
 
 
 
 
 

I.  PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang 
 
 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan penge-

tahuan yang berupa fakta- fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses. Proses tersebut berupa suatu keterampilan yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah 

ada dalam diri siswa. 

 
Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang secara 

khusus mempelajari tentang struktur, susunan, sifat dan perubahan materi, serta 

energi yang menyertai perubahan materi.  Ilmu kimia terdiri dari banyak konsep, 

hukum, dan azas, dari yang sederhana sampai yang kompleks.  Oleh karenanya 

kimia mempunyai karateristik yang sama dengan IPA.  Ada dua hal yang ber- 

kaitan dengan kimia yang tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk (berupa 

fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori) dan kimia sebagai proses (melatih siswa 

untuk memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan ilmu kimia secara 

ilmiah).  Oleh karena itu, pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik 

kimia sebagai proses dan produk.  
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Faktanya, pembelajaran kimia di sekolah 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.  

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan di SMA SWADHIPA, 

Natar pada mata pelajaran kimia, diperoleh hasil bahwa selama ini pembelajaran 

kimia di sekolah tersebut belum dapat mengembangkan keterampilan proses sains, 

dalam hal ini keterampilan mengelompokkan dan inferensi.  Akibatnya 

pembelajaran kimia menjadi kehilangan daya tariknya dan lepas relevansinya 

dengan dunia nyata yang seharusnya menjadi objek ilmu pengetahuan tersebut 

(Depdiknas, 2003).    

 
Pembelajaran kimia dapat dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit, 

banyak sekali masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihubungkan 

dengan materi ini, contohnya bagaimana pemanfaatan listrik untuk menangkap 

ikan di sungai.  Namun, yang terjadi selama ini guru kurang menghubungkan 

materi kimia dengan kehidupan sehari-hari.  Akibatnya, siswa mengalami 

kesulitan menghubungkan materi kimia dengan apa yang terjadi di lingkungan 

sekitar dan siswa semakin kesulitan dalam memahami dan menguasai materi 

pembelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit. 

 
Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

melakukan studi pustaka dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu.  Dari 

Studi pustaka tersebut diperoleh beberapa hasil penelitian antara lain adalah (1). 
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Redjeki dan Pulallaila (2007) yang meneliti model pembelajaran inkuiri ter-

bimbing untuk meningkatkan penguasaaan dan keterampilan berpikir kreatif siswa 

SMA Negeri 1 Rambah pada materi suhu dan kalor, jenis penelitian yang 

digunakan adalah kuasi eksprimen dengan desain penelitian Randomized Control 

Group Pretest-Posttes Design.  Dari analisis n-Gain menunjukkan bahwa pening-

katan penguasaaan suhu dan kalor, bagi siswa yang memperoleh pembelajaran 

inkuiri terbimbing lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran laboratorium verifikasi. (2). Santi (2011) yang meneliti tentang 

pembelajaran materi hidrolisis garam melalui pratikum berbasis inkuiri 

terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMA Negeri di 

Bandung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan pembelajaran 

praktikum berbasis inkuiri terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dan (3).  Farina (2011) melakukan penelitian tentang pengembangan 

keterampilan proses sains siswa SMA dengan menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada pokok bahasan elektrolisis.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara umum implementasi model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Penguasaan aspek KPS siswa 

secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan persentase rata-rata N-Gain 

sebesar 59.13% (kategori sedang). 

 
Berdasarkan ke tiga hasil penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

model inkuiri terbimbing diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran dan membantu siswa dalam menemukan dan 

memahami konsep yang sulit. 
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Inkuiri terbimbing adalah pembelajaran penemuan dengan langkah-langkah yaitu 

merumuskan masalah/pertanyaan oleh guru, mengembangkan hipotesis, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat suatu kesimpulan.  

Pembelajaran ini melibatkan siswa dalam proses penemuan konsep pengetahuan 

yaitu dengan melakukan penyelidikan, cara berdiskusi, mengemukakan pendapat, 

serta membangun pengetahuan yang diperolehnya.  Melalui kegiatan praktikum 

dan diskusi kelompok, serta LKS konstruktif, siswa dilatih untuk dapat 

memahami konsep larutan non-elektrolit dan elektrolit dengan menggunakan 

kemampuan sains yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri dan pengetahuan itu 

akan lebih mudah untuk diingatnya.  

 
Pembelajaran inkuiri terbimbing dimulai dengan memberikan pertanyaan dan cara 

bagaimana menjawab pertanyaan tersebut.  Melalui pertanyaan tersebut siswa 

dilatih melakukan observasi terbuka, menentukan prediksi dan kemudian menarik 

kesimpulan.  Kegiatan seperti ini dapat melatih siswa membuka pikirannya 

sehingga mampu membuat hubungan antara kejadian, objek atau kondisi dengan 

kehidupan nyata.  Melalui model pembelajaran ini siswa diajak untuk bisa 

menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga 

siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar, selain itu model 

ini juga dapat membangkitkan semangat siswa, karena siswa dapat merasakan 

usaha keras mereka dalam penyelidikannya. Dengan demikian keterampilan 

proses sains siswa dapat terlatih dengan baik. 

 
Dua hal yang tidak akan terlepaskan dalam keterampilan proses sains adalah kete-

rampilan mengelompokkan (mengklasifkasikan) dan inferensi.  Keterampilan 
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mengelompokkan merupakan salah satu aspek keterampilan proses sains tingkat 

dasar yang indikatornya meliputi mencari perbedaan dan persamaan 

(membandingkan),  mengontraskan ciri-ciri, serta mencari dasar pengelompokkan 

atau penggolongan.  Selain keterampilan mengelompokkan, terdapat keterampilan 

inferensi yang juga penting.  Setiap manusia mempunyai apresiasi yang lebih baik 

terhadap lingkungan apabila mereka dapat memahami kejadian yang ada di se-

kitarnya.  Sebagian besar prilaku manusia didasarkan pada inferensi yang telah 

dibuat.  Keterampilan inferensi penting bagi siswa dalam upaya menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.  Indikator keterampil-

an inferensi yang diamati dan diukur dalam penelitian ini adalah membuat 

kesimpulan dari fakta yang ditemui. 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi 

Larutan Non-elektrolit dan Elektrolit Dalam Meningkatkan Keterampilan 

Mengelompokkan Dan Inferensi” 

 
 
B. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakah model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi larutan non-elektrolit 

dan elektrolit efektif dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan 

inferensi pada siswa kelas X di SMA Swadhipa? 
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C. Tujuan Penelitian 

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

mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 

larutan non-elektrolit dan elektrolit dalam meningkatkan keterampilan 

mengelompokkan dan inferensi pada siswa kelas X di SMA Swadhipa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :  

 a.  Siswa 

Dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam kegiatan 

belajar mengajar maka diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

mengelompokkan dan inferensi siswa pada materi pokok larutan non-elektrolit 

dan elektrolit karena siswa diajak untuk bisa menemukan masalah-masalah 

yang berkaitan. 

b.   Guru   

Memperoleh model pembelajaran yang efektif pada materi larutan non-

elektrolit dan elektrolit maupun materi lain yang memiliki karateristik yang 

sama.   

c.   Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

Sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran dikatakan efektif apabila secara statistik hasil belajar siswa me-

nunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pema-

haman setelah pembelajaran yang ditunjukkan dengan gain yang signifikan 

(Wicaksono, 2008). 

2. Pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Gulo (Trianto, 2010) merupakan 

model pembelajaran yang terdiri dari tahap-tahap, yaitu : (1) mengajukan per-

masalahan, (2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) analisis 

data, dan (5) membuat kesimpulan. 

3. Keterampilan mengelompokkan merupakan salah satu aspek keterampilan 

proses sains tingkat dasar yang indikatornya meliputi mencari perbedaan dan 

persamaan (membandingkan),  mengontraskan ciri-ciri, serta mencari dasar 

pengelompokkan atau penggolongan.   

4. Indikator keterampilan inferensi yang diamati dan diukur dalam penelitian ini 

adalah membuat kesimpulan dari fakta yang ditemui. 


