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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI

PENDEKATAN INKUIRI UNTUK PEMBELAJARAN KJMIA DI SMA

Betty Holiwarni

ABSTRAK

Penelitian pegembangan ini, di latar belakangi karena tidak tersedianya perangkat pembelajaran kimia 

SMA untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Penelitian ini dilaksanakan 

selama tiga tahun dengan tujuan mengembangkan perangkat pembelajaran berorientasi pendekatan 

inkuiri yang valid, praktis, dan efektif untuk pembelajaran kimia di kelas XI SMA. Penelitian pada tahun 

pertama difokuskan untuk merancang prototipe perangkat pembelajaran yang valid. Metode penelitian 

yang digunakan adalah development research yang terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pendefinisian, 

perancangan, pengembangan, dan pendesiminasian. Prototipe perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan divalidasi oleh dua orang guru kimia SMA dan satu orang dosen pendidikan kimia, dan 

terakhir didiskusikan dengan pakar pendidikan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Hasil 

validasi menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dari 

segi isi dan konstruk

Pendahuluan

Era reformasi membawa perubahan pada tuntutan kurikulum. Tuntutan agar kurikulum lebih bersifat 

mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing, pembelajaran 

yang lebih menumbuhkan kompetensi serta belajar aktif membawa pengembangan kurikulum pada 

pendekatan berbasis kompetensi. Khusus untuk bidang studi kimia pembelajaran menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah.

Penerapan kurikulum perlu perangkat pembelajaran seperti, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan sistem penilaian yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengintegrasikan life skill 

(kecakapan hidup). Perangkat pembelajaran dikembangkan sendiri oleh guru sesuai dengan keadaan 

sekolah masingmasing.

Permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah di propinsi Riau untuk mata pelajaran kimia saat ini 

adalah belum terlaksana kegiatan pembelajaran sesuai harapan , meskipun kurikulum sudah berubah dan 

Kurikulum 2004, Kurikulum 2006 dan sekarang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Betty, 2008). 

Salah satu penyebab belum maksimalnya pelaksanaan kurikulum adalah karena konsep kurikulum 

tersebut masih banyak yang belum dipahami pendidik secara penuh (Ansyar, 2006). Para penatar pun 

dalam menatar masih beda pendapat , apalagi bagi guru- guru yang akan melaksanakan di kelas.

Bagi para guru kimia yang dibutuhkan adalah tersedianya bahan pelajaran berupa perangkat 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran apabila dikehendaki untuk menerapkan kurikulum dengan baik. 

Guru membutuhkan bahan pelajaran inovatif yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan pelatihan untuk 

mengoperasionalkan bahan pelajaran tersebut di kelas (Nur 2003). Masih menurut Nur (2003), pendekatan 

keterampilan proses pada Kurikulum 1994 mata pelajaran IPA ternyata tidak berjalan dengan baik, kalau 

tidak ingin mengatakan gagal, salah satu sebab utamanya adalah guru sulit mendapatkan bahan pelajaran 

sebagai kemudahan untuk mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan tersebut. Di samping itu, 

asesmen dan evaluasi, baik lokal maupun nasional, juga belum dikembangkan dengan pendekatan 

keterampilan proses. Guru mengalami kesulitan untuk mendapatkan contoh asesmen dengan pendekatan
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keterampilan proses.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di. atas, penelitian ini telah mengembangkan perangkat
pembelajaran Kimia SMA kelas dua dengan pokok bahasan sistem koloid berorieJasi pendekatan inkuiri.
Perangkatpembelajaran yang dikembangkan terdiri dari Rencana Pelaksanaanpelajaran, LembarKegiatan
Siswa O-KS), dan Lembar Penilaian. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian ini diharlpkan
dapat diterima sebagai kemudahan bagi guru yang akan *"og".ntungkan proses belajar mengajar dengan
pendekatan pembelajaran inovatif sesuai yang dikehendaki kurikulum.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga tahun, menggunakan metode development researchdengan
mengadopsi kerangka pemikiran Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1g74),yang mengajukan moiel
pengembangan perangkat pembelajaran terdiri dari empat tahap dan disebut Foa , i uoah. n^pat tahap
tersebut adalah tahap pendefinisian (define), perancangan (design), pengemban gan (develop) dan
pendesiminasian(Desseminatel Penelitian pada tahun Idifokuskan untukmerancang prototipe perangkat
pembelajaran berorientasi model pembelajaran inkuiri yang valid untuk pembelajaian kimia di kelas II
SMA.

1s0 J SewtLwar pewdLd,Lkaw sffawtavt 20LL 

-
Volume 2

Tahap pendefinisian bertujuan untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan pembelajaran.
Pada tahap ini dilakukan serangkaian analisis, yaitu analisis kurikulum, analisis siswa, analisis tugas,
analisis konsep dan diakhiri dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan
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Hasil Dan Pembahasan
Pada bahagian ini akan disajikan hasil penelitian tentang validasi perangkat pembelajaran kimia

berorientasi pendekatan inkuiri. Uraian ringkas mengenai p"runiku, pemuetaiara'n yang dihasilkan dalampenelitian ini adalah sebagai berikur.
1. Rencana Pelaksanaan pembelajaran (Rpp)
Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP) merupakan suatu pedoman langkahJangkah kegiatan pembeiajaran
yang dilakukan guru di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-lungkuh kegiitan dalam Rpp inidituliskan dalam bentuk skenario kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran dlngan rincian waktuyang telah ditentukan untuk setiap kali pertemuan. Berdasarkan hasil validasi dari para validator dan
diskusi dengan pakar pengembang perangkat pembelajaran RPP yang di kembangkan sudah valid karena
telah sesuai dengan sintaks pendekatan inkuiri meskipun begitu masih memerlukan revisi pada beberapa
bahagian.

Revisi yang paling 
l*-yf 

terjadi pada penggunaan kata kerja unruk rumusan tujuan pembelajaran,
seperti menjelaskan definisi yang benar adalah menyebutftan dlfinisi, mendeskripsiian sesuatu sedang
yang benarnya menjelaskan sesuatu. Disamping itu kesalahan yang terjadi pada tujuan pembelajaral
ranah psikomotor, dimana yang seharusnya masuk pada keterampiian proses dimasukkan pada psikomotor,
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