
 

 

 

 

 

 

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 penga-

laman kepada siswa untuk mengerti dan membimbing mereka untuk mengguna-

kan pengetahuan sains tersebut.  Untuk dapat memahami hakikat sains yakni sains 

sebagai proses dan produk. 

 

Ilmu kimia merupakan bagian dari IPA, yang berkembang berdasarkan pada feno-

mena alam.  Ada tiga hal yang berkaitan dengan karakteristik ilmu kimia yaitu 

kimia sebagai produk, proses, dan sikap.  Produk ilmu kimia adalah pengetahuan 

yang berupa fakta, teori, prinsip,dan hukum-hukum.  Sedangkan proses ilmu 

kimia berupa kerja ilmiah yang ditekankan pada pengamatan langsung peserta 

didik agar dapat melihat dan mengamati sendiri keadaan alam sekitar sehingga 

tumbuh sikap ilmiah pada diri setiap peserta didik.  Pelajaran kimia adalah pela-

jaran yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.  Salah satu contohnya 

ialah materi asam-basa.  Materi asam- basa menyajikan fakta-fakta tentang peris-

tiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  Misalnya pemanfaat-an kapur di 

bidang pertanian, dalam hal ini kapur yang bersifat basa berguna untuk 

menetralkan tanah yang bersifat asam dan H2SO4 digunakan sebagai cairan untuk 
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mengisi aki.  Jika seorang guru dapat mengaitkan fakta-fakta yang terjadi di 

lingkungan sekitar ke dalam materi kimia, dengan begitu siswa akan lebih mudah 

untuk memahami materi tersebut.  Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran 

konstruktivisme, dimana siswa sendiri yang dipacu untuk menemukan konsep 

untuk dirinya dan dapat mengkomunikasikan hasil eksperimen yang dilakukan.  

Dengan begitu ilmu yang diperoleh siswa diharapkan dapat bertahan lama. 

 

Beberapa  kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa kelas XI semester genap 

adalah mendeskripsikan teori-teori asam-basa dengan menentukan sifat larutan 

dan menghitung pH larutan.  Untuk mencapai kompetensi tersebut pengalaman 

belajar harus relevan yaitu apabila dalam pembelajaran siswa diajak untuk melihat 

keeratan hubungan antara konsep yang dipelajari dengan fakta-fakta dalam kehi-

dupan sehari-hari sehingga dalam proses pembelajaran, siswa perlu dilatih meng-

gunakan keterampilan mengkomunikasikan yang termasuk  komponen dari 

keterampilan proses sains sebagai dasar untuk memecahkan masalah.   

 

KPS dimaksudkan untuk  melatih dan mengembangkan keterampilan intelektual 

atau kemampuan berpikir siswa.  Selain itu juga mengembangkan sikap-sikap il-

miah dan kemampuan siswa untuk menemukan dan mengembangkan fakta, kon-

sep, dan prinsip ilmu pengetahuan.  Selanjutnya dapat digunakan untuk menyele-

saikan masalah-masalah.  Pembelajaran dengan keterampilan proses berarti mem-

beri kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar 

menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga 

terlibat langsung dengan proses pembelajaran sehingga siswa dapat menyimpul-

kan sendiri pelajaran yang mereka dapat.  Dalam hal ini siswa dilatihkan 
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keterampilan menyimpulkan atau inferensi sebagai salah satu indikator keteram-

pilan proses sains. 

 

Faktanya, pembelajaran kimia cenderung hanya menghadirkan konsep-konsep, 

hukum-hukum dan teori-teori saja, yang diperoleh siswa hanya kimia sebagai 

produk tanpa menyuguhkan bagaimana proses ditemukannya konsep, hukum, dan 

teori tersebut, sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa. (Depdiknas, 

2003).   Aktivitas siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan 

mencatat hal-hal yang dianggap penting.  Mayoritas dalam proses pembelajaran, 

siswa dituntut untuk menghafal sejumlah konsep yang diberikan oleh guru tanpa 

dilibatkan secara langsung dalam penemuan konsep tersebut.  Akibatnya pem-

belajaran kimia menjadi kehilangan daya tariknya.  Hal ini diperkuat dengan 

obervasi yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, yang 

dalam proses pembelajarannya masih penggunaan metode ceramah, kegiatan lebih 

berpusat pada guru seperti pada materi asam basa. 

 

Dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru meru-

pakan komponen yang sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses 

pendidikan sangat tergantung pada guru.  Oleh karena itu upaya peningkatan kua-

litas pendidikan  seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru.  Salah 

satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah bagaimana mengimplementa-

sikan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang 

akan dicapai, karena tidak semua tujuan dapat tercapai hanya dengan satu model 

tertentu. 
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Untuk maksud tersebut pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan mampu men-

jadi model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran kimia 

yang meliputi konsep-konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.   

Pembelajaran inkuiri terbimbing dapat  membantu dalam menggunakan ingatan 

dan transfer pada situasi proses belajar yang baru, mendorong siswa untuk berpi-

kir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka, situa-

si proses belajar menjadi lebih terangsang, dapat mengembangkan bakat atau ke-

cakapan individu, dan  memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri (Roestiyah, 

1998). 

 

Lebih lanjut langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Gulo 

(Trianto, 2010) dapat dimulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau 

masalah untuk  diselesaikan oleh siswa.  Setelah masalah diungkapkan, siswa 

mengembangkan pendapatnya dalam bentuk hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya.  Langkah selanjutnya siswa mengumpulkan data-data dengan 

melakukan percobaan dan telaah literatur.  Siswa kemudian menganalisis data dan 

menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan.   

 

Dari langkah-langkah tersebut, siswa diajak mencari tahu jawaban terhadap 

pertanyaan ilmiah yang diajukan.  Dengan kata lain pada proses pembelajaran 

inkuiri terbimbing, untuk memperoleh informasi dapat dilakukan dengan obser-

vasi atau eksperimen untuk mencari jawaban terhadap masalah yang diberikan.  

Sehingga dalam hal ini guru perlu melatihkan keterampilan mengkomunikasikan  

kepada siswa sebagai salah satu komponen dalam Keterampilan Proses Sains. 
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Beberapa hasil penelitian yang mengkaji penerapan pembelajaran inkuiri terbim-

bing adalah Kurniasari (2011) yang melakukan penelitian kuasi eksperimen pada 

siswa kelas XI  IPA Semester ganjil SMA Negeri 1 Kauman Tulungagung  pada 

Materi Pokok Laju Reaksi, melaporkan bahwa (1)  Keterlaksanaan pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada materi pokok laju reaksi telah berlangsung cukup baik, (2)  

Model inkuiri terbimbing lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa,  (3)  Sikap ilmiah siswa yang dibelajar-

kan dengan inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan siswa yang dibelajarkan 

dengan konvensional pada materi laju reaksi dengan persentase siswa kelas 

eksperimen yang memiliki sikap ilmiah sangat baik mencapai 32,6 % sedangkan 

kelas kontrol hanya mencapai 13,3%. 

Adapun Viyanti (2009) telah melakukan penelitian tentang penggunaan keteram-

pilan proses sains dalam upaya meningkatkan penguasaan konsep suhu dan kalor 

siswa kalor siswa kelas X SMA N di Bandar Lampung.  Berdasarkan hasil 

penelitian telah terjadi peningkatan penguasaan konsep suhu dan kalor bagi siswa 

yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan proses sains lebih tinggi 

secara signifikan.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian  yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Asam-Basa 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Mengkomunikasikan Dan Ketrampilan 

Inferensi ” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi asam- 

basa dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan pada siswa kelas 

XI IPA1 SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung ? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi asam- 

basa dalam meningkatkan  keterampilan inferensi pada siswa kelas XI IPA1 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

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

mendeskripsikan : 

1.  Efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi asam-basa 

dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan pada siswa kelas XI 

IPA1 SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

2.  Efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi asam-basa 

dalam meningkatkan  keterampilan inferensi pada siswa kelas XI IPA1 SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbimbing diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa, sehingga 
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siswa  dapat memahami materi pelajaran dengan mudah khususnya  pada 

materi asam-basa. 

2. Bagi Guru  dan Calon Guru 

Memperoleh model pembelajaran yang efektif pada materi asam-basa dalam 

meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan dan ketrampilan inferensi 

pada siswa di sekolah. 

3. Bagi Sekolah 

Penerapan model inkuiri terbimbing dalam pembelajaran merupakan 

alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Indikator keterampilan mengkomunikasikan  dalam penelitian ini adalah mem-

berikan/menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan 

tabel, menjelaskan hasil percobaan, membaca tabel, mendiskusikan hasil 

kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa.  

2. Indikator ketrampilan inferensi dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan data empiris hasil percobaan. 

3. Pembelajaran inkuiri terbimbing yang diterapkan adalah pembelajaran inkuiri 

terbimbing menurut Gulo (Trianto, 2010). 

5. Efektivitas pembelajaran ditunjukkan dengan rata-rata n-gain masing-masing 

keterampilan yang diteliti minimal bernilai 0,3 ( kriteria Hake ). 

  

 


