti adalah keterampilan  

mengkomunikasikan dan menyimpulkan.  
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3. Keterampilan mengkomunikasikan meliputi menjelaskan hasil percobaan,     

menyusun dan memyampaikan laporan secara sistematis dan jelas. 

4. Keterampilan menyimpulkan yaitu membuat suatu kesimpulan tentang suatu  

fenomena setelah mengumpulkan data dan informasi berdasarkan fakta. 

5. Model inkuiri terbimbing yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

inkuiri terbimbing menurut  Gulo (Trianto, 2010)  yang terdiri dari tahap-

tahap, yaitu : (1) mengajukan permasalahan, (2) merumuskan hipotesis, (3) 

mengumpulkan data, (4) analisis data, dan (5) membuat kesimpulan. 

6. Kelompok tinggi, sedang, dan rendah merupakan kelompok kognitif siswa 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

 


