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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan IPA.  Ilmu 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 yang melibatkan kete-

rampilan dan penalaran.  Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak ter-

pisahkan, yaitu kimia sebagai produk  temuan ilmiah (berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori) dan kimia sebagai proses (kerja ilmiah) (BSNP, 2006).  

Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran kimia harus lebih diarahkan pada 

proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan memberikan pengalaman bel-

ajar secara langsung yang dapat melatih kemampuan berpikir siswa melalui 

pengembangan keterampilan proses sains (KPS).     

 

KPS adalah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh ilmuwan untuk mem-

peroleh dan mengembangkan produk kimia yang meliputi keterampilan meng-

amati (observasi), mengklasifikasikan, mengukur, inferensi, prediksi, dan meng-

komunikasikan.  Dalam hal ini, siswa diajak untuk mengetahui dan memahami 
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bagaimana proses suatu produk kimia diperoleh, mulai dari perumusan masalah 

sampai dengan membuat suatu kesimpulan.  

  

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia yang sering diterapkan 

guru di sekolah cenderung hanya menyampaikan konsep-konsep, hukum-hukum, 

dan teori-teori tanpa menyuguhkan proses ditemukannya konsep, hukum, dan 

teori tersebut sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dari dalam diri siswa.  Hal ini 

menyebabkan interaksi yang terjadi hanya satu arah yaitu interaksi antara guru 

dengan siswa sedangkan interaksi siswa dengan siswa jarang terjadi dikarenakan 

pembelajaran hanya berpusat pada guru.  

 

Fakta di atas diperkuat dengan hasil observasi di SMA YP UNILA Bandar 

Lampung bahwa pembelajaran kimia yang diajarkan masih berpusat pada guru 

(teacher centered learning).  Pembelajaran yang digunakan masih bersifat 

konvensional yaitu ceramah, namun metode diskusi masih belum sering dilaku-

kan.  Karena pembelajaran yang diterapkan masih banyak berpusat pada guru 

menyebabkan siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan gagasan dan 

pendapatnya, serta cenderung bertindak sesuai dengan apa yang diinstruksikan 

oleh guru yang berakibat kemampuan keterampilan inferensi pada  siswa belum 

berkembang.    

 

Kompetensi dasar  pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah mempre-

diksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. Pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan siswa dapat 

diajak mengamati fenomena dalam kehidupan sehari-hari. 
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Untuk melatih keterampilan inferensi pada  siswa, diperlukan model pembelajar-

an yang berfilosofi konstruktivisme, yakni pembelajaran yang menitikberatkan 

pada keaktifan siswa dan mengharuskan siswa membangun pengetahuannya sen-

diri.  Salah satu model pembelajaran berfilosofi konstruktivisme yang dapat digu-

nakan untuk melatih keterampilan inferensi siswa adalah model inkuiri ter-

bimbing.  

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-

pilan inferensi.  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). 

Penelitian yang berhubungan dengan model pembelajaran inkuri terbimbing telah 

dilakukan oleh Nugroho (2013) dengan judul “ Efektivitas Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing Pada Materi Asam Basa Dalam Meningkatkan Keterampilan 

Mengkomunikasikan  Dan Inferensi”, menunjukkan bahwa rata-rata nilai n-gain 

keterampilan mengkomunikasikan sebesar 0,45 dan ketrampilan inferensi sebesar 

0,39. disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi asam-basa 
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efektif dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan dan inferensi 

dengan kriteria sedang. 

Kemampuan kognitif dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni kelompok 

kemampuan kognitif tinggi, sedang, dan rendah.  Siswa dengan kemampuan kog-

nitif tinggi, cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

kemampuan kognitif sedang dan rendah (Nasution, 2000).  Melalui model inkuiri 

terbimbing diharapkan kemampuan berpikir kreatif siswa dapat meningkat. 

 

Berdasarkan uraian tersebut , maka dilakukan penelitian: “Analisis Keterampilan 

Inferensi Pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Dengan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing”.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

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

Bagaimanakah keterampilan inferensi  pada materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan dengan menggunakan  model pembelajaran ikuiri terbimbing untuk 

siswa kelompok tinggi, sedang dan rendah? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,  penelitian ini bertujuan untuk men-

deskripsikan  keterampilan inferensi pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

dengan menggunakan  model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa 

kelompok tinggi, sedang dan rendah. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa :  

Melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memberikan 

pengalaman belajar secara langsung kepada siswa dan melatihkan keterampilan 

siswa dalam inferensi pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

Pengalaman  belajar dilatihkanya secara langsung dengan  keterampilan siswa 

dalam inferensi  pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.  

2. Bagi guru dan calon guru: 

Memberikan informasi kepada guru-guru kimia SMA YP Unila Bandar Lam-

pung mengenai tingkat keterampilan proses sains siswanya yang meliputi ke-

terampilan dalam inferensi  pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

melalui dengan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing. 

3. Bagi sekolah : 

Sebagai referensi kepada sekolah untuk perbaikan mutu pembelajaran yang 

melatih keterampilan proses sains siswa, diantaranya inferensi. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah. 

2. Keterampilan proses sains yang diteliti adalah keterampilan inferensi yang 

merupakan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek 

atau peristiwa berdasarkan fakta, 
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3. Pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang terdiri 

dari  5 tahap, yaitu : (1) mengajukan permasalahan, (2) merumuskan hipotesis, 

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

4. Kelompok tinggi, sedang dan rendah merupakan kelompok siswa berkemam-

puan kognitif tinggi, sedang dan rendah. 


