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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Belajarmerupakan proses siswamempelajaridanmemahamikonsep yang 

dikembangkan. Belajardapatdilakukanbaiksecara individual maupunkelompok, 

mandiriataudibimbing. Proses belajarmengajarmerupakan proses guru 

dansiswamelakukankomunikasisecaraaktifmengenaikonsep yang dikembangkan 

(Arifin, et.al., 2003: 8-9). Pembelajarandilakukantidakhanya di dalamkelas, 

siswamaupun guru dapatmelakukan proses 

pembelajarandimanasajasesuaidengankonsep yang akandipelajari. Terkadangpada 

proses pembelajaraninibanyakmateri yang 

tidakdapatdipahamiolehsiswasecarautuh, makadariitu guru 

diharapkandapatmengetahuitingkatpemahaman yang dimilikiolehsiswa. Sanjaya 

(2008) mengemukakanbelajarbukanhanyasekedar proses menghafal, 

tetapimembangunpengetahuannyamelaluiketerampilanberpikir. 

 Menurut Suyanti (2010) pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, siswa memiliki peran untuk menemukan sendiri materi 

pelajaran. sedangkan guru berperan sebagai fasilitator untuk mendorong siswa 

dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan proses dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan.Hofsteindan Walberg (1995) 

merasabahwapraktikumberbasisinkuirisangatpentingdalam proses 

pembelajarankhususnyamatapelajaransains, karenasiswaterlibatlangsungdalam 

proses penyelesaianmasalahdanmerumuskanpertanyaan-pertanyaanilmiah, 

membuathipotesis, merancangeksperimen, mengumpulkan data, menganalisis 

data, danmenarikkesimpulanberdasarkanmasalahmaupunfenomena.  
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 Ditinjaudaritingkatkompleksitasnyapembelajaraninkuiridibagimenjaditigating

katan (Trowbridge &Bybee, 

1990).Tingkatanpertamaadalahpembelajaranpenemuan(Discovery), 

tingkatankeduaadalahpembelajaraninkuiriterbimbing(guided inquiry), dan yang 

paling kompleksadalahinkuiriterbukaataubebas(open inquiry). Menurut Ambarsari 

(2013) model pembelajaran inkuiriterbimbingmerupakansalah satucara yang 

efektifuntukmembuatvariasisuasana
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pembelajaran. 

Pembelajaraninkuiriterbimbingmerupakanpembelajarankelompokdimanasiswadib

erikesempatanuntukberfikirmandiridansalingmembantudenganteman yang lain. 

Pembelajaraninkuiriterbimbingmembimbingsiswauntukmemilikitanggungjawabin

dividudantanggungjawabdalamkelompok.Padainkuiriterbimbing, guru 

tidaklagiberperansebagaipemberiinformasidansiswasebagaipenerimainformasi, 

tetapi guru membuatrencanapembelajaranataulangkah-

langkahpraktikum.Siswamelakukanpraktikumataupenyelidikanuntukmenemukank

onsep-konsep yang telahditetapkan guru. 

 Mempelajarikimiabukanhanyamenguasaikumpulanpengetahuanberupafakta, 

konsep, atauprinsiptetapidapatberupasuatu proses penemuan, proses 

membangunkonsep, mengkomunikasikanberbagaifenomena yang terjadi, 

danpenguasaanmetodeilmiah (JahrodanSusilawati, 2009). MenurutArifin(1995) 

materikimiaituterbilangcukupsulit, karenadalam kimia itu terdapat istilah, angka, 

dan konsep yang harus dipahami.Kebanyakankonsep-

konsepdalammaterikimiasecarakeseluruhanmerupakankonsepataumateri yang 

abstrakdankompleksehinggauntukmengatasihaltersebutkonsepperluditunjukkandal

ambentuk yang lebihkonkret, misalnyadenganpraktikumatau media tertentu. 

 Salah 

satudarimaterikimiatersebutmengenaihukumkekekalanmassa.Untukmemahamimat

erikimiadiperlukanmetode yang sesuai yang 

dapatmembuatsiswamudahuntukmempelajarinya.Menurut Hidayati (2012) 

pembelajaran yang 

dilakukankebanyakandenganmetodeceramahataupunpraktikum. Metode yang 

sesuai dengan materi hukum kekekalan massaadalahmetodepraktikum. 

Denganmenggunakanpraktikum, siswadiberikesempatanuntukmelakukansendiri 

agar siswadapatmenambahpengalaman, mengembangkansikapilmiah, 

danhasilbelajarakanbertahanlebih lama dalamingatansiswa (Rustaman, 2003) yang 
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diharapkandapatmengembangkanpenguasaankonsep. Namunkini, 

menurutMayanti (2011) praktikum yang telahdilakukanmerupakanpraktikum yang 

dirancangoleh guru selengkapmungkintanpaadanyapertanyaan yang 

membimbingsiswauntukmenemukansendirikonsep yang dipelajari, 

sehinggasiswahanyamengikutiprosedur yang diberikandantidakpahamterhadapapa 

yang dilakukan. Praktikum yang diharapkanadalahpraktikum yang 

dapatmembimbingsiswa, kemudiandapatmengembangkan proses 

berfikirsiswadantidakhanyasekedaruntukmempraktekkannya. 

Metodepraktikummelibatkansiswasecaralangsungdandapatmeningkatkanketeramp

ilan proses sains (Subiantoro, 2009).  

 MenurutDahar (1985), keterampilan proses sains (KPS) 

adalahkemampuansiswauntukmenerapkanmetodeilmiahdalammemahami, 

mengembangkandanmenemukanilmupengetahuan. Dengan KPS siswa dapat 

mengembangkan keterampilan yang telah dimilikinya untuk memperoleh 

pengetahuan baru dan siswa dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah. 

 Berbagaipenelitian KPS telahbanyakdilakukanolehpeneliti-

penelitisebelumnya. Dari penelitian yang dilakukanolehDwiyantidanSiswaningsih 

(2005) mengenai keterampilan proses sains siswa SMU kelas XI pada 

pembelajaran kesetimbangan kimia melalui metode 

praktikumdiperolehhasilberupaketetampilandalampraktikum, berkomunikasi, 

danmenafsirkanhasilpengamatantergolongkategoribaik. Kemudianpenelitian yang 

dilakukanolehBudiman (2011) menunjukkan 

bahwapadapembelajaranpraktikumlajureaksiberbasisinkuiriterbimbingdapatmenin

gkatkanketerampilan proses sainssiswa, 

danjugadapatmenarikminatdanmembuatsiswaaktifdalam proses pembelajaran. 

Selanjutnyapenelitian yang dilakukanolehAnisah (2012) 

padapembelajaranpembuatansistemkoloiddenganmenggunakanmetodediscovery-

inquirysiswa dapatmengembangkanindikator-indikator KPS denganbaik. 
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 KPS yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda, keterampilan tersebut 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Keterampilan tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Untukmengetahuibagaimanapengaruh model 

pembelajaran yang dilakukan, digunakankategorikelompok agar 

diketahuibagaimanapengaruhuntukkelompoktinggi, sedang, 

danrendah.Berdasarkanlatarbelakang yang telahdiuraikan, 

akandilakukanpenelitianpengaruh model inkuiri terbimbing terhadap keterampilan 

proses sains siswa pada pembelajaran hukum kekekalan massa. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana pengaruh 

model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa 

pada pembelajaran hukum kekekalan massa. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing memiliki tahapan-tahapan pembelajaran yang dapat mengembangkan 

KPS siswa. Materi hukum kekekalan massa erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari, sehingga KPS siswa dapat dikembangkan pada materi ini. 

 

C. RumusanMasalah Penelitian 

Masalah yang akandikajidalampenlitianiniadalah “Bagaimanapengaruh model 

pembelajaraninkuiriterbimbing terhadapketerampilan proses sains 

siswapadapembelajaranhukum kekekalan massa?” 

 Permasalahan yang umum di atas, 

diuraikanmenjadipertanyaanpenelitiansebagaiberikut. 

1. Bagaimana keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran hukum 

kekekalan massa di kelas eksperimen dengan menggunakan model 
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pembelajaran inkuiri terbimbing dan di kelas kontrol dengan menggunakan 

model konvensional ?  

2. Bagaimana keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran hukum 

kekekalan massa di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan di kelas kontrol dengan menggunakan model 

konvensional untuk masing-masing kategori siswa ? 

3. Bagaimana keterampilan proses sains siswa untuk setiap indikator di kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan di kelas 

kontrol dengan menggunakan model konvensional? 

4. Bagaimana tanggapan siswa mengenai model inkuiri terbimbing yang 

dilakukan pada pembelajaran hukum kekekalan massa?  

 

D. TujuanPenelitian 

1. Memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses sains 

siswa pada pembelajaran hukum kekekalan massa. 

2. Memperoleh informasi mengenai keterampilan proses sains siswa pada 

pembelajaran hukum kekekalan massa dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

 

E. ManfaatPenelitian 

 Penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif terhadap siswa maupun 

guru dan juga bagi peneliti lain. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi Siswa 
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 Siswa dapat mengembangkan keterampilan proses sains siswa pada 

pembelajaran hukum kekekalan massa dengan model pembelajaran inkuiri 

2. Bagi Guru 

 Guru dapat memperolehgambaran model pembelajaran inkuiri terbimbing 

untuk mengembangkan keterampilan proses sains. 

3.  Bagi Peneliti 

  Peneliti dapat memberikan masukan kepada peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dan keterampilan proses sains pada materi yang lain. 

 

F. Struktur Organisasi 

Skripsi ini tersusun dari lima bab. Kelima bab tersebut adalah Bab I 

Pendahuluan; Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

Penelitian; Bab III Metode Penelitian; Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; 

Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Bab I berupa Pendahuluan terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang 

Penelitian, Identifikasi Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi. Bab II berupa Kajian 

Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian. Bab II terserbut terdiri dari 

empat sub bab, yaitu Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu yang Relevan, 

Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian. Pada kajian pustaka mengenai 

Keterampilan Proses Sains, Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing, dan Hukum 

Kekekalan Massa. 

Bab III berupa Metode Penelitian yang terdiri dari delapan sub bab, yaitu 

Lokasi dan Subjek Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Definisi 

Operasional, Instrumen Penelitian, Proses Pengembangan Instrumen, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Analisis Data. Bab IV berupa Hasil Penelitian dan 

Pembahasan yang terdiri dari empat sub bab yaitu Hasil Pengembangan 
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Keterampilan Proses Sains (KPS) Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol, 

Keterampilan Proses Sains (KPS) pada Setiap Kategori Siswa, Keterampilan 

Proses Sains (KPS) Siswa pada Setiap Indikator, dan Tanggapan  Siswa Mengenai 

Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing. Indikator KPS yang dikembangkan 

adalah mengamati, menggunakan alat dan bahan, membuat hipotesis, 

merencanakan percobaan, menerapkan konsep, dan berkomunikasi. Bab V berupa 

Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. 


