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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) 

dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Proses pembelajaran 

yang hanya berorientasi pada penguasaan sejumlah informasi/konsep belaka, 

menuntut siswa untuk menguasai materi pelajaran. Penekanannya lebih pada 

hapalan dan mencari satu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. 

Proses-proses pemikiran tinggi termasuk berpikir kreatif jarang dilatih. Padahal, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sumber daya manusia yang 

tidak hanya memiliki pengetahuan saja tetapi juga harus memiliki keterampilan 

(life skill) dalam menciptakan sesuatu yang kreatif. 

Untuk dapat mengetahui sesuatu, siswa haruslah aktif sendiri 

mengkonstruksi. Dengan kata lain, dalam belajar siswa harus aktif mengolah 

bahan, mencerna, memikirkan, menganalisis, dan akhirnya yang terpenting 

merangkumnya sebagai suatu pengertian yang utuh. Tanpa keaktifan siswa dalam 

membangun pengetahuan mereka sendiri, mereka tidak akan mengerti apa-apa. 

Menjadi kreatif adalah ciri manusia yang berharga, lebih-lebih dalam era 

pembangunan ini sangat dituntut manusia-manusia kreatif, manusia 

pembangunan. Dengan demikian, kemampuan berpikir kreatif siswa dalam hal 

menciptakan sesuatu yang kreatif sangat penting untuk dilatih. 

Inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran dimana guru 

menyediakan unsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta 

pelajar membuat generalisasi, menurut Sanjaya (2008) pembelajaran inkuiri 
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terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inkuiri yang dalam pelaksanaannya 

guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa. Sebagian 

perencanaannya dibuat oleh guru, siswa tidak merumuskan problem atau masalah. 

Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing guru tidak melepas begitu saja kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Guru harus memberikan pengarahan dan 

bimbingan kepada siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang 

berifikir lambat atau siswa yang mempunyai intelegensi rendah tetap mampu 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan dan siswa mempunyai 

kemampuan berpikir tinggi tidak memonopoli kegiatan oleh sebab itu guru harus 

memiiki kemampuan mengelola kelas yang bagus.  

Pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk 

berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan yang diberikan 

bermanfaat dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan 

adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan 

positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya 

proses belajar mengajar yang efektif dan efisien (Bafadal, 2005). Sebuah proses 

pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis 

dan munculnya kreativitas serta perubahan pribadi seseorang berdasarkan praktik 

atau pengalaman tertentu. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan Piaget 

bahwa perkembangan kognitif dipandang sebagai suatu proses seorang anak 

secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui 

pengalaman serta interaksi dengan lingkungan (Al Tabany, 2014). 

Pembelajaran dalam ilmu kimia membutuhkan lebih banyak kreativitas 

siswa baik secara psikis maupun fisik karena ilmu kimia merupakan ilmu yang 
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diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen. Kimia dapat ditinjau dari 

segala sudut, dan bisa memasuki seluruh segi kehidupan manusia, dari yang 

paling sederhana hingga paling yang kompleks. Oleh karena itu siswa dituntut 

untuk memiliki kreativitas untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan 

aktif mencari banyak sumber informasi untuk mendapatkan pemecahan atau ide 

pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang. Laju reaksi merupakan bagian 

dari materi dalam pelajaran kimia SMA khususnya kelas XI dengan karakteristik 

materi berupa konsep-konsep dan perhitungan yang ada dalam fakta kehidupan 

sehari-hari. 

Materi pembelajaran pada pokok bahasan laju reaksi meliputi pengertian 

laju reaksi, persamaan laju reaksi, teori tumbukan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi. Agar siswa dapat memahami konsep dasar dari laju 

reaksi dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari maka perlu disajikan dalam 

bentuk yang menarik sehingga siswa tidak hanya menghafal konsep melainkan 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya sehingga memunculkan 

gagasan baru menurut pandangannya sendiri yang dirangkum dari konsep yang 

sudah ada. Kemampuan berpikir kreatif yang tampak melalui sikap kreatif 

tersebut merupakan bagian dari kreativitas. 

Menurut wawancara guru kimia SMA Negeri 6 Kota Jambi pada materi 

laju reaksi termasuk materi yang sulit dipahami dengan baik oleh siswa. Diketahui 

kendala yang terjadi dalam kegiatan belajar pada materi laju rekasi  yaitu belum 

terlatihnya kemampuan berpikir kreatif siswa dengan penerapan model discovery 

learning. Sehingga siswa kesulitan dalam membedakan antara reaksi yang di 

pengaruhi oleh suhu, luas permukaan, konsentrasi dan katalis. Untuk menjawab 
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kendala di atas dibutuhkan suatu model pembelajaran lain yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa (hasil wawancara terlampir). 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai solusi 

mengatasi masalah kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan sesuai dengan 

tuntutan kurikulum adalah dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Dengan penerapan model ini siswa dilatih untuk membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Ertikanto (2016), model pembelajaran inkuiri terbimbing 

merupakan suatu model pembelajaran dimana guru membimbing siswa 

melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada 

suatu diskusi dan guru juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya 

pada saat siswa melakukan percobaan 

Dalam upaya meningkatkan berpikir kreatif kimia, yang telah dilakukan 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh Susanti, dkk (2017) yang telah 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Sistem Eksresi”  

mengatakan Terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem ekskresi. Hal ini 

ditunjukkan oleh pengujian hipotesis tes akhir dengan nilai Thitung = 2,20 > 

ttabel 1,99 dengan a sebesar 0,005 amaka H0 ditolak dan Ha di terima. Hal ini 

menunjukan bahwa pembelajaran model inkuiri terbimbing berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem ekskresi.  

“Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Dengan Berpikir kreatif Siswa Pada Materi Laju Reaksi di SMAN 6 Kota 

Jambi”. 
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1.2       Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah  

1. Bagaimanakah keterlakasanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada laju 

rekasi di XI IPA 4 SMAN 6 Kota Jambi ?   

2. Apakah terdapat korelasi antara keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi laju reaksi 

di kelas XI IPA SMAN 6 Kota Jambi ?  

1.3   Batasan Masalah 

Adapun Batasan Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas XI 4 MIA SMAN 6 

Kota Jambi. 

2. Penelitian dilakukan pada sub materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi pada bab laju reaksi. 

1.4   Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada materi laju rekasi kelas XI IPA 4 SMAN 6 Kota Jambi 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara keterlaksanaan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada materi laju rekasi di kelas XI IPA 4 SMAN 6 Kota Jambi 

1.5   Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 
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a. Sebagai pengalaman belajar untuk siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. 

b. Dapat memotivasi siswa untuk dapat aktif dalam belajar serta 

meningkatkan ketrampilan sosial. 

c. Dapat mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab akan 

pembelajarannya secara mandiri maupun kelompok. 

2. Bagi guru 

a. Mendapatkan alternatif model yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mengoptimalkan kualitas pembelajaran kimia serta meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Memperbaiki suasana pembelajaran yang pasif menjadi pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan. 

3. Bagi sekolah, sebagai salah satu peluang pengenalan model pembelajaran 

yang bisa diterapkan disekolah untuk menunjang proses pembelajaran 

dan menghasilkan output yang berkualitas. 

4. Bagi peneliti, dapat menjadi bekal pengalaman setelah menjadi tenaga 

pengajar dan dapat menerapkannya dengan baik dalam proses belajar 

mengajar. 

1.6 Defenisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Model inkuri terbimbing merupakan model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari cara menemukan fakta, 
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konsep dan prinsip melalui pengalamannya secara langsung. Model 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. Model pengajaran inkuiri 

merupakan pengajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pengajaran ini siswa 

menjadi aktif belajar. Tujuan utama model inkuiri adalah mengembangkan 

keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara 

ilmiah 

2. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru berdasarkan fakta, berupa gagasan,ide maupun karya nyata,baik karya 

baru ataupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada dan semuanya itu 

berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. 


