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   BAB I  

    PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Kelarutan dan hasil kali kelarutan merupakan salah satu materi 

pokok dalam pelajaran kimia yang mulai diperkenalkan pada siswa kelas 

XI Sekolah Menengah Atas (SMA). Materi ini berkaitan dengan konsep-

konsep seperti kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan, meramalkan 

pengendapan, serta memahami pengaruh ion senama terhadap kelarutan 

suatu zat. Artinya ketika mempelajari materi ini siswa dihadapkan dengan 

kegiatan pembelajaran seperti menyelesaikan perhitungan, mengingat 

banyak fakta serta memahami konsep-konsep. Kegiatan tersebut akan 

membuat siswa cenderung belajar dengan sistem hafalan. Siswa yang 

terbiasa dengan menghafal fakta-fakta, prinsip, dan rumus, tidak 

termotivasi untuk memahami suatu konsep lebih mendalam (Rizka, 

Syarifuddin & Suherman, 2014:48). Akibatnya banyak siswa merasa 

kesulitan dalam mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

Kesulitan mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

juga dialami oleh siswa di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 5 dan 7 

Desember 2016 (Lampiran A-1) dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara siswa yang belajar di kelas dengan metode ceramah dan 

siswa yang belajar di laboratorium dengan praktikum. Siswa yang belajar 

di kelas cenderung pasif. Hal ini terlihat pada saat guru menjelaskan 

materi, banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru seperti 

siswa mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) secara diam-diam, siswa yang 

duduknya di belakang  ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya 

dan terlihat masih ada siswa yang diam-diam bermain Handphone. Selama 

pembelajaran di kelas berlangsung, rasa ingin tahu siswa terhadap materi 

yang disampaikan guru masih rendah. Dari 33 siswa hanya ada 1 orang 

saja yang bertanya pada saat guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
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Pada guru memberikan soal untuk dikerjakan sendiri, banyak siswa yang 

kesulitan dalam mengerjakan dan meminta jawaban dari teman 

sebangkunya. 

Berbeda dengan siswa yang belajar di laboratorium pada saat 

praktikum. Siswa terlihat senang dan aktif, walaupun guru kesulitan dalam 

mengontrol siswanya seperti siswa yang melakukan praktikum tidak sesuai 

dengan LKS, terdapat banyak siswa yang ingin melakukan titrasi dan ada 

siswa yang sibuk bermain dengan mencampurkan beberapa larutan 

sedangkan anggota kelompok lainnya melakukan titrasi (Lampiran A-1). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tanggal 17 Desember 

2016 dengan 6 siswa, proses pembelajaran kimia di SMA Muhammadiyah 

1 Pontianak menerapkan dua metode pembelajaran di antaranya metode 

ceramah dengan bantuan power point dan sesekali guru melakukan 

praktikum di akhir materi. Pembelajaran kimia yang dilakukan guru 

dengan menggunakan metode ceramah menyebabkan  suasana kelas 

menjadi pasif dan membosankan. Guru hanya menjelaskan materi dan 

memberikan tugas kepada siswa. Hal ini membuat kebanyakan siswa 

belajar dengan cara menghafal konsep pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru (Lampiran A-3). Pelaksanaan praktikum jarang dilakukan 

karena dianggap sulit dalam mengontrol siswa-siswanya saat berada di 

Laboratorium (Lampiran A-2). 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang monoton menggunakan 

metode ceramah menyebabkan siswa tidak dapat terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan yang diperoleh 

siswa hanya berupa teori yang dihapal, sehingga pengetahuan tersebut 

menjadi kurang bermakna dan mudah dilupakan. Pembelajaran yang 

didominasi oleh guru akan menyebabkan siswa pasif, tidak bisa 

mengekspresikan kemampuan dirinya sehingga kemampuan yang ada pada 

diri siswa tidak berkembang secara optimal (Nurhidayati dkk, 2015). 

Menurut Astuti (2013), salah satu pembelajaran yang menuntut 

keterlibatan siswa aktif dalam proses pembelajaran adalah pendekatan 
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inkuiri terbimbing. Berdasarkan tahap-tahapnya dapat dilihat bahwa model 

inkuiri terbimbing lebih menekankan pada penemuan dan penguasaan 

konsep melalui proses eksperimen, sehingga model pembelajaran inkuiri 

terbimbing ini dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman 

konsep pada siswa di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

Penerapan model inkuiri terbimbing dalam proses pembelajaran 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran dan memperoleh pengalaman dalam menemukan konsep 

bagi dirinya sendiri. Siswa melakukan tahapan memperoleh pengetahuan 

seperti cara ilmuan bekerja yaitu dengan melaukan identifikasi masalah, 

membuat dugaan sementara (hipotesis), melakukan kegiatan 

mengumpulkan data, menguji hipotesis dan membuat kesimpulan 

(Maikristina & Oktavia, 2013). Belajar secara inkuiri terbimbing 

memanfaatkan rasa ingin tahu siswa untuk mendapatkan suatu jawaban 

dari pertanyaan atau masalah yang dimilki siswa. Pertanyaan atau masalah 

dapat memotivasi siswa untuk mencari tahu jawabannya melalui 

perencanaan dan pelaksanaan penyelidikan. Proses pembelajaran seperti 

ini akan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 

siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya. Dengan demikian proses 

penyelidikan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik dan menjadi bermakna. Belajar dengan 

bermakna ini akan memberikan kemampuan untuk mengingat sesuatu 

lebih lama dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

(Hermawati, 2012). 

Menurut Paralita dkk (2015) pembelajaran menggunakan model 

inkuiri terbimbing dengan bantuan praktikum selain pada tahap membaca 

dan mendengar, siswa diberi kesempatan untuk mengamati sendiri atau 

melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati, menganalisis dan 

menarik kesimpulan sendiri tentang materi yang dipelajari, sehingga 

konsep yang diperoleh akan lebih tertanam dalam pemikiran siswa. 
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Kegiatan pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing ini membuat 

siswa tertarik untuk belajar menemukan sendiri dan siswa yang pasif 

menjadi aktif. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, pembelajaran dengan 

menggunakan  model inkuiri terbimbing memberikan hasil yang lebih 

baik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Maikristina & Oktavia (2013) 

menyatakan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar kognitif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

analisis diperoleh keputusan bahwa dengan  tingkat kepercayaan 95%  

rata-rata nilai hasil belajar kognitif siswa yang diajarkan  menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing (rerata 89) lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran problem solving (rerata 85) pada materi hidrolisis garam dan 

penelitian yang dilakukan oleh  Rahmawati & Susilo (2015)  yang 

menyatakan penerapan model pembelajaran  inkuiri terbimbing pada 

materi sistem reproduksi dan sistem pertahanan tubuh dengan persentase 

ketuntasan kelas eksperimen sebesar 87,50% dengan rata-rata nilai 88,06. 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing 

pada sub materi reaksi pengendapan terhadap hasil belajar Siswa Kelas XI 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Melalui penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat memfasilitasi siswa melakukan 

penemuan dengan mengikuti tahap-tahap yang ada pada LKS berbasis 

inkuiri terbimbing, sehingga diharapkan pengetahuan yang diperoleh siswa 

dapat lebih bermakna. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka didapatkan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah  1 Pontianak yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing  dengan siswa yang diajarkan 
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menggunakan model pembelajaran langsung pada sub materi reaksi 

pengendapan? 

2. Berapa besar pengaruh penggunaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing  terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak pada sub materi reaksi pengendapan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui:  

1. Perbedaan hasil belajar siswa kelas XI SMA Muhammadiyah  1 

Pontianak yang diajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing  dengan yang diajarkan menggunakan model pembelajaran 

langsung pada sub materi reaksi pengendapan. 

2. Besarnya pengaruh penggunaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing  terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak pada sub materi reaksi pengendapan. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Siswa 

a. Memudahkan siswa dalam memahami konsep pada sub materi 

reaksi pengendapan. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa pada sub materi reaksi 

pengendapan. 

2. Guru 

Memiliki keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran dan 

menjadikan model pembelajaran sebagai salah satu alternatif dalam 

mengajarkan materi pelajaran kimia khususnya pada sub materi 

reaksi pengendapan. 

3. Sekolah   

a. Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. 
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b. Memberikan konstribusi kepada pihak sekolah untuk menerapkan 

model pembelajaran yang efektif dan kreatif dan menyenangkan.  

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu keadaan atau ukuran yang menunjukkan 

adanya pengaruh atau hasil yang diharapkan. Yang dimaksud 

efektivitas dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan model pembelajaran langsung terhadap hasil 

belajar pada sub materi reaksi pengendapan kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak yang dihitung menggunakan rumus Effect 

Size. 

2. Model Inkuiri Terbimbing 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing  yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran dimana guru memfasilitasi 

dan membimbing siswa dalam memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan melalui kegiatan praktikum menggunakan LKS berbasis 

inkuiri terbimbing. Model inkuiri terbimbing di dalamnya memuat 

tahapan pembelajaran inkuiri, meliputi kegiatan seperti orientasi, 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Langkah-langkah 

model pembelajaran inkuiri terbimbing sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Guru memotivasi siswa dengan  memberikan apersepsi 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagikan LKS kepada siswa 

2) Guru menyampaikan sub materi reaksi pengendapan. 

3) Guru mengarahkan siswa untuk merumuskan masalah yang ada 

pada LKS. 
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4) Guru mengarahkan siswa untuk membuat hipotesis. 

5) Guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data dengan  

menghitung harga Qc dan membandingkannya dengan Ksp. 

6) Guru meminta siswa untuk menguji hipotesis dengan melakukan 

percobaan sesuai dengan LKS yang dibagikan.  

7) Guru meminta perwakilan siswa untuk menyampaikan hasil 

percobaan. 

8) Guru meluruskan penjelasan siswa dan meminta siswa untuk 

membuat kesimpulan. 

c. Penutup 

1) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2) Guru mengarahkan siswa untuk merapikan dan membersihkan 

laboratorium. 

3. Model Pembelajaran Langsung 

Model pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang biasa dilakukan guru kimia pada sub materi reaksi 

pengendapan di kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, yakni 

ceramah dengan bantuan power point yang disertai tanya jawab dan 

latihan soal. Langkah-langkah model pembelajaran langsung sebagai 

berikut: 

  a.  Pendahuluan 

1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Guru memotivasi siswa dengan  memberikan apersepsi 

b.  Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan sub materi reaksi pengendapan dengan 

motode ceramah disertai tanya jawab dan latihan soal. 

2) Guru memberikan contoh soal. 

3) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

4) Guru memberikan latihan soal dan meminta siswa mengerjakan 

latihan secara individu. 
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5) Guru meminta siswa mengerjakan soal latihan di depan kelas 

(di papan tulis).  

6) Guru membahas soal bersama-sama dengan siswa 

c.   Penutup 

1) Guru mengarahkan siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang telah 

dilaksanakan. 

3) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

4. Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan adalah materi kimia yang 

dipelajari oleh siswa di kelas XI IPA SMA pada semester genap, 

meliputi: 

a. Kelarutan 

b. Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 

c. Hubungan kelarutan dengan Ksp 

d. Pengaruh ion senama 

e. Ksp dan Reaksi Pengendapan 

Ruang lingkup materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

luas mengharuskan peneliti membatasi sasaran materi yang akan 

diteliti. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan 

hasil kali kelarutan dengan reaksi pengendapan. Penelitian ini 

dilakukan dalam satu kali pertemuan dengan durasi 2 x 40 menit. 

5. Hasil Belajar  

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan yang dilihat dari nilai hasil tes. Siswa dikatakan menguasai 

sub materi reaksi pengendapan jika nilai hasil belajar siswa lebih atau 

sama dengan KKM SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yaitu 75. 

 



17 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING 

Inkuiri yang dalam bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan atau 

pemeriksaan, penyelidikan. Inkuiri merupakan pengajaran yang mengharuskan 

siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai. Dalam model inkuiri siswa dirancang untuk terlibat dalam 

melakukan inkuiri (Wahyudin, Sutikno dan Isa, 2010: 59). Strategi inkuiri 

berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, 

kritis, logis, analitis, sehingga siswadapat merumuskan sendiri penemuannya 

dengan penuh percaya diri. Sasaran utama kegiatan mengajar pada strategi ini 

ialah (Trianto, 2014 : 78): 

a. Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses belajar. Kegiatan belajar 

di sini adalah kegiatan pada tujuan pengajaran. 

b. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. 

c. Mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri (self-belief) pada diri 

siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri. 

Dalam pembelajaran inkuiri, peran guru sangat menentukan. Guru tidak 

lagi berperan sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima 

informasi, sekalipun hal itu sangat diperlukan. Peranan utama guru dalam 

menciptakan kondisi inkuiri adalah sebagai berikut (Trianto, 2014 : 78): 

a. Motivator, yang memberi rangsangan agar siswa menjadi aktif dan 

terdorong untuk berfikir. 

b. Fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam 

proses berpikir siswa. 

c. Penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yangdiperbuat dan 

memberi keyakinan pada diri sendiri. 

d. Administrator, yang bertanggung jawab terbadap seluruh kegiatan di 

dalam kelas. 
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Langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing meliputi (Sanjaya, 

2011): 

1) Orientasi 

Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran 

yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar peserta didik 

siap melaksanakan proses pembelajaran dengan memberikan arahan dan 

petunjuk. 

2) Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik pada 

persoalan yang mengandung teka-teki yang perlu dicari jawabannya. 

Proses pencarian jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi 

inkuiri, oleh sebab itu melalui proses tersebut peserta didik akan 

memperoleh pengalaman yang sangat berharga. 

3) Mengajukan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. 

4) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi 

pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang 

sangat penting dalam pengembangan intelektual. 

5) Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. Kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya 

berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang 

ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Merumuskan simpulan 

Merumuskan simpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu, untuk 
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mencapai kesimpulan yang akurat hendaknya guru mampu menunjukkan 

pada peserta didik data mana yang relevan. 

Dalam inkuri terbimbing, masalah dimunculkan oleh pembimbing atau 

oleh guru. Sementara dalam pembelajaran inkuiri terbuka atau inkuiri bebas, 

masalah berasal dari siswa dengan bantuan arahan dari guru sampai siswa 

menemukan apa yang dipertanyakan dan mungkin berakhir dengan pertanyaan 

atau masalah baru yang perlu ditindaklanjuti pada kegiatan pembelajaran 

berikutnya (Astuti dan Setiawan, 2013: 89). 

 Pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang banyak dianjurkan, 

karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya (Trianto, 2014 :82): 

a. Pembelajaran ini meruppakan pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan asppek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh 

lebih bermakna. 

b. Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar 

sesuai dengan gaya belajar mereka. 

c. Pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

d. Keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan diatas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan 

belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 

Disamping memiliki keunggulan, pembelajaran ini juga memiliki 

kelemahan, diantaranya (Trianto, 2014 : 83): 

a. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

b. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur oleh 

kebiasaan siswa dalam belajar. 

b. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 

yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang 

telah ditentukan. 
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c. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit 

diimplementasikan. 

 

B. HASIL BELAJAR  

Hasil belajar dapat pula disebut hasil pelatihan atau out come adalah 

kemampuan yang diterima oleh siswa melalui pendidikan atau pelatihan yang 

dilakukan atau ditransfer oleh seorang guru kepada siswa yang akan 

menghasilkan kemampuan, pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat 

diimplementasikan siswa dalam kehidupannya, baik diaplikasikan 

dimasyarakat , dalam keluarga, maupun dunia kerja. Secara umun hasi belajar 

dapat dikategorikan meliputi : keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

inormasi verbal, keterampilan motorik dan sikap (Suprihatiningsih, 2016). 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Secara umum hasil 

belajar dipengaruhi oleh 3 hal atau 3 faktor (Darmadi, 2017), yaitu : 

1. Faktor internal (Faktor dalam diri) 

Merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2. Faktor eksternal (faktor diluar diri) 

Merupakan faktor yang berasal dari luar diri pesrta didik 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

keadaa keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang 

morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian 

orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari 

berprilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari 

berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

 

 

 



21 
 

 
 

3. faktor pendekatan belajar 

Menurut Darmadi (2017) ada faktor lain yang juga sangat penting 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa adalah motivasi. Motivasi itu sendiri 

dibagi menjadi 2 jenis yaitu  

1. Motivasi Intrinsik, adalah motivasi yang tercakup didalam situasi belajar 

dan memenuhi kebutuhan dan tujuan murid. Motivasi ini timbul dari diri 

siswa itu sendiri, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan 

sesuatu, mengembangkan sikap untuk berhasil, dll. 

2. Motivasi Ekstrinsik, adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor 

dari luar situasi belajar. Misalnya ijazah, tingkatan hadiah, medali, dll. 

Yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa menurut Darmadi 

(2017) sebagai berikut ;  

1. Ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik 

secara individual maupun kelompok. Ketercapaian daya serap ini biasanya 

dilakukan dengan penetapan criteria ketuntasan belajar minimal (KKM) 

2. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh 

siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

C.  KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN 

1. Kelarutan 

Istilah kelarutan mengacu pada konsentrasi larutan jenuh dari suatu 

larutan dalam pelarut pada temperatur tertentu. Dalam kesetimbangan 

larutan jenuh hadir antara benda padat dan ion-ionnya dalam larutan, 

seperti untuk barium sulfat pada Persamaan 2.1. 

     ( )            
     (2.1) 

Tetapan kesetimbangan untuk proses ini umumnya adalah tetapan hasil 

kali kelarutan dapat dituliskan seperti Persamaan 2.2 (Day dan 

Underwood, 2002: 231). 

               
        (2.2) 

Larutan jenuh dapat dihasilkan dengan melanjutkan penambahan zat 

terlarut sampai tidak ada lagi yang bisa terurai, atau dengan meninggalkan 

konsentrasi dari ion-ion sampai pengendapan terjadi. Hasil-hasil 
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pengendapan dalam analit secara fisik dipisahkan dari zat-zat lainnya 

dalam larutan, seperti juga dari pelarut itu sendiri. Faktor-faktor penting 

yang mempengaruhi kelarutan zat padat adalah temperatur, sifat dari 

pelarut dan juga kehadiran ion-ion lainnya dalam larutan tersebut. 

Termasuk dalam kategori terakhir ini adalah ion-ion yang mungkin dan 

mungkin juga tidak tergabung dalam ion-ion pada benda padat, seperti 

juga ion-ion atau molekul-molekul yang membentuk molekul-molekul 

yang sedikit terurai atau ion-ion kompleks dengan ion-ion dari benda padat 

tersebut (Day dan Underwood, 2002: 231): 

2. Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 

Tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) suatu senyawa ialah hasil kali 

konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing 

dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya di dalam persamaan 

kesetimbangan (Chang, 2003: 145). Harga hasil kali kelarutan (Ksp) suatu 

senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang 

kelarutan suatu senyawa tersebut dalam air. Semakin kecil nilai Ksp suatu 

senyawa, maka semakin sedikit kelarutan senyawa tersebut dalam air. 

Terdapat dua kuantitas lain yang menyatakan kelarutan zat: kelarutan 

molar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 L larutan jenuh (mol per 

liter), dan kelarutan yaitu jumlah gram zat terlarut dalam 1 L larutan jenuh 

(gram per liter). Semua pernyataan itu mengacu pada konsentrasi dalam 

larutan jenuh pada suhu tertentu (biasanya 25˚C)(Chang, 2003: 147). 

Ketika suatu garam dituangkan ke dalam air, ada yang larut dengan 

baik membentuk ion-ionnya, ada juga yang kelarutannya sangat sedikit. 

Apabila senyawa ionik yang kelarutannya sedikit dicampurkan dengan air 

secara berlebihan akan terbentuk suatu kesetimbangan antara senyawa 

padatnya dan ion-ionnya. Untuk kalsium oksalat, CaC2O4, tercapai 

kesetimbangan seperti Persamaan 2.3 (Sunarya, 2012: 169). 

      (  )      (  )       
  (  )   (2.3) 

Maka tetapan kesetimbangan untuk persamaan kelarutan di atas dapat 

ditulis seperti Persamaan 2.4. 
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       (2.4) 

Lambang Ksp ditunjukkan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa 

ionik yang sukar larut. Nilai Ksp sama dengan perkalian konsentrasi ion-

ion garam yang terlarut dalam keadaan kesetimbangan dengan padatannya 

dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Semua konsep atau prinsip 

dalam kesetimbangan kimia berlaku untuk Ksp, seperti nilai Ksp 

dipengaruhi oleh suhu, penambahan atau pengurangan ion sesama akan 

menggeser posisi kesetimbangan kelarutan mengikuti aturan Le Chatelier 

(Sunarya, 2012: 169). 

3. Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 

Kesetimbangan yang terjadi dalam larutan jenuh Ag2CrO4. 

Konsentrasi kesetimbangan ion Ag
+
 dan ion CrO4

2-
 dalam larutan jenuh 

dapat dikaitkan dengan kelarutan Ag2CrO4 yaitu sesuai dengan stoikometri 

reaksi (perbandingan koefisien reaksinya). Jika kelarutan Ag2CrO4 

dinyatakan dengan s, maka konsentrasi ion Ag
+
 dalam larutan itu sama 

dengan 2s dan konsentrasi ion CrO4
2-

 sama dengan sdapat dilihat pada 

Persamaan 2.5 (Petrucci, 1985: 330). 

       ( )      (  )       
  (  )    (2.5) 

 

Dengan demikian nilai tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) Ag2CrO4 dapat 

dikaitkan dengan nilai kelarutannya (s) seperti Persamaan 2.6 (Petrucci, 

1985: 330). 

                 
      (2.6) 

 (  ) ( )      

4. Pengaruh Ion Senama 

Apabila kita menambahkan ion senama ke dalam larutan jenuh yang 

berada pada kesetimbangan, maka berdasarkan Asas Le Chatelier 

kesetimbangan akan bergeser ke kiri membentuk endapan. Pembentukan 

endapan mengisyaratkan terjadinya penurunan kelarutan. Fenomena ini 

disebut pengaruh ion senama. Kelarutan senyawa ion yang sedikit larut 

s  2s  s 
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semakin rendah dengan kehadiran senyawa lain yang memberikan ion 

senama. 

Tetapan hasil kali kelarutan dapat digunakan untuk menentukan 

kelarutan salah satu garam di dalam larutan yang mengandung kation atau 

anion sesama. Misalnya, kelarutan kalsium oksalat di dalam larutan 

kalsium klorida. Masing-masing garam menyumbangkan kation Ca
2+

 yang 

sama. Pengaruh ion kalsium yang disediakan oleh garam kalsium klorida 

menjadikan kalsium oksalat kurang larut dibandingkan kelarutannya 

dalam air murni. Penurunan kelarutan kalsium oksalat dalam larutan 

kalsium klorida dapat diterangkan dengan prinsip Le Chatelier (Sunarya, 

2012: 173). 

Kalsium oksalat sedikit larut dalam pelarut air dan ion-ion yang 

terlarut membentuk kesetimbangan dengan padatannya yang dapat dilihat 

pada Persamaan 2.7. 

      ( )      (  )       
  (  )    (2.7) 

Adapun kalsium klorida adalah garam yang larut baik di dalam air  

(Persamaan 2.8). 

     ( )      (  )      (  )    (2.8) 

Oleh karena dalam air terdapat ion kalsium dari CaCl2(aq) maka ion 

tersebut akan menekan ionisasi CaC2O4(s) sehingga kesetimbangan 

ionisasi CaC2O4(s) bergeser ke arah pembentukan padatannya yang dapat 

dilihat pada Persamaan 2.9. 

      ( )      (  )       
  (  )   (2.9) 

Dengan kata lain, kelarutan kalsium oksalat berkurang dalam larutan yang 

mengandung ion senama dibandingkan dalam air murni (Sunarya, 2012: 

173). 

5. Reaksi Pengendapan 

Jika kesetimbangan dimulai dengan ion dalam larutan yang 

menghasilkan zat murni tak larut, maka prosesnya dinamakan reaksi 

pengendapan. Harga Ksp suatu zat dapat digunakan untuk meramalkan 

terjadi tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-
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ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Maka akan dapat mengeluarkan 

suatu ion dari larutannya melalui reaksi pengendapan. Misalnya 

mengendapkan ion Cl
-
 dari air laut dengan menambahkan larutan perak 

nitrat (AgNO3). Ion Cl
-
akan bergabung dengan ion Ag

+
 membentuk AgCl 

yang sukar larut (Persamaan 2.10). 

   (  )      (  )      ( )    (2.10) 

Untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu kondisi 

berikut dapat terjadi: (1) larutan tak jenuh, (2) larutan jenuh, atau (3) 

larutan lewat jenuh. Digunakan Qc, disebut hasil kali ion, untuk 

menyatakan hasil kali konsentrasi molar ion dipangkatkan dengan 

koefisien stoikiometrinya. Jadi untuk larutan berair yang mengandung ion  

Ag
+
 dan ion Cl

-
 pada  25˚C, Qc dapat dituliskan seperti Persamaan 2.11 

(Chang, 2003: 146): 

                     (2.11) 

Hubungan yang mungkin antara Qc dan Ksp dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 (Chang, 2003: 146): 

Tabel 2.1 Hubungan Q dan Ksp 

Hubungan Qc dan Ksp Golongan larutan 

Qc < Ksp Larutan tak jenuh 

Qc = Ksp Larutan jenuh 

Qc > Ksp Larutan lewat jenuh 

 

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dalam penelitian adalah terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Pontianak antara  yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran langsung pada materi reaksi 

pengendapan.



 

1 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. BENTUK PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Menurut Sugiyono (2016) penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang dikendalikan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam 

peneliti ini adalah quasi experimental design atau eksperimen semu, yaitu 

eksperimen yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

eksperimen. 

B. POPULASI DAN SAMPEL  

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 101 orang 

siswa dan terdiri dari kelas XI IPA 1,  XI IPA 2, dan XI IPA 3. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2016 : 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik, yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.  Sampel dalam penelitian 

ini yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran 

langsung dan Kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing.  

C. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Adapun variabel-

variabel dalam penenlitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2016), variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kimia menggunakan model inkuiri terbimbing dan model 

pembelajaran langsung. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Pontianak pada 

sub materi reaksi pengendapan. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono,   2016). Variabel kontrol pada 

penelitian ini guru yang mengajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 

peneliti. 

D. PROSEDUR PENELITIAN   

Prosedur penelitian disusun dengan tujuan agar langkah-langkah penelitian 

lebih terarah pada permasalahan yang dikemukakan. Secara rinci prosedur dapat 

dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Riset 

a. Melakukan Pra riset di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Pra riset dimulai pada tanggal 5 dan 7 Desember 2016 dengan 

melakukan observasi cara guru mengajar dan pada tanggal 17 Desember 

melakukan wawancara guru dan siswa kelas XII IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. 

b. Merumuskan masalah hasil penelitian pra riset. 

2. Tahap Persiapan 

a. Membuat perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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b. Membuat instrumen pembelajaran tes hasil belajar yang meliputi soal 

pretest dan posttest, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. 

c. Melakukan validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian.  

d. Merevisi perangkat pembelajaran dan instrument pembelajaran 

berdasarkan hasil validasi dari ahli. 

e. Mengadakan uji coba instrumen pembelajaran berupa tes hasil belajar pada 

siswa XI IPA 3 SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang sudah diberikan 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

f. Menganalisis data hasil uji coba tes untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

tes. 

3. Tahap Pelaksanaan  

a. Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 

diberikan perlakuan.  

b. Melaksanakan pembelajaran model inkuiri terbimbing terhadap kelas 

eksperimen dan melaksanakan pembelajaran model pembelajaran 

langsung terhadap kelas kontrol pada materi reaksi pengendapan 

c. Memberikan posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk 

melihat hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

4. Tahap Akhir  

a. Melakukan analisis dan pengolahan data hasil penelitian pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen baik dari hasil tes belajar siswa dengan uji 

statistik. 

b. Membahas hasil pengolahan data dan menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian sebagai jawaban dari masalah penelitian. 

c. Menyusun laporan penelitian. 

Dari penjelasan prosedur penelitian di atas, maka dapat dibuat dalam 

bentuk bagan yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.  
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E. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPUL DATA 

Untuk memperoleh data yang objektif guna memecahkan masalah dalam 

penelitian ini, digunakan teknik dan alat pengumpul data yang tepat. 

1. Teknik Pengumpul Data 

a. Teknik Pengukuran 

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengukuran tes hasil belajar yaitu mengukur kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal pada sub materi reaksi pengendaan dengan 

memberikan skor terhadap jawaban soal-soal pretest dan posttest yang 

dikerjakan siswa. 

b.   Observasi Tidak Langsung 

Teknik observasi tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara peneliti meminta bantuan kepada 1 observer untuk mengisi 

lembar pengamatan pembelajaran  untuk mengamati tahapan pelaksanaan 

pembelajaran dan catatan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh peneliti 

ataupun siswa.  

2. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah : 

a.   Tes hasil belajar 

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini   adalah 

dengan memberikan tes kepada siswa. Tes diberikan sebelum pembelajaran 

(pretest) dan sesudah pelaksanaan pembelajaran (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pretest bertujuan untuk melihat kemampuan 

awal siswa, sedangkan posttest bertujuan untuk melihat pengaruh 

pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang berbentuk essai.  

b.   Lembar Observasi 

 Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan  untuk memenuhi 

keterlaksanaan RPP antara kelas yang menggunakan  model pembelajaran 



6 
 

 
 

inkuiri terbimbing  dan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

langsung. 

3.   Validitas dan Reliabilitas 

1) Validitas 

Menurut Arikunto (2009) Sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi 

atau isi pelajaran yang diberikan. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa 

pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi pelajaran yang telah dilakukan.  Pengujian 

validitas isi dapat dibantu dengan kisi-kisi instrumen yang berisi variabel 

yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir soal (item) 

pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. 

Dalam penelitian ini yang akan divalidasi adalah soal tes hasil 

belajar, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan LKS. Teknik 

validitas yang digunakan dalam  penelitian ini adalah validitas isi Gregory. 

Untuk menentukan koefisien validitas isi, hasil penilaian dari kedua pakar 

dimasukkan ke dalam tabulasi silang  2 x 2 yang terdiri dari kolom A, B, 

C, dan D. Kolom A adalah sel yang menunjukkan ketidaksetujuan kedua 

penilai. Kolom B dan C adalah sel yang menunjukkan perbedaan 

pandangan antara penilai pertama dan penilai kedua (penilai pertama 

setuju dan penilai kedua tidak setuju, atau sebaliknya). Kolom D adalah sel 

yang menunjukkan persetujuan antara kedua penilai. Validitas isi adalah 

banyaknya butir soal pada kolom D dibagi dengan banyaknya butir soal 

kolom A + B + C + D. Setelah butir soal divalidasi oleh dua penilai, 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perhitungan menurut Gregory 

seperti pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Matriks Uji Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel dapat dicari validitas isi (content validity) dengan 

menggunakan rumus Gregory yang ditunjukkan pada Persamaan 3.1. 

VI  
 

       
    (3.1) 

dimana VI adalah validitas isi yang dicari tingkat kevalidan atau 

kesahihannya. A menunjukkan ketidaksetujuan antara kedua penilai, 

sedangkan B dan C menunjukkan perbedaan pandangan antara kedua 

penilai dan D menunjukkan persetujuan yang valid antara kedua penilai.       

Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka koefisien korelasi (r) 

Hairida & Astuti, M. W. (2012) pada Tabel 3.2  

Tabel 3.2 Nilai Koefisien validitas 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian validasi tes dilakukan oleh dua orang ahli yaitu satu 

orang dosen kimia FKIP Muhammadiyah dan satu orang guru kimia SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak. Setelah divalidasi kemudian dikonsultasikan 

kembali dengan dosen pembimbing untuk dilakukan perbaikan soal tes 

berdasarkan komentar atau saran para validator. 

Judges 

                    Judges I 

Penilaian Kurang 

Relevan 

Skor (1-2)           

Sangat 

Relevan 

Skor (3-4) 

 

Judges II 

Kurang 

Relevan 

Skor (1-2) 

 A (- -) B (+ -) 

Sangat 

Relevan 

Skor (3-4)  

 C (- +) D(+ +) 

Interval Kriteria 

0,9 – 1,00 Sangat tinggi 

0,6 – 0,89 Tinggi 

0,4 – 0,59 Sedang 

0,2 – 0,39 Rendah 

0,0 – 0,19 Sangat rendah 
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Validasi pada validator 1 dilakukan  tanggal 12 Mei 2017 dan 

validator 2 dilakukan pada tanggal 13 Mei 2017, penilaian yang diberikan 

oleh kedua validator cukup baik dan tidak ada komentar dan saran yang 

diberikan. Hasil penilaian kedua validator dianalisis menggunakan tabulasi 

silang dan didapatkan hasil perhitungan pada  instrumen soal pretest, 

posttest, rubrik penilaian aktivitas belajar, rpp kelas kontrol dan rpp kelas 

eksperimen yaitu 1,00. Berdasarkan nilai yang diperoleh, instrumen yang 

digunakan dalam penelitian memiliki kriteria kevalidan sangat tinggi. 

2) Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan atau 

masalah ketepatan hasil. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap (Arikunto, 2009). Untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes, maka 

soal tes yang telah divalidasi harus diuji coba terlebih dahulu. Setelah 

dilakukan uji coba soal selanjutnya dicari reliabilitas  tes. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini berbentuk essai, maka reliabilitas tes 

dihitung dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha yang 

ditunjukkan pada Persamaan 3.2. 

r 11 =  (
 

   
) (  

   
 

  
 )   (3.2) 

Berdasarkan persamaan 3.2  r11 adalah reliabilitas instrumen, n adalah 

banyaknya butir soal,    
  adalah jumlah varians tiap-tiap item, dan   

  

adalah varians total (Arikunto, 2009). 

Pengujian besar reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

SPSS 17,0 for Windows dengan kriteria reliabilitas suatu konstruk 

variabel dikatakan baik jika memiliki Cronbach’s Alpha> 0,60 

(Santoso, 2000). Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika 

alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50 – 0,70 

maka reliabilitas baik. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah . Jika 

alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.  
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Hasil pengujian reliabilitas tes pada penelitian ini menggunakan 

SPSS 17,0 for Windows dapat dilihat pada  Lampiran C-8. Koefisien 

reliabilitas soal pretest yang diperoleh adalah  0,568  terletak pada 

rentang 0,50 – 0,70 dengan  kroteria baik., sedangkan koefisien 

reliabilitas soal posttest yang diperoleh adalah  0,674  terletak pada 

rentang 0,50 – 0,70 dengan  kroteria baik. Sehingga dari perhitungan ini 

dapat disimpulkan bahwa item soal instrumen penelitian ini memiliki 

relibialitas yang termasuk dalam kategori tinggi. 

F. TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

Berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan, maka rencana 

analisis data untuk tes tertulis yang diperoleh dengan teknik analisis statistik. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa hasil 

pretest dan posttest. Data yang diperoleh dari pretest dan posttest diolah 

dengan menggunakan SPSS 17,0  for Windows. 

1. Perbedaan Hasil Belajar 

Perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran langsung dapat diketahui dengan menggunakan langkah-

langkah pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut:  

a) Memberikan penilaian pada hasil pretest dan posttest siswa kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 

b) Menguji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) nilai  pretest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Pengujian dilakukan dengan menentukan hipotesis dan 

kriteria pengujian, sebagai berikut : 

  : Data terdistribusi normal dengan kriteria pengujian diterima jika 

signifikansi > 0,05 

  : Data tidak terdistribusi normal dengan kriteria pengujian ditolak jika 

signifikansi < 0,05 

c) Nilai pretest tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji 

statistik nonparametrik menggunakan uji U Mann-Whitney dengan 

menentukan hipotesis dan kriteria pengujian sebagai berikut : 
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  : Hasil belajar kelas eksperimen sama dengan hasil belajar kelas kontrol 

dengan kriteria pengujian diterima jika signifikansi > 0,05 

  : Hasil belajar kelas eksperimen berbeda dengan hasil belajar kelas 

kontrol dengan kriteria pegujian ditolak jika signifikansi < 0,05 

d) Pretest kelas kontrol dan eksperimen tidak terdapat kemampuan awal, 

maka dilanjutkan dengan menganalisis nilai postest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Adapun analisis yang dilakukan sama dengan analisis yang 

dilakukan terhadap nilai pretest.  

2. Efektivitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Untuk menunjukkan besarnya efektivitas model pembelajaran inkuiri 

terbimbing terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Effect Size pada 

persamaan 3.3.  

     ES = 
         

  
     (3.3) 

Berdasarkan persamaan 3.3 ES adalah Effect Size, Xe adalah rata-rata  hitung  

posttest kelas eksperimen, Xc adalah rata-rata hitung posttest  kelas kontrol, 

dan Sc adalah standar deviasi posttest kelas kontrol. Kriteria besarnya effect 

size dapat didefinisikan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Nilai Kriteria Effect Size 

Rentang  Kriteria 

ES ≤ 0,2 Rendah 

0,2 < ES < 0,8 Sedang  

ES ≥ 0,8 Tinggi 

 

Setelah diperoleh nilai ES dari rumus effect size, maka nilai tersebut 

dimasukkan ke dalam tabel luas di bawah lengkungan normal standar O ke Z 

kemudian dikali 100% sehingga diperoleh efektivitas model pembelajaran 

inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa. 
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   BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. PROSES PEMBELAJARAN KELAS KONTROL DAN KELAS 

EKSPERIMEN 

1. Poses Pembelajaran Kelas Kontrol 

Kelas kontrol pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak dengan jumlah yang datanya diolah sebanyak 32 

siswa. Proses pembelajaran dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan 

alokasi waktu 2 x 40 menit. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengucapkan salam 

kemudian mengabsensi kehadiran siswa dan memberikan apersepsi. Guru 

memberikan apersepsi dengan bertanya ―Apa yang akan terjadi jika 5 mL 

larutan CaCO3 ditambahkan 5 mL air murni (akuades) dan 5 mL larutan jenuh 

CaCO3 ditambahkan 5 mL Ca(OH)2‖. Sebanyak 1 siswa menjawab jika 

ditambah air murni CaCO3 akan mudah larut dan jika ditambahkan dengan 

Ca(OH)2 larutan akan sulit larut, ¼ siswa lainnya menyatakan jawaban yang 

sama dengan alasan karena suatu zat lebih mudah larut dalam pelarut air dan 

CaCO3 yang ditambahkan 5 mL Ca(OH)2 akan sulit larut karena adanya 

penambahan ion senama dan 1 siswa lagi menjawab apabila CaCO3 

ditambahkan dengan kedua larutan tersebut maka CaCO3 akan sama-sama larut 

dengan alasan karena air murni dan Ca(OH)2 keduanya berbentuk larutan 

sehingga CaCO3 mudah larut. Siswa tersebut tampak kesulitan dalam 

memberikan alasannya. Guru meluruskan jawaban siswa dengan menyatakan 

bahwa suatu zat elektrolit seperti CaCO3 akan lebih mudah larut dalam pelarut 

air murni daripada dalam air yang mengandung salah satu ion dari elektrolit 

tersebut seperti Ca(OH)2 sehingga mengakibatkan terjadinya pengendapan.  

 Tujuan pemberian apersepsi ialah untuk membangun pengetahuan awal 

siswa, dengan adanya apersepsi maka dapat mengaitkan antara apa yang telah 

diketahui atau dialami siswa dengan apa yang akan dipelajari sehingga siswa 
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lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran (Trianto, 2014). Selanjutnya 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan serta pokok 

kegiatan yang harus dilakukan siswa. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi tentang reaksi 

pengendapan. Pada saat guru menyampaikan materi, ada beberapa siswa yang 

masih asik mengobrol dengan teman sebangkunya sedangkan siswa lainnya 

mendengarkan penjelasan guru. Kemudian guru memberikan contoh soal 

sekaligus penyelesaian soal tersebut kepada siswa, banyak siswa yang masih 

tidak mengerti dengan penyelesaian soal tersebut dan meminta guru 

memberikan 1 contoh soal lainnya, kemudian guru menjelaskan ulang 

penyelesaian soal tersebut dan memberikan contoh soal lainnya. Adapun salah 

satu contoh soal yang diberikan oleh guru yaitu : ―Apakah terbentuk endapan 

jika 100 mL larutan Na2CO3 0,001 M ditambahkan dengan 100 mL larutan 

AgNO3 0,001 M, apabila diketahui Ksp Ag2CO3 = 6,3 x 10
-12
‖.  

Terlihat ada beberapa siswa yang duduknya di belakang masih 

mengobrol dengan teman yang duduknya berdekatan. Guru menegur siswa 

tersebut dan meminta siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis. Siswa 

tampak kesulitan, melihat hal tersebut guru menunjuk seorang siswa untuk 

membantu temannya. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

Hanya ada 1 siswa yang bertanya, dimana siswa tersebut meminta guru 

menjelaskan ulang tentang perbedaan larutan belum jenuh, larutan jenuh, dan 

larutan lewat jenuh. Guru menjelaskan ulang tentang perbedaan larutan belum 

jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh beserta contohnya. 

Guru memberikan latihan soal kepada siswa untuk dikerjakan di buku 

catatan secara perorangan. Soal yang diberikan merupakan soal pada LKS yang 

digunakan untuk kelas eksperimen. Siswa yang tidak mendengarkan penjelasan 

guru kesulitan dalam menjawab soal tersebut dan meminta jawaban temannya 

yang telah selesai mengerjakan soal. Ada seorang siswa terlihat buku 

catatannya belum terisi jawaban soal dan hanya duduk terdiam, melihat hal 

tersebut guru menanyakan apakah masih ada siswa yang belum mengerti dalam 
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mengerjakan soal tersebut. Beberapa siswa menjawab sudah mengerti dan 

siswa lainnya hanya diam sibuk mengerjakan soal tersebut. Guru meminta 

siswa yang telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu untuk maju 

menjawab soal pertama di papan tulis. Sebanyak 1 siswa yang mengacungkan 

jarinya menjawab soal di papan tulis. Kemudian guru menunjuk seorang siswa 

yang kurang memperhatikan untuk menjawab soal kedua di papan tulis. 

Tampak siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan soal dan sibuk bertanya 

jawaban kepada temannya. Melihat hal tersebut guru meminta temannya 

tersebut membantu dan menjelaskan penyelesaian soal tersebut dan soalnya 

dapat diselesaikan dengan benar. 

c. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini guru mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran tentang materi yang telah dipelajari, ada 

beberapa siswa yang melihat kembali catatannya dan beberapa siswa lainnya 

sibuk memasukkan buku catatan ke dalam tasnya. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan kesimpulan, ternyata tidak ada siswa yang 

berani mengacungkan tangannya untuk memberikan kesimpulan. Oleh karena 

itu, guru menunjuk salah seorang siswa untuk menyampaikan kesimpulan, dan 

memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang telah disampaikan. Setelah 

selesai menyimpulkan hasil pembelajaran guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam.  

2.  Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Kelas eksperimen pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak dengan jumlah yang datanya diolah sebanyak 32 

siswa. Proses pembelajaran dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan 

alokasi waktu 2 x 40 menit.  

a. Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengucapkan salam 

kemudian mengabsensi kehadiran siswa dan memberikan apersepsi (Fase 1 : 

Orientasi). Guru memberikan apersepsi dengan bertanya ―Apa yang akan 

terjadi jika 5 mL larutan CaCO3 ditambahkan 5 mL air murni (akuades) dan 5 
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mL larutan jenuh CaCO3 ditambahkan 5 mL Ca(OH)2‖. Sebanyak 1 siswa 

menjawab bahwa jika 5 mL larutan CaCO3 ditambahkan 5 mL air murni 

(akuades) maka CaCO3 akan larut dalam air sedangkan jika 5 mL larutan jenuh 

CaCO3 ditambahkan 5 mL Ca(OH)2 maka CaCO3 akan sulit larut. Sedangkan 

siswa lainnya menyatakan setuju dengan jawaban temannya tersebut. 

Kemudian guru bertanya kembali ―mengapa 5 mL larutan jenuh CaCO3 yang 

ditambahkan 5 mL Ca(OH)2 akan sulit larut sedangkan 5 mL larutan CaCO3 

ditambahkan 5 mL air murni (akuades) mudah larut dalam air?‖. Sebanyak 1 

siswa menjawab karena air murni (akuades) itu merupakan suatu pelarut yang 

sering digunakan sedangkan Ca(OH)2 itu bukan suatu pelarut dan 1 siswa lagi 

menjawab karena suatu zat lebih mudah larut dalam pelarut air sehingga jika 5 

mL larutan CaCO3 ditambahkan 5 mL air murni (akuades) maka CaCO3 akan 

mudah larut dalam air  sedangkan 5 mL larutan jenuh CaCO3 yang ditambahkan 

5 mL Ca(OH)2 akan sulit larut karena adanya penambahan ion senama. Guru 

meluruskan jawaban siswa dengan menyatakan bahwa suatu zat elektrolit 

seperti CaCO3 akan lebih mudah larut dalam pelarut air murni daripada dalam 

air yang mengandung salah satu ion dari elektrolit tersebut seperti Ca(OH)2 

sehingga mengakibatkan terjadinya pengendapan.  

b. Kegiatan Inti 

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan oleh guru dan masing-masing kelompok beranggotakan 6 

- 7 siswa (Lampiran E). Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada 

tiap-tiap kelompok dan menjelaskan tentang hubungan antara Qc dan Ksp 

sambil memperhatikan LKS selama 15 menit. Ketika guru menjelaskan 

sebagian siswa mendengarkan penjelasan guru dan selebihnya bermain dengan 

gelas kimia dan pipet tetes yang ada di depannya sambil mendengarkan. 

Selanjutnya siswa diarahkan untuk menganalisis masalah pada wacana untuk 

membuat rumusan masalah berdasarkan wacana tersebut (Fase 2 : Merumuskan 

Masalah). Ada 3 kelompok yang merasa kesulitan dalam membuat rumusan 

masalah yang terdapat pada wacana. Sebanyak 1 siswa perwakilan dari 

kelompok 2 bertanya " larutan apa saja yang akan digunakan dan ada berapa 
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rumusan masalah yang harus dibuat‖ dan siswa lainnya juga mempunyai 

pertanyaan yang sama dengan siswa perwakilan kelompok 2. Kemudian guru 

menjawab pertanyaan siswa dengan menjelaskan ulang bagaimana cara 

membuat rumusan masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibuat 

siswa yang salah satunya yaitu : ―Jika larutan Pb(NO3)2 ditambahkan dengan 

larutan H2SO4, apakah yang akan terbentuk?‖.  

Pada fase ini siswa didorong untuk membuat suatu permasalahan yang 

tepat dari suatu wacana yang diberikan. Wacana yang diberikan merupakan 

suatu kejadian yang mengajak siswa untuk melakukan proses aktivitas berpikir. 

Siswa diminta bersama kelompoknya untuk membuat jawaban 

sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya (Fase 3 : 

Mengajukan Hipotesis). Pada fase ini tidak ada siswa yang bertanya atau 

merasa kesulitan dalam mengajukan hipotesis, hal ini terlihat pada saat guru 

memberikan kesempatan bertanya tidak ada siswa yang bertanya dan dilihat 

dari LKS sudah banyak yang terisi jawaban. Adapun hipotesis yang dibuat oleh 

siswa yang salah satunya yaitu : ‖Jika 1 mL larutan Pb(NO3)2 0,01 M 

ditambahkan dengan 1 mL larutan H2SO4 0,01 M dalam 50 mL akuades maka 

akan terjadi endapan‖, dan terdapat 1 kelompok yang jawaban hipotesisnya 

berbeda yaitu : ―Jika 1 mL larutan Pb(NO3)2 0,01 M ditambahkan dengan 1 mL 

larutan H2SO4 0,01 M dalam 50 mL akuades maka akan tidak terjadi endapan‖.  

Tujuan merumuskan hipotesis ialah mengajak siswa untuk menebak atau 

menduga dari suatu permasalahan yang diberikan. Apabila seorang siswa 

mampu menduga jawaban dari suatu permasalahan yang diberikan maka siswa 

tersebut telah mencapai tahap berpikir yang lebih lanjut atau tahapan berpikir 

formal. Oleh sebab itu dengan adanya tahapan merumuskan hipotesis maka 

dapat melatih pengembangan tahapan berpikir siswa (Trianto, 2014). 

Guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data dengan menjawab 

hipotesis yang telah dibuat sebelumnya (Fase 4 : Mengumpulkan Data). Siswa 

bersama teman sekelompoknya menghitung Qc dan membandingkannya 

dengan Ksp untuk memperkirakan pengendapan berdasarkan informasi dari 

penjelasan guru dan buku. Pada fase ini siswa aktif dalam bertanya hal ini 
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terlihat ketika guru memberikan kesempatan bertanya, banyak siswa yang 

bertanya dengan pertanyaan. Banyak siswa kesulitan dalam mereaksikan suatu 

senyawa dan menganalisis endapan senyawa apa yang terbentuk seperti salah 

satu jawaban dari kelompok 2 yaitu : ―PbCl2 —> Pb
+
 + Cl2

-
 ―, yang seharusnya 

adalah ―PbCl2 —> Pb
2+

 + 2Cl
-
 ―. Hal ini dikarenakan pada saat guru 

memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang diajukan, siswa lainnya 

banyak yang tidak memperhatikan dan hanya fokus pada praktikum yang akan 

dilakukan.  

Tujuan dari fase ini agar siswa dapat mencari informasi yang diperlukan 

untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Kegiatan pengumpulan data dapat 

mengembangkan motivasi dan ketekunan siswa dalam menggunakan 

kemampuan berpikirnya sehingga dapat mendorong siswa untuk mencari 

informasi yang diperlukan (Trianto, 2014). 

Siswa diarahkan melakukan kegiatan pengujian hipotesis  untuk 

membuktikan kebenaran dugaan yang telah dibuat oleh siswa melalui kegiatan 

praktikum (Fase 5 : Menguji Hipotesis). Dalam melakukan kegiatan praktikum, 

guru mengarahkan kelompok yang telah selesai dalam menghitung Qc dan 

membandingkannya dengan harga Ksp untuk melakukan praktikum terlebih 

dahulu. Dari hasil pengamatan, siswa dapat bekerja sama dengan baik sambil 

sesekali mengajukan pertanyaan ketika merasa kebingungan. Siswa dapat 

bekerja sama dengan baik dilihat dari ketika melakukan praktikum setiap 

anggota kelompok berbagi tugas, ada yang mencatat hasil pengamatan, ada 

yang memberikan pengarahan tentang cara kerja, dan sisanya melakukan 

praktikum secara bergantian. Tetapi terdapat 1 kelompok yang anggotanya 

tidak bekerja sama dengan baik dalam praktikum. Kendala dialami karena 

anggota dalam kelompok tersebut tidak ada yang mau menuliskan hasil 

praktikum dan tidak tertib dalam melakukan praktikum. Kegiatan menguji 

hipotesis ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional pada siswa, 

karena siswa memperoleh kebenaran jawaban yang sesuai dengan data yang 

diperoleh dan teori yang mendukung (Trianto, 2014). 
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c. Kegiatan Penutup 

Guru meminta siswa bersama kelompoknya untuk membuat kesimpulan 

berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa (Fase 6 : 

Merumuskan Kesimpulan). Terlihat siswa saling bekerja sama dengan anggota 

kelompoknya dalam membuat kesimpulan. Pada saat guru memberikan 

kesempatan untuk bertanya, tidak ada kelompok yang bertanya. Kemudian 

guru mengarahkan kepada perwakilan anggota kelompok untuk 

mengkomunikasikan tentang hasil kesimpulan yang telah didiskusikan bersama 

anggota kelompoknya. Siswa perwakilan kelompok secara bergantian 

mengkomunikasikan hasil kesimpulannya. Pada fase ini siswa diminta untuk 

menyimpulkan apa yang diperoleh dari awal sampai akhir kegiatan inkuiri, 

dimana dari argumentasi yang dibuat siswa dapat dipertanggungjawabkan 

hasilnya berdasarkan data dan teori yang mendukung. 

3. Perbedaan Proses Pembelajaran Kelas Kontrol dengan Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan LKS dengan proses menemukan 

sendiri konsep pembelajaran melalui pemberian masalah. Masalah disajikan 

dalam bentuk wacana yang nantinya siswa sendiri yang akan merumuskan 

masalah tersebut, kemudian diikuti petunjuk pemecahan masalah untuk 

diselesaikan melalui sebuah percobaan yang telah dirancang. Proses 

pembelajaran secara maksimal berpusat pada siswa sehingga siswa mempunyai 

kesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan 

demikian pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya berasal dari 

mengingat atau menghafal fakta, konsep, atau teori, tetapi berasal dari kegiatan 

menemukan sendiri pengetahuan itu dari pengalaman nyata. Pernyataan di atas 

didukung oleh hasil penelitian Dewi dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa, 

belajar sambil melakukan sendiri dalam menemukan konsep yang dipelajari 

berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekitar, maka siswa akan 

memperoleh pengalaman lebih bermakna dan lebih kuat melekat dalam pikiran 

mereka. Dengan kuatnya informasi yang melekat pada memori siswa, tentu 

akan berdampak pula terhadap perolehan hasil belajar siswa. 



18 
 

 
 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas kontrol siswa 

cenderung pasif karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru, 

sehingga percobaan yang dilakukan siswa juga semata-mata untuk 

membuktikan suatu teori yang telah disampaikan guru. Hal tersebut 

menyebabkan siswa menjadi kurang berpikir kritis terhadap materi yang 

dipelajari. 

Kegiatan inkuiri terbimbing yang berupa merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan 

merumuskan kesimpulan, kegiatan tersebut dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis pada siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wulandari (2013) dimana partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran menambah minat dan motivasi belajar siswa dalam menemukan 

konsep sendiri, sehingga siswa lebih memahami konsep-konsep dan 

memunculkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Pada kegiatan inkuiri 

tersebut siswa dilatih dan dibiasakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

sehingga dibutuhkan proses berpikir/menalar selama proses pemecahan 

masalah, sedangkan kelas kontrol menggunakan proses pembelajaran langsung 

yang membuat siswa kurang aktif karena guru hanya mengajar dengan 

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara umum  kepada siswa 

sehingga kemampuan berpikir tidak diasah dan dikembangkan.  

Secara keseluruhan semua tahapan dalam model pembelajaran inkuiri 

terbimbing sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Namun terdapat 

beberapa tahapan yang paling berpengaruh pada perubahan sikap siswa yaitu, 

pada tahapan menentukan hipotesis dan mengumpulkan data memecahkan 

suatu permasalahan) siswa dirangsang untuk berpikir kritis dalam menentukan 

suatu permasalah. Tahapan tersebut merangsang rasa ingin tahu siswa sehingga 

siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu pelaksanaan 

pengujian hipotesis (praktikum) melalui bimbingan guru membuat belajar 

siswa menjadi lebih menyenangkan karena siswa memiliki pengalaman belajar 

yang nyata dalam membuktikan suatu konsep yang dipelajari. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2014) yang menyatakan bahwa 
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proses pembelajaran inkuiri memberi kesempatan kepada siswa untuk memiliki 

pengalaman belajar yang nyata dan aktif sehingga siswa terlatih dalam 

memecahkan masalah sekaligus membuat keputusan. 

 

B. PERBEDAAN HASIL BELAJAR KELAS KONTROL DAN KELAS 

EKSPERIMEN 

1.  Perbedaan Hasil Pretest dan Postest 

Hasil belajar siswa diukur melalui pretest dan posttest. Pelaksanaan 

pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen dilaksanakan pada hari Senin 

tanggal 15 Mei 2017 dan pelaksanaan posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017. Jumlah siswa 

kelas kontrol yaitu 34 orang, tetapi siswa yang diolah datanya sebanyak 32 

orang siswa karena 2 orang siswa tidak mengikuti posttest dan jumlah siswa 

kelas eksperimen yaitu 33 orang, tetapi siswa yang diolah datanya sebanyak 32 

orang siswa karena 1 orang siswa tidak mengikuti pembelajaran.  

Data hasil pretest dan posttest yang diperoleh siswa kelas kontrol dapat 

dilihat pada Lampiran C-1 dan data hasil pretest dan posttest yang diperoleh 

siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran C-2. Hasil pretest dan 

posttest kelas kontrol maupun kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nilai Hasil Pretest dan Posttest kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Nilai Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

(Rata-rata) % Ketuntasan (Rata-rata) % Ketuntasan 

Pretest 5,28 0 % 5,35 0% 

Postest 52,25 21,88% 70,46 56,25% 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada hasil pretest persentase ketuntasan 

siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan 

adalah sama yaitu 0%. Hal ini disebabkan kedua kelas tersebut, siswa belum 

diajarkan materi kelarutan dan hasil kelarutan khususnya pada sub materi 
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reaksi pengendapan. Namun setelah diberikan perlakuan yang berbeda, kedua 

kelas menunjukkan hasil yang berbeda yaitu 21,88% ketuntasan posttest untuk 

kelas kontrol dan 56,25% ketuntasan posttest untuk kelas eksperimen. 

Persentase ketuntasan posttest siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan persentase ketuntasan posttest siswa kelas kontrol. Hasil ini 

menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan, hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan siswa kelas kontrol. Rata-rata nilai hasil 

belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (Tabel 

4.1). Perbedaan hasil belajar antara siswa kelas kontrol yang diajar 

menggunakan model pembelajaran langsung dengan siswa kelas eksperimen 

yang diajar menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing disebabkan 

adanya perbedaan perlakuan yang diterapkan guru pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Soal pretest yang diberikan di kelas kontrol dan eksperimen merupakan 

soal yang sama dengan jumlah soal 2 buah. Kesulitan siswa kelas kontrol dan 

eksperimen dalam mengerjakan soal pretest terletak pada kedua soal tersebut. 

Hal ini dikarenakan siswa belum mempelajari materi reaksi pengendapan. Soal 

nomor 1 merupakan soal dengan indikator menghitung harga hasil kali ion (Qc) 

suatu senyawa setelah ditambahkan ion senama. Soal nomor 2 merupakan soal 

dengan indikator membuktikan terbentuknya endapan berdasarkan harga 

tetapan hasil kali kelarutan (Ksp).  

Setelah dilakukan pretest kemudian siswa diberi perlakuan yaitu siswa 

kelas kontrol dengan model pembelajaran langsung dan siswa kelas eksperimen 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan dilanjutkan dengan 

pemberian soal postest. Soal postest yang diberikan pada kelas kontrol dan 

eksperimen merupakan soal yang sama. Indikator soal yang digunakan dalam 

pembuatan soal postest sama dengan indikator yang digunakan dalam 

pembuatan soal pretest. 

 Persentase ketuntasan kelas eksperimen lebih besar dibandingkan 

dengan kelas kontrol juga dilihat dari hasil jawaban posttest siswa. Dari hasil 

jawaban posttest siswa kelas kontrol, kebanyakan siswa masih salah dalam 



21 
 

 
 

mereaksikan senyawa yang akhirnya berakibat pada hasil jawaban akhir dan 

kurang lengkap dalam memberikan satuan pada hasil jawabannya, sehingga 

poin yang diberikan juga berkurang. Hal ini berbeda dengan hasil jawaban 

posttest siswa kelas eksperimen, dimana kebanyakan siswa sudah tepat dalam 

mereaksikan senyawa hanya saja masih kurang lengkap dalam memberikan 

satuan pada hasil jawabannya. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Assriyanto (2014) yang memperoleh hasil belajar kognitif menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi larutan penyangga lebih tinggi 

yaitu 84,143 daripada yang diajarkan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah melalui metode eksperimen dengan hasil 75,278. 

Rata-rata ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu 70,46 dengan persentase ketuntasan siswa sebesar 56,25% (Tabel 4.1) 

lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Zurotunisa (2016) yang juga 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi larutan 

penyangga dan hidrolisis garam dengan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

81,9. Hal yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran guru kurang 

memperhatikan manajemen kelas sehingga jam atau alokasi waktu menjadi 

lebih panjang dan tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga proses 

pembelajaran berlangsung kurang maksimal. 

2. Uji Statistik Hasil Belajar Kelas Kontrol Dan Kelas Eksperimen  

Hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan uji statistik non 

parametrik dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

17,0 for windows. Hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan uji 

statistik yang disajikan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2  Tabel Hasil Uji Statistik Hasil Belajar 

No Uji Signifikansi Kesimpulan 

1 Kolmogorov-Smirnov 

a. Kelas Kontrol 

1. Pretest 

2. Postest 

b. Kelas Eksperiment 

1. Pretest 

2. Postest 

 

 

0,000 

0,151 

 

0,000 

0,001 

 

 

Data tidak berdistribusi normal 

Data berdistribusi normal 

 

Data tidak berdistribusi normal 

Data tidak berdistribusi normal 

2 U-Mann Whitney 

a. Pretest kelas kontrol dan 

eksperiman 

b. Postest kelas kontrol dan 

eksperiman 

 

0,977 

 

0,006 

 

Tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar 

Terdapat perbedaan hasil 

belajar 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji normalitas pretest dengan bantuan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 17,0 for windows pada uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi siswa pada kelas 

kontrol yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan kelas eksperimen yaitu 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti bahwa kedua kelas menunjukkan data terdistribusi 

tidak normal. Uji dilanjutkan dengan uji statistik nonparametrik yaitu uji U-

Mann Whitney. Hasil uji hipotesis U-Mann Whitney pada nilai pretest siswa 

kelas kontrol dan eksperimen menunjukkan angka signifikansi yaitu 0,977 yang 

berarti tidak  terdapat perbedaan hasil belajar pretest siswa kelas kontrol dan 

eksperimen.  

Perbedaan hasil belajar siswa pada materi reaksi pengendapan yang 

diajarkan dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran langsung diketahui dengan analisis data 

terhadap nilai posttest kelas kontrol dan eksperimen. Hasil uji Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi siswa pada kelas kontrol yaitu 

0,151 lebih kecil dari 0,05 dan kelas eksperimen yaitu 0,001 lebih kecil dari 

0,05 yang berarti data tersebut tidak terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan 

data yang diperoleh tidak terdistribusi normal selanjutnya dilakukan uji U 

Mann Whitney. Hasil uji U Mann Whitney diperoleh sebesar 0,006 lebih kecil 
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dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Perbedaan menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing 

lebih efektif diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak karena dapat 

membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar 

yang diperoleh menjadi lebih baik. Hasil belajar yang diperoleh kelas 

eksperimen setelah diterapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

tinggi dibandingkan hasil belajar yang diperoleh pada kelas kontrol dengan 

model pembelajaran langsung.  

 

C.  EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

Untuk mengetahui besar efektivitas pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada sub 

materi reaksi pengendapan, maka digunakan rumus Effect Size. Berdasarkan 

hasil perhitungan Effect Size  (Lampiran D-5) pada model pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada hasil belajar siswa sebesar 2,44. Nilai effect size tersebut 

kemudian disesuaikan dengan tabel Z sehingga diperoleh efektivitas model 

pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa sebesar 49,27%. 

Hasil  ini menunjukkan penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 

sub materi reaksi pengendapan berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar siswa.  

Persentase efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

hasil belajar siswa pada penelitian ini lebih tinggi yaitu 49,27% dibandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Paralita dkk (2015), juga menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit, diperoleh perhitungan Effect Size  sebesar 0,78 dengan persentase 

efektivitas model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar 

sebesar 28,23%. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran inkuiri terbimbing 

pada penelitian ini membuat siswa lebih aktif dalam memperoleh pengetahuan 

melalui pengalaman langsung. Siswa dilibatkan langsung dalam merumuskan 

masalah, mengajukan hipotesis, mengumpukan data, menguji hipotesis, dan 
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merumuskan kesimpulan, akibatnya siswa menemukan konsep secara mandiri 

dan konsep tersebut akan mudah diingat oleh siswa sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

 

D.  KETERBATASAN DALAM PENELITIAN 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang diterapkan di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak tidak langsung diterima baik oleh siswa karena 

siswa sudah terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

yaitu model pembelajaran langsung. Hal ini menjadi salah satu hambatan 

dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing, sehingga guru 

perlu mengkondisikan siswa agar siap dalam menerima pembelajaran. Guru 

mengkondisikan siswa dengan menjelaskan sedikit materi yang ada pada LKS 

dan mengarahkan siswa untuk membaca serta memahami LKS terlebih dahulu 

kemudian menjelaskan bagaimana cara mengisi pertanyaan yang ada di dalam 

LKS tersebut. Selain itu keterbatasan bahan yang akan digunakan dalam 

praktikum juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru, sehingga guru 

perlu menyediakannya sendiri. Jam pelajaran yang kurang juga menjadi 

hambatan untuk melaksanakan praktikum. Hal ini diatasi guru dengan 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan sebelum praktikum, 

seperti membuat larutan sehingga tidak mengganggu jam pelajaran ketika 

pelaksanaan praktikum.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes hasil belajar siswa, dapat diperleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran langsung pada sub materi reaksi 

pengendapan di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 

2. Model pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan efektivitas yang 

tinggi terhadap hasil belajar siswa  dengan nilai Effect size sebesar 2,44 

berkategori tinggi sehingga diperoleh persentase sebesar 49,27%. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka beberapa saran yang dapat 

disampaikan adalah : 

1. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model inkuiri 

terbimbing hendaknya guru dapat mengontrol pengaturan waktu 

pelaksanaan pembelajaran agar seluruh kegiatan dapat terlaksana 

sehingga semua materi dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik 

oleh siswa. 

2. Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi pokok dan pelajaran yang 

berbeda agar pendekatan ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk 

kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

lebih baik. 
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