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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan retensi siswa dikarenakan  
siswa sulit mempelajari kimia dalam hal memahami konsep dasar materi kimia, 
mereaksikan unsur-unsur, dan penggunaan rumus-rumus kimia sehingga hasil belajar siswa 
kelas XII IPA di SMA Muhammadiyah 2 Pontianak pada mata pelajaran kimia rendah, 
khususnya pada materi sifat koligatif larutan dengan nilai ketuntasan siswa sebesar 
41,93%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar retensi siswa yang 
diberikan pembelajaran pendekatan inkuiri pada materi sifat koligatif larutan dan pengaruh 
pembelajaran dengan pendekatan inkuiri terhadap kemampuan retensi siswa pada materi 
sifat koligatif larutan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah pre-Experimental Designs. 
Populasi dan sampel ialah seluruh siswa kelas XII IPA  SMA Muhammadiyah 2 Pontianak, 
pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Alat pengumpul data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian, angket, lembar observasi dan 
wawancara. Hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen posttest, retest dengan nilai 
kevalidan sebesar 1,0 dan instrumen angket, lembar observasi, wawancara menunjukkan 
layak digunakan. Uji coba soal posttest dan retest reliabilitas dengan koefisien sebesar 0,73 
dan 0,66. Hasil analisis kemampuan retensi menunjukkan bahwa terdapat retensi (daya 
ingat) sebesar 99,35%. Hasil perhitungan effect size kemampuan retensi sebesar 1,17 
(37,90%). Selanjutnya, respon 35 siswa kelas XII IPA terhadap pembelajaran dengan 
pendekatan inkuiri diperoleh sebesar 97,14% yaitu sangat baik artinya pembelajaran 
dengan pendekatan inkuiri memberi pengaruh tinggi terhadap kemampuan retensi siswa. 

Kata Kunci: kemampuan retensi, pendekatan inkuiri,  sifat koligatif larutan 

PENDAHULUAN
Pembelajaran inkuiri berlandaskan 

pada hakikat sains, dimana proses 
pembelajaran menitikberatkan pada dua 
aspek, yaitu sains sebagai proses dan 
sains sebagai produk (Khan, et al, 2011). 
Sehingga dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran harus berpusat kepada 
siswa (student centered), dimana 
siswalah yang aktif dalam mengkontruksi 
pengetahuan melalui penyelidikan ilmiah. 

Ilmu kimia adalah ilmu yang 
berlandaskan eksperimen, artinya tidak 



mungkin belajar kimia tanpa didukung 
oleh laboratorium. Laboratorium 
diperlukan siswa memahami konsep-
konsep kimia, mereaksikan unsur-unsur 
kimia, membuktikan berbagai konsep dan 
melakukan penelitian sederhana 
(Mulyasa, 2008: 132). Menurut 
Rusmansyah (2003: 38), siswa tidak 
dapat membangun konsep-konsep kimia 
yang fundamental pada awal 
pembelajaran kimia. Konsep-konsep 
kimia merupakan hal yang bersifat 
abstrak, siswa tidak dapat mengenali 
konsep-konsep kunci atau hubungan antar 
konsep yang diperlukan untuk memahami 
konsep-konsep tersebut, akibatnya hasil 
belajar kimia siswa menjadi rendah. Hasil 
belajar yang rendah salah satunya adalah 
karena penggunaan pendekatan 
pembelajaran yang kurang tepat oleh 
guru dalam mengajar. Guru lebih banyak 
menanamkan konsep-konsep materi 
pelajaran melalui transfer informasi dan 
pemberian contoh-contoh yang 
cenderung dihafal siswa, sehingga 
menyebabkan siswa cepat melupakan 
materi pelajaran. 

Taufik, R. (2010: 16) menyatakan 
bahwa retensi adalah salah satu indikator 
bermutunya hasil atau pembelajaran yang 
kurang mendapatkan perhatian. Untuk 
mengetahui efektifnya strategi 
pembelajaran, hendaknya tidak hanya 
dari penguasaan konsep saja. Konsep-
konsep yang diajarkan dapat melekat 
dalam ingatan siswa atau cepat 
terlupakan karena pembelajaran yang 
dilakukan hanya berupa transfer hapalan 
belaka. 

Hasil wawancara dengan siswa kelas 
XII IPA Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Muhammadiyah 2 Pontianak pada 
tanggal 30 Januari 2015, diperoleh 
informasi bahwa siswa kurang menyukai 
pelajaran kimia karena menurut siswa 
materi kimia banyak rumus dan definisi 
yang sulit dipahami serta sulitnya 
mereaksikan unsur-unsur kimia. Siswa 
mengaku beberapa jam kemudian siswa 

sudah lupa dengan apa yang disampaikan 
guru kimianya. Sebagian besar siswa 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
soal yang berhubungan dengan konsep-
konsep dasar yang mendasari materi. 

Hal ini diperkuat dari hasil 
wawancara terhadap pembelajaran yang 
dilakukan guru mata pelajaran kimia di 
SMA Muhammadiyah 2 Pontianak pada 
hari Kamis tanggal 5 Februari 2015. 
Hasil  wawancara memberikan informasi 
bahwa tidak ada persiapan sendiri yang 
dilakukan oleh siswa sebelum menerima 
pelajaran sehingga pemahaman konsep 
menjadi kurang. Siswa cepat melupakan 
pelajaran dan aktivitas berpikir siswa 
untuk mengevaluasi serta mencari 
kebenaran informasi yang disampaikan 
sangat kurang. Dalam menyampaikan 
materi pembelajaran, guru menggunakan 
metode ceramah dan media powerpoint 
untuk membantu menjelaskan materi 
tertentu. Hasil belajar yang diperoleh 
siswa belum maksimal, terutama pada 
materi sifat koligatif larutan. 

Hasil belajar siswa untuk materi sifat 
koligatif larutan menunjukkan bahwa 
pada materi tersebut banyak siswa yang 
mengalami kesulitan. Karena materi sifat 
koligatif larutan banyak bersifat 
perhitungan dan dalam mempelajari 
konsep sifat koligatif larutan siswa 
dituntut untuk menguasai konsep-konsep 
prasyarat seperti konsentrasi larutan yaitu 
molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Hasil 
belajar tersebut dapat dilihat pada Tabel 
1.1. 

 
Tabel 1.1.  Persentase Ketuntasan 

Hasil Ulangan Harian Siswa  
 

Ketuntasan Sifat 
Koligatif 
Larutan 

Reaksi 
Oksidasi dan 
Elektrokimia 

Kimia 
Unsur 

Tuntas 41,93 % 70,38 % 96,30 % 
Tidak 
Tuntas 

58,07 % 29,62 %   3,70 % 

Sumber: Daftar nilai ulangan kimia mata 
pelajaran kimia 2014/2015 SMA 
Muhammadiyah 2 Pontianak 



 
Permasalahan di atas memerlukan 

solusi untuk mengatasinya, salah satu 
solusi untuk mengatasi masalah tersebut 
adalah dengan strategi pembelajaran. 
Menurut Zulfiani (2009: 93), salah satu 
cara pembelajaran yang memberikan 
kesempatan pada siswa untuk ikut 
menghayati proses penyusunan suatu 
konsep adalah dengan menerapkan 
pendekatan proses pembelajaran, salah 
satunya adalah pendekatan pembelajaran 
inkuiri. Pendekatan inkuiri merupakan 
pendekatan yang mempersiapkan siswa 
untuk melakukan eksperimen sendiri 
secara luas agar melihat apa yang terjadi, 
ingin melakukan sesuatu, mengajukan  
pertanyaan, dan mencari  jawaban  
sendiri,  serta menghubungkan penemuan 
yang satu dengan penemuan yang lain, 
membandingkan apa yang ditemukannya 
dengan penemuan siswa lain (Suwangsih, 
E. 2006: 185). Kelemahan siswa 
berdiskusi dapat teratasi dengan diskusi 
pemecahan masalah, dan daya ingat siswa 
akan dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan praktikum dalam 
pembelajaran inkuiri. 
 
METODE PENELITIAN 
A. Metode dan Bentuk Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode 
eksperimen. Metode penelitian 
eksperimen dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang digunakan 
untuk mencari pengaruh perlakuan 
tertentu terhadap yang lain dalam 
kondisi yang terkendalikan. Bentuk 
penelitian eksperimen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pre-
Experimental Designs karena desain 
ini belum merupakan eksperimen 
sungguh-sungguh masih terdapat 
variabel luar yang ikut berpengaruh 
terhadap terbentuknya variabel terikat. 
Jadi hasil eksperimen yang merupakan 
variabel terikat itu bukan semata-mata 
dipengaruhi oleh variabel bebas.  

 
B. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (independent) 
Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah pendekatan inkuiri.  

2. Variabel terikat (dependent) 
Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah kemampuan retensi 
(daya ingat) siswa kelas XII SMA 
Muhammadiyah 2 Pontianak. 

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XII IPA SMA 
Muhammadiyah 2 Pontianak tahun 
ajaran 2015/2016. 

2. Sampel Penelitian 
Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 
non-probability sampling. Adapun 
yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XII IPA SMA 
Muhammadiyah 2 Pontianak tahun 
ajaran 2015/2016  berjumlah 35 
orang yang terdiri dari 15 laki-laki 
dan 20 perempuan. 

 
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Teknik dan alat pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik pengukuran, teknik 
observasi langsung, teknik komunikasi 
tidak langsung, dan teknik komunikasi 
langsung. Teknik pengukuran yang 
digunakan berupa tes uraian yang 
berkaitan dengan materi sifat koligatif 
larutan di SMA. Teknik komunikasi 
tidak langsung juga dilakukan dalam 
penelitian ini dengan memberikan 
sejumlah pertanyaan berupa angket 
(skala guttman) kepada siswa. Teknik 
komunikasi tidak langsung adalah cara 
memberikan sejumlah pertanyaan 
kepada objek penelitian. Teknik 
observasi langsung dalam penelitian 
ini dilakukan dengan meminta bantuan 
kepada observer untuk mengisi lembar 



pengamatan aktivitas pembelajaran 
dalam kelas. Teknik komunikasi 
langsung berupa wawancara kepada 
siswa juga dilakukan selain teknik 

pengumpul data berupa soal tes uraian, 
angket, dan observasi.  

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Posttest dan Retest 
Posttest dilakukan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada 
sub materi tekanan osmotik setelah 
diberi pelakuan pendekatan 
pembelajaran inkuiri pada kelas 
eksperimen. Retest diberikan selang 
satu minggu setelah pemberian 
posttest. Retest ini digunakan untuk 
menguji kemampuan retensi siswa 
tentang materi yang telah diajarkan 
dengan pendekatan inkuiri. Posttest 
dan Retest diberikan masing-
masing selama 2 × 45 menit. Hasil 
Posttest dan Retest dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1.  Hasil Posttest dan 

Retest Siswa Subbab 
Tekanan Osmotik 

 
Data Posttest Retest 

Persentase 
Kognitif 

81,56% 81,03% 

Standar  
Deviasi 

2,97 2,74 

Ketuntasan 100% 100% 

 
2. Kemampuan Retensi Siswa 

Mengetahui seberapa besar 
retensi siswa pada sub materi 
tekanan osmotik melalui 
pembelajaran pendekatan inkuiri 
digunakan rumus persentase 
retensi. Hasil perhitungan retensi 
menggunakan persentase posttest 
dan retest diperoleh sebesar 
99,35%. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam interval 1 minggu 
setelah pembelajaran pendekatan 
inkuiri selesai, ingatan siswa pada 

sub materi tekanan osmotik masih 
baik. 

3. Hasil Angket Respon Siswa 
Respon siswa diperoleh dari 

sejumlah pernyataan dalam angket. 
Mengetahui seberapa besar respon 
siswa terhadap pembelajaran 
pendekatan inkuiri digunakan 
rumus persentase angket. Hasil 
perhitungan persentase respon 
siswa menggunakan skor rata-rata 
dan skor ideal diperoleh sebesar 
97,14%. Hal ini menunjukkan 
bahwa tanggapan siswa sangat baik 
terhadap pembelajaran pendekatan 
inkuiri pada sub materi tekanan 
osmotik. 

4. Hasil Observasi 
Observasi dilakukan selama 

proses pembelajaran pendekatan 
inkuiri berlangsung. Pembelajaran 
inkuiri dilakukan 2 kali pertemuan 
yaitu diskusi dan praktikum. Hasil 
lembar observasi dapat dilihat pada 
Tabel 4.2. 
Tabel 4.2. Hasil Lembar 

Observasi 
Keterlaksanaan RPP 

 
 

 
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-
rata kinerja guru pertemuan 1 dan 
2, 100% terlaksana dengan sangat 
baik. 

5. Effect  Size 
Hasil perhitungan effect size 

menggunakan nilai hitung Retest 
dan nilai hitung pembanding yaitu 
nilai ulangan harian serta standar 
deviasi diperoleh ES = 1,17 
termasuk kategori tinggi. Merujuk 
pada tabel luas di bawah lengkung 
normal standar diperoleh  

Pertemuan Persentase 
Diskusi 100% 

Praktikum 100% 



persentase peningkatan kemampuan 
retensi siswa di kelas XII IPA SMA 
Muhammadiyah 2 Pontianak 
dengan pendekatan inkuiri sebesar 
37.90%. Hal ini menunjukkan 
bahwa pembelajaran inkuiri 
memberikan pengaruh yang tinggi 
dalam meningkatkan kemampuan 
retensi siswa. 

 
B. Pembahasan 

1. Proses Pembelajaran dengan 
Pendekatan Inkuiri 

Penelitian ini yang diambil 
sebagai kelas eksperimen adalah 
kelas XII IPA Muhammadiyah 2 
Pontianak. Penelitian ini hanya 
menggunakan satu kelas. Kelas ini 
diberikan perlakuan pendekatan 
inkuiri. Jumlah siswa yang terdapat 
di kelas eksperimen sebanyak 35 
siswa. Penelitian ini dilakukan 
sebanyak 2 kali pertemuan, 
pertemuan 1 (diskusi pemecahan 
masalah) pada tanggal 19 
September 2015 dan pertemuan 2 
(praktikum) pada tanggal 26 
September 2015 dengan alokasi 
waktu 2 x 45 menit dalam 1 kali 
pertemuan. Pelaksanaan 
pembelajaran terdiri dari kegiatan 
awal, kegiatan inti dan kegiatan 
akhir. Kegiatan tahap tersebut 
dihubungkan dengan tahap-tahap 
inkuiri. Penelitian ini dilakukan 
observasi secara langsung selama 
pembelajaran berlangsung yang 
menggunakan lembar observasi 
oleh observer. 
Pertemuan 1 

Pertemuan pertama terdiri dari 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan 
penutup. Pada proses pembelajaran 
ini dilakukan dalam 3 fase. Fase 1 
(Perumusan Masalah) Guru 
membagikan siswa ke dalam 6 
kelompok, kemudian guru 
membagikan LKS kepada masing-
masing kelompok yang berisi 

gambar pendahuluan untuk 
rumusan masalah, materi, dan 
format mendesain percobaan dari 
rumusan masalah. Fase 2 
(Perumusan Hipotesis) Guru 
mengarahkan siswa untuk 
berhipotesis sesuai dengan rumusan 
masalah yang sudah dibuat. Siswa 
berhipotesis berdasarkan LKS dan 
buku. Guru mengecek hasil 
hipotesis masing-masing kelompok. 
Guru menjelaskan pengertian 
konsentrasi mol (molalitas, 
molaritas dan faksi mol), osmosis, 
tekanan osmosis, hubungan 
konsentrasi dengan tekanan 
osmosis dan perhitungan tekanan 
osmosis larutan elektrolit dan non 
elektrolit serta contoh soal. Siswa 
mendengarkan dengan seksama. 
Beberapa siswa aktif bertanya saat 
guru menjelaskan siswa lain aktif 
menanggapi. Kemudian guru 
memberikan dua latihan soal di 
papan tulis dan menunjuk dua 
orang siswa untuk mengerjakan 
soal di papan tulis. Tujuannya 
adalah melihat apakah siswa 
tersebut mengerti atau tidak. Guru 
meminta siswa yang tidak ditunjuk 
untuk mengerjakan soal masing-
masing. 2 soal di papan tulis dapat 
dikerjakan siswa dengan benar. 
Guru bertanya kepada siswa apakah 
ada siswa yang memiliki jawaban 
yang berbeda dengan soal nomor 1 
yang dikerjakan di papan tulis. 1 
orang siswa mengangkat tangan 
menyebutkan jawaban yang 
berbeda, setelah dibahas ternyata 
siswa tersebut keliru dalam 
menghitung, guru kembali bertanya 
apakah ada jawaban yang berbeda 
untuk soal nomor 2, beberapa siswa 
mengatakan bahwa jawaban soal 
nomor dua benar. Kemudian guru 
dan siswa membahas soal bersama 
sehingga diperoleh jawaban yang 
sebenarnya. Fase 3 (Merancang 



Percobaan) Guru meminta masing-
masing kelompok membuktikan 
peristiwa osmosis dengan membuat 
percobaan sesuai gambar campuran 
yang tertera di LKS. Tujuan 
percobaan ini untuk mengamati 
keadaan awal dan akhir sampel 
buah setelah di diamkan dalam 
berbagai larutan. Masing-masing 
kelompok diberi kesempatan 
mendesain satu percobaan. 
Kelompok 1 menggunakan apel dan 
air sumur, kelompok 2 apel dan 
larutan garam, kelompok 3 kentang 
dan air murni, kelompok 4 kentang 
dan gula, kelompok 5 wortel dan 
cuka, kelompok 6 wortel dan 
minyak kelapa. Guru mengarahkan 
siswa untuk mengisi hasil desain 
percobaan pada LKS yang sudah 
dibagikan. Siswa mendiskusikan 
percobaan dengan baik. Siswa 
menentukan alat dan bahan yang 
akan digunakan serta merancang 
cara kerja percobaan. Kemudian 
tiap kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi di depan kelas. 
Perwakilan kelompok 
mempresentasikan kelompok lain 
menanggapi dengan aktif. Guru 
menjelaskan kembali jawaban 
siswa dengan benar.  
Pertemuan 2 

Pertemuan 2 terdiri dari 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan 
penutup. Pada proses pembelajaran 
ini dilakukan dalam 2 fase. Fase 1 
(Melakukan Percobaan) Guru 
membimbing dan mengarahkan 
siswa dalam pelaksanaan 
praktikum. Siswa melakukan 
praktikum secara berkelompok 
berdasarkan langkah kerja yang 
sudah dibuat. Hasil percobaan 
dapat dianalisis setelah 24 jam. 
Fase 2 (Menganalisis Data) Guru 
mengarahkan siswa menganalisis 
data  secara berkelompok dan 
menulis hasil percobaan di LKS. 

Siswa mendiskusikan hasil 
percobaan secara berkelompok. 
Guru mengarahkan siswa 
membandingkan hasil percobaan 
yang dilakukan dengan hipotesis. 
Hasil percobaan siswa sesuai 
dengan teori. 

 
2. Kemampuan Retensi (daya ingat) 

Siswa pada Materi Sifat Koligatif 
Larutan yang diajarkan melalui 
Pendekatan Inkuiri 

Kemampuan retensi (daya 
ingat) siswa ditentukan berdasarkan 
nilai posttest dan retest. Posttest 
diberikan setelah pembelajaran 
pendekatan inkuiri selesai. Retest 
diberi selang 1 minggu setelah 
posttest. Menurut Ebbinghaus pada 
tahun 1885 (Suyanto, 2006: 66) 
menunjukkan bahwa retensi dapat 
berkurang dengan cepat setelah 
interval waktu tertentu dan lupa 
atau berkurangnya retensi ini dapat 
terjadi beberapa  jam  pertama  
setelah  proses  belajar  
berlangsung. Tes retensi dilakukan 
setelah 1 minggu dari perlakuan 
posttest. Hal ini didukung Herlanti, 
Y., Nuryani Y.R & Wawan S. 
(2007: 33) yang menyatakan “tes 
pemahaman (post test) dilakukan 
pasca pembelajaran selesai, 
sedangkan retest dilakukan setelah 
satu minggu pembelajaran 
berhenti”. Perbandingan  hasil 
persentase nilai Posttest dan Retest 
dapat digambarkan dalam bentuk 
Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Grafik Perbandingan 
hasil persentase nilai 
Posttest dan Retest 

 
Gambar 4.1 terlihat bahwa 

persentase nilai posttest sebesar 
81,56% dan nilai retest sebesar 
81,03%. Hasil perhitungan 
kemampuan retensi siswa diperoleh 
dari persentase nilai posttest dan 
retest sebesar 99,35% artinya siswa 
dapat  mengingat materi sifat 
koligatif larutan sub materi tekanan 
osmotik setelah selang 1 minggu 
pembelajaran pendekatan inkuiri 
dan posttest selesai dilakukan. 
Menurut Candra, I.S., Sarwanto & 
Suparmi (2012) menyatakan bahwa 
faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi LTM (Long Term 
Memory) terhadap pengetahuan 
yang telah dipelajari dalam kelas 
salah satunya adalah 
strategi/metode pembelajaran yang 
diterapkan. Dalam penelitian ini, 
pembelajaran pendekatan inkuiri 
cukup efektif untuk 
mempertahankan retensi (daya 
ingat) siswa. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Herlanti, 
Y., Nuryani Y.R & Wawan S. 
(2007) meneliti tentang Kontribusi 
Wacana Multimedia Terhadap 
Pemahaman dan Retensi Siswa. 
Dalam penelitian tersebut diperoleh 
retensi siswa yang dibuktikan dari 
pesentase retensi sebesar 99,31%. 

Kemampuan retensi siswa 
setelah pembelajaran pendekatan 
inkuiri bukan semata-mata berasal 
dari pemikiran guru yang 
dituangkan langsung ke dalam 
pemikiran siswa, namun 
kemampuan retensi tersebut 
diperoleh dari hasil pengalaman-
pengalaman siswa melalui 
eksperimen atau percobaan dan 
diskusi yang telah dilakukan siswa 
membangun sendiri dasar dari 

pengetahuan yang telah didapatnya 
pada saat proses belajar mengajar 
berlangsung. Sejalan dengan 
pendapat Dahar, R.W. (2009: 42) 
menyatakan bahwa pengajaran 
inkuiri mempunyai proses mental 
yang komplek misalnya 
merumuskan masalah, merancang 
eksperimen, membuat hipotesis, 
menganalisis, melakukan 
eksperimen, dan 
mengkomunikasikan hasil 
eksperimen. Kenyataan ini juga 
sesuai dengan pernyataan Dewi, 
A.W., Kurnia & Sunarya, Y. (2013) 
bahwa penggunaan metode 
praktikum ini bertujuan agar siswa 
mampu mencari dan menemukan 
sendiri berbagai jawaban atas 
persoalan-persoalan yang 
dihadapinya dengan menggunakan 
percobaan sendiri. Siswa juga 
berlatih dalam mengingat materi 
yang telah dipelajari untuk 
melakukan percobaan tersebut. 

3. Pengaruh Pendekatan Inkuiri 
Terhadap Kemampuan Retensi 
Siswa  

Pengaruh penerapaan 
pendekatan inkuiri dalam 
mempertahankan kemampuan 
retensi siswa pada materi sifat 
koligatif larutan yang dapat 
diketahui dengan perhitungan 
Effect Size (ES). Hasil perhitungan 
ES dari nilai retest diperoleh ES 
sebesar 1,17 dengan kategori ≥ 0,8 
yang digolongkan tinggi. Hasil 
tersebut kemudian dibandingkan 
dengan tabel Z memiliki pengaruh 
yang sangat besar yaitu sebesar 
37,90%. Hal ini menunjukkan 
bahwa pembelajaran pendekatan 
inkuiri memberi pengaruh (efek) 
yang tinggi terhadap kemampuan 
retensi (daya ingat) siswa. 

Hasil data penelitian yang 
diperoleh melalui angket respon 
siswa yang diberikan setelah proses 



pembelajaran dan tes uraian selesai 
dilaksanakan. Secara umum 
variabel angket respon siswa 
terhadap proses pembelajaran dan 
untuk mengetahui bagaimana 
pemahaman serta kemampuan 
retensi siswa pada sub materi 
tekanan osmotik dengan 
pendekatan inkuiri yang digunakan 
dalam proses belajar. Hasil analisis 
data angket diperoleh rata-rata skor 
34 dengan persentase sebesar 
97,14% dan termasuk kategori 
sangat baik. Hal ini menunjukkan 
terdapat pengaruh signifikan 
pembelajaran pendekatan terhadap 
kemampuan retensi belajar siswa. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Hanifah, N. & Agustini, 
R. (2012) meneliti tentang 
Peningkatan Selfficacy dan Berpikir 
Kritis terdapat peningkatan berpikir 
kritis siswa yang dibuktikan dari 
rata-rata hasil angket sebesar 
86,45%. 

Kemampuan retensi yang 
diperoleh siswa melalui 
pembelajaran pendekatan inkuiri 
dikarenakan pendekatan ini dapat 
membantu siswa secara aktif dalam 
mengingat suatu materi yang telah 
diajarkan. Dengan menemukan 
pengetahuan atau pemahaman, 
mulai dari merumuskan masalah, 
mengumpulkan data dan informasi, 
membuat pertanyaan, membuat 
hipotesis, melakukan percobaan, 
menganalisis hasil percobaan, dan 
membuat kesimpulan, sehingga 
siswa dengan mudah mengingat apa 
yang telah didapatnya. Sejalan 
dengan pendapat Amri, S. & 
Khoiru, A. (2010: 95) melalui 
keterlibatan siswa secara langsung 
dalam setiap tahap pembelajaran 
membantu melatih pemahaman dan 
daya ingat siswa karena siswa 
belajar mandiri dalam 
membuktikan kebenaran konsep. 

Pengaplikasian tahapan 
pendekatan inkuiri dalam 
praktikum juga membuat semua 
siswa aktif dalam proses 
pembelajaran, sehingga 
mempengaruhi pemahaman dan 
daya ingat. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Roestiyah, N.K. (2008: 
146) yang menyatakan bahwa 
pembelajaran menggunakan 
pendekatan inkuiri memiliki 
beberapa kelebihan salah satunya 
yaitu dapat membantu dalam 
menggunakan ingatan dan transfer 
pada situasi proses belajar yang 
baru. Keterlaksanaan tahapan 
pembelajaran inkuiri yang 
dilakukan siswa selama 2 
pertemuan yang diamati dari 
observasi sebesar 100% dengan 
kriteria sangat baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa penerapan 
pembelajaran pendekatan inkuri 
yang dilakukan terlaksana dengan 
baik. 

KESIMPULAN 
       Berdasarkan hasil penelitian tentang 
pengaruh penggunaan Pedekatan Inkuiri 
terhadap Retensi pada Materi Sifat 
Koligatif Larutan Siswa Kelas XII IPA 
SMA Muhammadiyah 2 Pontianak dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Kemampuan retensi (daya ingat) siswa 

pada materi sifat koligatif larutan yang 
diajarkan melalui pendekatan inkuiri 
pada kelas XII IPA SMA 
Muhammadiyah 2 Pontianak 
diperoleh sebesar 99,35%. Hal ini 
ditunjukkan dengan persentase 
posttest sebesar 81,56% dan retest 
81,03%. 

2. Pembelajaran pendekatan inkuiri 
memberi pengaruh sebesar 37,90% 
terhadap kemampuan retensi (daya 
ingat) siswa dengan effect size yang 
diperoleh sebesar 1,17 dan tergolong 
dalam kategori tinggi. 
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