
 

 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Efektivitas Pembelajaran  

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah 

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil 

dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini 

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang 

telah dicanangkan.  Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksi-

onal khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai (Satria, 2005). 

 
Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  Menurut Wicaksono 

(2008), kriteria keefektifan dalam suatu penelitian adalah: 

Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa 
apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaaan yang 
signifikan antara pemahaman awal sebelum pembelajaran dan pemahaman 
setelah pembelajaran (gain yang signifikan). 

 

B. Pembelajaran Konstruktivisme 

 
Teori konstruktivistik dikembangkan oleh Piaget pada pertengahan abad 20.  

Piaget berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah me-

miliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.  Pengetahuan 

yang dikonstruksi oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi pengetahuan 
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yang bermakna; sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses 

pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna.  Pengetahuan 

tersebut hanya untuk diingat sementara setelah itu dilupakan (Sanjaya, 2011). 

Mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget dilakukan melalui proses asimilasi 

dan akomodasi terhadap skema yang sudah ada.  Skema adalah struktur kognitif 

yang terbentuk melalui proses pengalaman.  Asimilasi adalah proses penyempur-

naan skema yang telah terbentuk, dan akomodasi adalah proses perubahan skema 

(Sanjaya, 2011). 

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekan-

kan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri.  

Konstruktivisme menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, dan 

Sekarwinahyu (2001) "konstruktivisme juga menyatakan bahwa semua penge-

tahuan yang kita peroleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil ke-

mungkinan adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain”. 

Menurut Von Glasersfeld dalam Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu (2001),  

agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, maka diperlukan: 

1. Kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali 
pengalaman.  Kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali 
pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan 
interaksi individu siswa dengan pengalaman-pengalaman tersebut. 

2. Kemampuan siswa untuk membandingkan, dan mengambil keputusan 
mengenai persamaan dan perbedaan suatu hal.  Kemampuan membanding-
kan sangat penting agar siswa mampu menarik sifat yang lebih umum dari 
pengalaman-pengalaman khusus serta melihat kesamaan dan perbedaan-
nya untuk selanjutnya membuat klasifikasi dan mengkonstruksi 
pengetahuannya. 

3. Kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang 
lain (selective conscience).  Melalui “suka dan tidak suka” inilah muncul 
penilaian siswa terhadap pengalaman, dan menjadi landasan bagi pemben- 
tukan pengetahuannya. 
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Menurut Trianto (2010): 

Setiap orang membangun pengetahuannya sendiri, sehingga transfer penge-
tahuan akan sangat mustahil terjadi.  Pengetahuan bukanlah suatu barang 
yang dapat ditransfer dari orang yang mempunyai pengetahuan kepada 
orang yang belum mempunyai pengetahuan.  Bahkan, bila seorang guru 
bermaksud mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya kepada siswa, 
pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa itu 
lewat pengalamannya. 

 

Prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno (1997), antara lain:   

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif 
2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa 
3. Mengajar adalah membantu siswa belajar 
4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir 
5. Kurikulum menekankan partisipasi siswa 
6. Guru adalah fasilitator. 

 
Secara keseluruhan pengertian atau maksud pembelajaran secara konstruktivisme 

adalah pembelajaran yang berpusat  pada siswa.  Guru hanya berperan sebagai 

penghubung yang membantu siswa mengolah pengetahuan baru, menyelesaikan 

suatu masalah dan guru berperan sebagai pembimbing pada proses pembelajaran 

yang menyediakan peluang kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan baru. 

 
 
C. Model Pembelajaran Inkuiri terbimbing 

 
Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai proses 

bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. 

Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan pe-

nyelidikan terhadap obyek pertanyaan.  Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu 

proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan 

observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atu memecahkan masalah 

dengan ber-tanya dan mencari tahu. (Retno, 2010) 
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Menurut Gulo (Trianto, 2010) inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri pene-

muannya dengan penuh percaya diri.  Pelaksanaan pembelajaran inkuiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 
 Kegiatan metode pembelajaran inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau 

permasalahan diajukan, kemudian siswa diminta untuk merumuskan 
hipotesis. 

2. Merumuskan hipotesis 
 Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi per-

masalahan yang dapat diuji dengan data.  Untuk memudahkan proses ini, 
guru membimbing siswa menentukan hipotesis yang relevan dengan 
permasalahan yang diberikan. 

3. Mengumpulkan data 
 Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data.  Guru 

membimbing siswa untuk menentukan langkah-langkah pengumpulan 
data.  Data yang dihasilkan dapat berupa tabel atau grafik. 

4. Analisis data 
 Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan 

menganalisis data yang telah diperoleh. Setelah memperoleh kesimpulan, 
dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan.  
Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat menjelaskan 
sesuai dengan proses inkuiri yang telah dilakukannya. 

5. Membuat kesimpulan 
Langkah penutup dari pembelajaran inquiri adalah membuat kesimpulan 
berdasarkan data yang diperoleh siswa. 

 

Dalam pembelajaran inkuiri diharapkan siswa secara maksimal terlibat langsung 

dalam proses kegiatan belajar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa 

tersebut dan mengembangkan sikap percaya diri yang dimiliki oleh siswa tersebut.   

Inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran dimana guru menyediakan 

unsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat 

generalisasi, menurut Sanjaya (2008) pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu 

model pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bim-
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bingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa. Sebagian perencanaannya dibuat 

oleh guru, siswa tidak merumuskan problem atau masalah. Dalam pembelajaran 

inkuiri terbimbing guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilaku-

kan oleh siswa. Guru harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang berifikir lambat atau sis-

wa yang mempunyai intelegensi rendah tetap mampu mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang sedang dilaksanakan dan siswa mempunyai kemampuan berpikir tinggi tidak 

memonopoli kegiatan oleh sebab itu guru harus memiiki kemampuan mengelola 

kelas yang bagus. 

Pada penelitian ini tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan me-

ngadaptasi dari tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing yang dikemukakan oleh 

Gulo (Trianto, 2010).  Tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing tersebut dapat 

dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Tahap pembelajaran inkuiri terbimbing 

 
No Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Mengajukan 

pertanyaan 
atau perma-
salahan 

Guru membimbing siswa 
mengidentifikasi masalah. 
Guru membagikan LKS 
kepada siswa 

Siswa mengidentifikasi 
masalah yang terdapat 
dalam LKS 

2. Membuat 
hipotesis 

Guru memberikan kesempatan 
pada siswa untuk curah 
pendapat dalam membuat 
hipotesis. Guru membimbing 
siswa dalam menentukan 
hipotesis yang relevan dengan 
permasalahan dan memprio-
ritaskan hipotesis mana yang 
menjadi prioritas penyelidikan 

Siswa memberikan 
pendapat dan 
menentukan hipotesis 
yang relevan dengan 
permasalahan 
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Lanjutan Tabel 1. 

No Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
3. Mengumpul-

kan data 
Guru membimbing siswa 
mendapatkan informasi atau 
data-data melalui percobaan 
maupun telaah literatur 

Siswa melakukan 
percobaan maupun telaah 
literatur untuk 
mendapatkan data-data 
atau informasi 

4. Menganalisis 
data 

Guru memberi kesempatan 
pada tiap siswa untuk  
menyampaikan hasil peng-
olahan data yang terkumpul 

Siswa mengumpulkan dan 
menganalisi data serta 
menyampaikan hasil peng-
olahan data yang 
terkumpul 

5. Membuat 
kesimpulan 

Guru membimbing siswa 
dalam membuat kesimpulan 

Siswa membuat 
kesimpulan 

 

Menurut (Roestiyah, 1998), inquiry memiliki keunggulan yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Dapat membentuk dan mengembangkan ”Self-Concept” pada diri siswa, 
sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih 
baik. 

2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 
belajar yang baru. 

3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 
bersikap obyektif, jujur dan terbuka. 

4. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 
5. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 
6.  Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 
7.  Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. 
 

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran inquiry antara lain: 

1. Guru harus tepat memilih masalah yang akan dikemukan untuk membantu 
siswa menemukan konsep. 

2. Guru dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar siswa-siswanya. 
3. Guru sebagai fasilitator diharapkan kreatif dalam mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan. 
 

Kelemahan model pembelajaran inquiry tersebut dapat diatasi dengan cara:  

1. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing agar siswa 
terdorong mengajukan dugaan awal 

2. Menggunakan bahan atau permainan yang bervariasi 
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3. Memberikan kesempatan kepada siswa mengajukan gagasan-gagasan 
meskipun gagasan tersebut belum tepat. 

 
 
D. Keterampilan Proses Sains 

 
Menurut Indrawati (1999) dalam (Nuh, 2010) mengemukakan bahwa KPS meru-

pakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psiko-

motor) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau 

teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan (falsifikasi)".  

Jadi KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam me-

mahami, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat pen-

ting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam 

mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau me-

ngembangkan pengetahuan yang telah dimiliki.KPS bukan tindakan instruksional 

yang berada diluar kemampuan siswa. tetapi dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa. 

Menurut Hariwibowo, dkk. (2009): 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 
kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 
penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.  Kemampuan-
kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-
kelamaan akan menjadi suatu keterampilan, sedangkan pendekatan kete-
rampilan proses adalah cara memandang anak didik sebagai manusia 
seutuhnya.  Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar meng-
ajar memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta 
keterampilan.  Ketiga unsur itu menyatu dalam satu individu dan terampil 
dalam bentuk kreatifitas.  
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Menurut pendapat Tim action Research Buletin Pelangi pendidikan dalam 

Fitriani, D (2009) ketrampilan proses sains dibagi menjadi dua antara lain: 

1. Keterampilan proses dasar ( Basic Science Proses Sklill), yang terlihat dalam 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2.  Indikator keterampilan proses sains dasar  

Keterampilan dasar Indikator 

Observasi  Mampu menggunakan semua indera (penglihatan, 
pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba) untuk 
mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat 
benda dan kejadian secara teliti dari hasil 
pengamatan. 

Mengelompokkan Mampu menentukan perbedaan, mengkontraskan 
ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan 
menentu-kan dasar penggolongan terhadap suatu 
obyek 

Pengukuran  Mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk 
menentukan secara kuantitatif dan kualitatif ukuran 
suatu benda secara benar yang sesuai untuk panjang, 
luas, volume, waktu, berat dan lain-lain. Dan mampu 
mendemontrasikan perubahan suatu satuan 
pengukuran ke satuan pengukuran lain. 

Berkomunikasi Memberikan/menggambarkan data empiris hasil 
percobaan atau pengamatan dengan tabel, menyusun 
dan menyampaikan laporan secara sistematis, men-
jelaskan hasil percobaan, membaca tabel, 
mendiskusi-kan hasil kegiatan suatu masalah atau 
suatu peristiwa. 

Inferensi Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu 
benda atau fenomena setelah mengumpulkan, 
menginterpretasi data dan inormasi. 

 
 
2. Keterampilan proses terpadu (Intergated Science Proses Skill), meliputi me-

rumuskan hipotesis, menamai variabel, mengontrol variabel, membuat definisi 

operasional, melakukan eksperimen, interpretasi, merancang penyelidikan, dan 
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aplikasi konsep.  Indikator keterampilan proses sains terpadu ditunjukkan pada 

Tabel 3  sebagai berikut: 

Tabel 3  Indikator keterampilan proses sains terpadu 

Keterampilan 
Terpadu 

Indikator 

Merumuskan  

hipotesis  

Mampu menyatakan hubungan antara dua variabel, me-
ngajukan perkiraan penyebab suatu hal terjadi dengan 
mengungkapkan bagaimana cara melakukan pemecahan 
masalah. 

Menamai variabel  Mampu mendefinisikan semua variabel jika digunakan 
dalam percobaan. 

Mengontrol variabel  Mampu mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi 
hasil percobaan, menjaga kekonstanannya selagi me-
manipulasi variabel bebas. 

Membuat definisi 
operasional  

Mampu menyatakan bagaimana mengukur semua faktor 
atau variabel dalam suatu eksperimen. 

Melakukan  

Eksperimen  

Mampu melakukan kegiatan, mengajukan pertanyaan 
yang sesuai, menyatakan hipotesis, mengidentifikasi dan 
mengontrol variabel, mendefinisikan secara operasional 
variabel-variabel, mendesain sebuah eksperimen yang 
jujur, menginterpretasi hasil eksperimen. 

Interpretasi  Mampu menghubung-hubungkan hasil pengamatan 
terhadap obyek untuk menarik kesimpulan, menemukan 
pola atau keteraturan yang dituliskan (misalkan dalam 
tabel) suatu fenomena alam. 

Merancang  

penyelidikan  

Mampu menentuka alat dan bahan yang diperlukan 

dalam suatu penyelidikan, menentukan variabel kontrol, 
variabel bebas, menentukan apa yang akan diamati, 
diukur dan ditulis, dan menentukan cara dan langkah 
kerja yang mengarah pada pencapaian kebenaran ilmiah. 

Aplikasi konsep  Mampu menjelaskan peristiwa baru dengan mengguna-
kan konsep yang telah dimiliki dan mampu menerapkan 
konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. 
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Inferensi adalah sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan bukti (fakta) hasil 

serangkaian observasi.  Dengan demikian inferensi harus berdasarkan pada obser-

vasi langsung.  Apabila observasi adalah pengalaman yang diperoleh melalui satu 

atau lebih panca indera, maka inferensi adalah penafsiran atau penjelasan terhadap 

hasil observasi tersebut (Soetardjo dan Soejitno, 1998). 

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan 

keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep dan prinsip yang 

diketahui (Lidiawati, 2011). 

 

E. Analisis Konsep 

Herron et al. (1977) dalam Fadiawati (2011) berpendapat bahwa belum ada defi-

nisi tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya konsep 

disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman dalam Fadiawati (2011) mendefinisi-

kan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu-

pun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep.  Untuk itu diperlukan 

suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan konsep, 

sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang berhubungan. 

 
Herron et al. (1977) mengemukakan bahwa analisis konsep merupakan suatu 

prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-

urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Prosedur ini telah digunakan secara 

luas oleh Markle dan Tieman serta Klausemer dkk.  Analisis konsep dilakukan 

melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep, definisi konsep, 

jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh



 

Tabel 4. Analisis Konsep Larutan Non-elektrolit dan Elektrolit 

 

Label 
Konsep 

(1) 

Definisi Konsep 
(2) 

Jenis 
Konsep 

(3) 

Atribut Posisi Konsep Contoh 
(9) 

Non Contoh 
(10) Kritis 

(4) 
Variabel 

(5) 
Superordinat 

(6) 
Koordinat 

(7) 
Subordinat 

(8) 
Larutan Campuran homogen 

yang terdiri dari dua 
zat atau lebih, dimana 
salah satunya 
bertindak sebagai zat 
terlarut sedangkan 
yang lainnya sebagai 
zat pelarut dan 
mempunyai sifat 
dapat menghantarkan 
listrik (elektrolit) atau 
tidak dapat 
menghantarkan listrik 
(nonelektrolit). 

Konsep 
Konkrit  

· Campuran 
Homogen 

· Zat Pelarut 
· Meng- 

hantarkan 
arus listrik 

· Sifat 
menghan-
tarkan 
listrik 

· Materi · Suspensi 
· Koloid 

· Larutan 
elektrolit 

· Larutan non-
elektrolit 

· Larutan 
asam basa 

· Larutan 
garam 
 

· Larutan garam 
· Larutan gula 
· Larutan NaOH 

 

· Campuran 
antara 
minyak 
dan air 

· Campuran 
susu 
dengan air 
 

Larutan 
elektrolit 

Larutan yang dapat 
menghantarkan listrik, 
ditandai dengan 
timbulnya gelembung 
gas serta nyala lampu 
pada elektrolittester 
yang dapat bersifat 
elektrolit kuat atau 
elektrolit lemah 

 
 
 
Konsep 
Konkrit 

· Larutan 
elektrolit 

· Larutan 
elektrolit 
kuat 

· Larutan 
elektrolit 
lemah 

 
 

· Jumlah ion 
· Kerapatan 

ion 

· Larutan · Larutan 
non 
elektrolit 

· Larutan 
elektrolit 
kuat 

· Larutan 
elektrolit 
lemah 

· Larutan NaCl 
· Larutan HCl 
· Larutan H2SO4 
 
 
     

      

· Air 
· Larutan 

gula 
dalam air 

· Larutan 
alkohol 
dalam air 

18 



9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Larutan 
elektrolit 
kuat 
 
 
 
 
 
 

Larutan yang 
dapat 
menghantarkan 
listrik ditandai 
dengan 
timbulnya 
gelembung gas 
dan nyala lampu 
yang terang pada 
elektrolittester 

 
Konsep 
Konkrit 

· Larutan 
elektrolit 
kuat 

· Konsentrasi 
larutan 
· Jumlah ion 
· Kerapatan 

ion 

· Larutan 
elektrolit 

· Larutan 
elektrolit 
lemah 

 · Larutan NaCl 
· Larutan HCl 
· Larutan HNO3 
· Larutan NaOH 
· Larutan KCl 

· Urea 
· Larutan 

gula 
· Larutan 

HCN 
· Larutan 

NH4OH 
· Larutan 

AgCl 

Larutan 
non 
elektrolit 
 

Larutan yang 
tidak dapat 
menghantarkan 
listrik, ditandai 
dengan lampu 
tidak menyala 
dan tidak adanya 
gelembung gas 
pada 
elektrolittester. 

Konsep 
Konkrit 

· Larutan 
non 
elektrolit 

· Jumlah ion 
· Kerapatan 

ion 

· Larutan · Larutan 
elektrolit 

 · Urea 
· Larutan gula 
· Alkohol 

·  Larutan    
HCl 

· Larutan 
NaCl 

19 
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F. Kerangka Pemikiran 

 
Pembelajaran inkuiri terbimbing, adalah pembelajaran di mana siswa diberikan 

kesempatan untuk  menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri, 

sedangkan topik, pertanyaan dan bahan penunjang ditentukan oleh guru.  

 
Pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari 5 tahap, tahap pertama yaitu tahap 

mengajukan pertanyaan atau permasalahan.  Pada tahap ini guru memberikan per-

masalahan agar siswa mampu menemukan sendiri arah dan tindakan-tindakan 

yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru.  

Tahap kedua yaitu tahap merumuskan hipotesis, pada tahap ini guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk merumuskan hipotesis secara bebas dari permasa-

lahan yang diberikan berdasarkan pengetahuan awal mereka. Tahap selanjutnya 

yaitu tahap mengumpulkan data, pada tahap ini guru membimbing siswa untuk 

mengumpulkan data yang dapat diperoleh dari melakukan percobaan atau telaah 

literatur.  Pada tahap ini siswa diharapkan mampu mengumpulkan data semaksi-

mal mungkin untuk mendukung jawaban hipotesis yang dituliskan.  Tahap ke-

empat yaitu tahap menganalisis data, pada tahap ini guru membimbing siswa 

menganalis data dari hasil percobaan yang telah dilakukan atau telaah literatur, 

siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat pada LKS.  Pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa berpikir rasional bahwa kebenaran jawaban bukan hanya ber-

dasarkan argumentasi tetapi didukung oleh data yang ditemukan dan dapat diper-

tanggungjawabkan.  Tahap kelima yatu tahap membuat kesimpulan, pada tahap 

ini guru membimbing siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan 
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dan analisis data yang telah diperoleh.  Tahap ini diharapkan mampu membantu 

siswa dalam upaya mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan, sampai pada akhirnya kemampuan mereka berkembang secara 

utuh. 

Dalam proses pembelajaran inkuiri terbimbing, siswa diajak mencari tahu jawa-

ban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan.  Sehingga  guru dapat melatihkan 

keterampilan mengelompokkan dan inferensi  kepada siswa sebagai salah satu 

komponen dalam Keterampilan Proses Sains (KPS).  KPS dimaksudkan untuk  

melatih dan mengembangkan keterampilan intelektual atau kemampuan berfikir 

siswa.  Selain itu juga mengembangkan sikasp-sikap ilmiah dan kemampuan 

siswa untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu 

atau pengetahuan.  

 
Dengan berpikir apabila pembelajaran inkuiri terbimbing diterapkan pada pembe-

lajaran kimia di kelas diharapkan siswa dapat meningktkan keterampilan 

mengelompokkan dan inferensi pada materi pokok larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

 
G. Anggapan Dasar 

 
Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kelas X1 dan X2 semester genap SMA Swadhipa Natar tahun pelajaran 

2012/2013 yang menjadi sampel penelitian mempunyai kemampuan dasar 

yang sama dalam keterampilan proses sains kimia khususnya keterampilan 

mengelompokkan dan inferensi. 
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2. Perbedaan N-gain keterampilan mengelompokkan dan inferensi pada materi 

larutan non-elektrolit dan elektrolit semata-mata terjadi karena perubahan 

perlakuan dalam proses belajar. 

3. Faktor - faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan 

mengelompokkan dan inferensi materi larutan non-elektrolit dan elektrolit 

kelas X semester genap SMA Swadhipa Natar TP 2012/2013 pada kedua 

kelas diusahakan sekecil mungkin sehingga dapat diabaikan. 

 
H. Hipotesis Umum 

 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi larutan non-elektrolit dan 

elektrolit efektif dalam meningkatkan keterampilan mengelompokkan dan 

inferensi siswa.  

 


