
 

 

 

 

 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

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

bang berdasarkan pada fenomena alam.  Ada tiga hal yang berkaitan dengan kimia 

yaitu kimia sebagai proses, produk dan sikap.  Kimia sebagai proses meliputi ke-

giatan mengamati, mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, 

meramalkan, menerapkan konsep, merencanakan percobaan, dan mengkomuni-

kasikan hasil pengamatan.  Kimia sebagai produk dapat berupa fakta, konsep, 

prinsip hukum dan teori.  Sedangkan kimia sebagai sikap meliputi keterampilan 

berkomunikasi, bekerja sama, ulet, kritis, kreatif, tanggung jawab dan memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi ketika menjumpai suatu fenomena.  Oleh sebab itu 

pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik kimia sebagai produk, 

proses dan sikap (Tim Penyusun, 2006). 

 

Dimasa mendatang, Indonesia sangat membutuhkan generasi yang kreatif agar 

bangsa Indonesia tidak hanya menjadi negara yang hanya menikmati hasil 

kreativitas negara lain.  Untuk itu diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada 

penguatan keterampilan berpikir kreatif, karena banyak penelitian menunjukkan 

bahwa kreativitas dapat dipelajari dan dapat diterapkan dimana saja, sehingga 

pendidikan harus diarahkan pada penguatan keterampilan berpikir kreatif.  Secara 
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eksplisit, keterampilan berpikir kreatif juga menjadi salah satu Standar 

Kompetensi Lulusan kurikulum 2013 untuk dimensi keterampilan, yakni siswa 

diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif 

dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara mandiri (Tim Penyusun, 2013). 

 

Faktanya, pembelajaran kimia di sekolah masih dominan menggunakan metode 

ceramah dan cenderung hanya membelajarkan kimia sebagai produk saja sehingga  

tidak tumbuh sikap ilmiah dalam diri siswa.  Hal tersebut diperkuat oleh hasil 

observasi dan wawancara di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, diperoleh informasi 

bahwa pembelajaran kimia di sekolah tersebut masih dominan menggunakan 

metode ceramah.  Kegiatan praktikum hanya dilakukan pada materi tertentu saja 

untuk membuktikan konsep kimia yang didapat.  Pada saat proses pembelajaran, 

guru berperan sebagai pusat dari segala informasi dan siswa hanya menerima 

informasi dari apa yang diberikan oleh guru tanpa berpikir untuk mencari infor-

masi lainnya.  Akibatnya, pembelajaran kimia cenderung hanya sebagai produk 

saja dan keterampilan berpikir orisinil siswa dalam memikirkan masalah-masalah 

atau hal yang tidak terpikirkan orang lain belum terlatih dengan baik sehingga 

dapat disimpulkan keterampilan berpikir kreatif siswa masih rendah khususnya 

keterampilan berpikir orisinil siswa. 

 

Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan mental yang terkait dengan 

kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang 

tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan 

dalam menyelesaikan masalah tersebut.  Keterampilan berpikir kreatif ini ter-
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masuk dalam kategori berpikir tingkat tinggi yang bertujuan untuk merangsang 

keingintahuan dan berpikir kreatif siswa yang dituntut untuk menciptakan sesuatu 

yang baru (Munandar, 2012).  Keterampilan berpikir kreatif menjadi lima macam, 

yaitu berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir orisinil 

(originality), berpikir elaboratif (elaboration) dan berpikir evaluatif (evaluation) 

(Munandar, 2008). 

 

Salah satu indikator keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir 

orisinil.  Keterampilan berpikir orisinil adalah keterampilan yang mampu melahir-

kan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk 

mengungkapkan diri, serta mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tak lazim 

dari bagian-bagian atau unsur-unsur.  Indikator perilaku yang terdapat pada keter-

ampilan berpikir orisinil adalah memikirkan masalah-masalah atau hal yang tidak 

terpikirkan orang lain, mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha me-

mikirkan cara-cara yang baru serta memilih cara berpikir lain dari pada yang lain 

(Munandar, 2008). 

 

Berdasarkan kurikulum 2013, laju reaksi merupakan salah satu materi dalam pem-

belajaran kimia di kelas XI IPA yang terdapat pada kompetensi dasar 3.7 adalah 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde 

reaksi berdasarkan data hasil percobaan.  Dan kompetensi dasar 4.7 adalah me-

rancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. 

 

Dalam mempelajari materi laju reaksi, siswa diajak untuk mempelajari keeratan 

hubungan antara konsep yang dipelajari dengan fenomena laju reaksi yang terjadi 
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dalam kehidupan sehari-hari misalnya, pembakaran kertas, peledakan bom, peng-

gunaan kembang api atau petasan, proses perkaratan besi, apel teroksidasi dan ter-

bentuknya bahan bakar fosil (minyak bumi).  Dengan cara tersebut siswa akan ter-

pacu untuk berpikir kreatif dan mendapat banyak pengalaman secara langsung.  

Tetapi yang terjadi dalam pembelajaran kimia di SMA selama ini pada materi laju 

reaksi siswa terbiasa untuk menghafal materi tersebut.  Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep kimia 

yang dipelajari dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan 

keterampilan berpikir kreatif terutama keterampilan berpikir orisinil dengan 

indikator memikirkan masalah-masalah atau hal yang tidak terpikirkan orang lain 

tidak terlatih.  Jadi dapat disimpulkan dalam kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung selama ini terutama pada materi laju reaksi siswa tidak merasakan 

manfaat yang ada. 

 

Salah satu model pembelajaran konstruktivisme yang dapat digunakan untuk me-

ningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa adalah model inkuiri terbimbing. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki ciri-ciri yaitu pembelajaran di-

mulai dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan.  Setelah masalah diung-

kapkan, 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 un-

tuk meyakinkan bahwa hipotesisnya tersebut benar, tepat dan rasional; langkah 

terakhir menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan (Gulo dalam 

Trianto, 2010). 
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Hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji penerapan pembelajaran inkuiri ter-

bimbing untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa yaitu hasil peneliti-

an Wulandari (2014) yang meneliti efektivitas model pembelajaran inkuiri ter-

bimbing pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam meningkatkan ke-

terampilan berpikir orisinil siswa SMA Negeri 2 Metro.  Dari hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 

larutan elektrolit dan non-elektrolit efektif dalam meningkatkan keterampilan ber-

pikir orisinil. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Laju 

Reaksi dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Orisinil Siswa”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah efektivitas model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir orisinil siswa? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan efektifitas model pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi dalam meningkatkan keterampilan 

berpikir orisinil siswa. 

 

 

 



6 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi siswa 

 Dengan diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam kegiatan 

belajar mengajar akan memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam me-

mecahkan masalah kimia dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

khususnya keterampilan berpikir orisinil. 

2. Bagi guru 

 Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat menjadi salah satu alternatif 

model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

3. Bagi Sekolah 

 Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing dikatakan efektif meningkatkan kete-

rampilan berpikir orisinil siswa apabila secara statistik ada perbedaan n-Gain 

yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dimana menurut Gulo (Trianto, 2010) model 

pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari 5 fase.  Fase 1 yaitu mengajukan 

pertanyaan atau permasalahan, fase 2 yaitu merumuskan hipotesis, fase 3 
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yaitu mengumpulkan data, fase 4 yaitu menganalisis data, dan fase 5 yaitu 

menarik kesimpulan. 

3. Keterampilan berpikir orisinil merupakan salah satu indikator keterampilan 

berpikir kreatif yang akan diteliti, meliputi memikirkan masalah-masalah atau 

hal yang tidak terpikirkan orang lain (Munandar, 2008). 


