
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin maju dengan 

pesat mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu, pendidikan memiliki 

peran penting dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan 

suatu bangsa juga tidak terlepas dari keberhasilan penerapan sistem pendidikan di 

sekolah. Peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya dalam menghadapi per-

kembangan IPTEK. Saat ini, peningkatan mutu pendidikan semakin memper-

hatikan perkembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Depdiknas 2005) begitu juga dengan pendidikan 

sains, yang umum dikenal Ilmu Pendidikan Alam (IPA). 

Ilmu kimia merupakan rumpun IPA yang pada hakikatnya mempunyai karak-

teristik kimia sebagai proses, produk, dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran 

kimia tidak bias mengesampingkan proses ditemukannya konsep, melainkan 

bagaimana siswa dilatih untuk menemukan konsep tersebut. Untuk melatih siswa 

menemukan konsep-konsep kimia maka dapat ditempuh dengan pendekatan 

keterampilan proses. 

Dengan menggunakan pendekatan proses, selain menguasai konsep-konsep kimia, 

siswa juga dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan proses sains yang 
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dimilikinya. Keterampilan proses sains (KPS) merupakan keterampilan-keteram-

pilan intelektual, social, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan 

mendasar yang telah ada dalam diri siswa (Dimyati, 2009). Menurut Hartono 

(2007) indikator KPS dasar meliputi: mengamati (observasi), klasifikasi 

(mengelompokkan), pengukuran, komunikasi, menarik kesimpulan (inferensi), 

dan meramalkan (prediksi). 

Proses pembelajaran yang mengembangkan indikator KPS tersebut membuat 

siswa mampu menemukan fakta-fakta dan konsep-konsep secara mandiri. Akan 

tetapi pada kenyataanya, guru hanya mengajarkan fakta dan konsep kepada siswa. 

Hal ini disebabkan guru terdesak oleh waktu mengejar pencapaian kurikulum, 

sehingga guru hanya menginformasikan fakta dan konsep melalui metode 

ceramah. Hal ini mengakibatkan para siswa memiliki banyak pengetahuan tetapi 

tidak dilatih menemukan konsep dan mengembangkan ilmu pengetahuannya 

sendiri., sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak akan bertahan lama dalam 

ingatan siswa. Hal ini membuktikan bahwa tidak cukup menyampaikan secara 

lisan atau tulisan, melainkan guru harus merancang model pembelajaran yang 

berbeda dari biasanya. Salah satu model pembelajaran yang membuat siswa 

menemukan konsep secara mandiri adalah inkuiri terbimbing. 

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). 
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Lebih lanjut menurut Gulo (Trianto, 2010), pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

dimulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah untuk  disele-

saikan oleh siswa.  Setelah masalah diungkapkan, siswa mengembangkan penda-

patnya dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya.  Langkah selanjut-

nya siswa mengumpulkan data-data dengan melakukan percobaan dan telaah lite-

ratur.  Siswa kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan dari pembe-

lajaran yang telah dilakukan.  

Salah satu materi kimia yang dapat mengembangkan keterampilan proses sains 

siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu materi sistem 

koloid. Materi ini dipilih karena fenomena-fenomenanya sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari.   Standar Kompetensi dari materi koloid adalah menjelaskan 

sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  Berdasar-

kan SK ini siswa akan dilatihkan untuk mengelompokkan campuran ke dalam 

suspensi, larutan dan koloid berdasarkan hasil pengamatan,  Sehingga siswa tidak 

kesulitan dalam menemukan konsep sistem koloid. 

Beberapa hasil penelitian yang mengkaji penerapan pembelajaran inkuiri terbim-

bing adalah: (1) Diky (2012) menyimpulkan bahwa berdasarkan uji hipotesis, di-

ketahui bahwa kelas dengan pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki keteram-

pilan mengkomunikasikan dan pencapaian kompetensi siswa yang lebih tinggi 

dibandingkan kelas dengan pembelajaran konvensional. (2) Viyanti (2009) telah 

melakukan penelitian tentang penggunaan keterampilan proses sains dalam upaya 

meningkatkan penguasaan konsep suhu dan kalor siswa kalor siswa kelas X 

SMAN di Bandar Lampung.  Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah 

eksperimen semu dan deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian telah terjadi 



4 
 

 
 

peningkatan penguasaan konsep suhu dan kalor bagi siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan proses sains lebih tinggi secara signifikan 

dibandingkan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

KPS meliputi keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir siswa.  Kemam-

puan yang melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual 

atau berpikir siswa adalah kemampuan kognitif (Winarni, 2006).  Kemampuan 

kognitif dikelompokan menjadi tiga yaitu kemampuan kognitif tinggi, sedang, dan 

rendah.  Kemampuan kognitif merupakan salah satu faktor yang berpengaruh ter-

hadap prestasi belajar siswa.  Siswa berkemampuan kognitif tinggi, cenderung 

memiliki prestasi belajar yang tinggi dibandingkan kemampuan kognitif sedang 

dan rendah (Nasution, 2000).   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan peneltian yang berjudul 

“Analisis Keterampilan Prediksi dan Mengelompokkan Pada Materi Pokok Sistem 

Koloid Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan memprediksi siswa pada materi sistem koloid dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa kelompok tinggi, sedang, 

rendah ? 

2. Bagaimana keterampilan mengelompokkan siswa pada materi sistem koloid 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa kelompok tinggi,  
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sedang, rendah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan,  tujuan penelitian ini 

adalah untuk  mendeskripsikan keterampilan memprediksi dan mengelompokkan 

pada materi sistem koloid model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk siswa 

kelompok tinggi, sedang, rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Siswa 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang diterapkan dalam proses pem-

belajaran diharapkan dapat mengasah  kemampuan berpikir serta dapat me-

ningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi koloid. 

2. Guru 

Sebagai bahan petimbangan dalam pemilihan dan penerapan model pembela-

jaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia, terutama pada materi 

koloid. 

3. Sekolah  

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan salah satu  

alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah (Tim 

Penyusun kamus, 2006). 

2. Indikator keterampilan proses sains yang diteliti adalah keterampilan mem-

prediksi dan mengelompokkan.  

3. Keterampilan memprediksi yaitu dapat meramalkan berdasarkan pola-pola 

hasil pengamatan dan mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

keadaan yang belum diamati. 

4. Keterampilan mengelompokkan yaitu mampu menentukan perbedaan, 

mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan menentukan 

dasar penggolongan suatu obyek. 

5. Model inkuiri terbimbing yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

inkuiri terbimbing menurut  Gulo (Trianto, 2010)  yang terdiri dari tahap-

tahap, yaitu : (1) mengajukan permasalahan, (2) merumuskan hipotesis, (3) 

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

6. Kelompok tinggi, sedang, dan rendah merupakan kelompok kognitif siswa 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

 

 

 

 

 


