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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membangun peradaban. 

Sehubungan dengan hal itu, kurikulum menjadi rambu-rambu yang akan 

membantu dan memudahkan dalam mencapai tujuan. Menurut permendikbud No. 

104 tahun 2014 tentang pembelajaran menyatakan bahwa salah satu bentuk 

kepedulian pemerintah Indonesia terhadap dunia pendidikan bangsa adalah 

dengan merubah kurikulum. Langkah ini dimaksudkan agar sistem pendidikan di 

Indonesia semakin maju dan bersaing dengan Negara lain. Kurikulum yang 

digunakan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013 revisi 2018. Proses 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 revisi 2018 diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berperan aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.  

 Kurikulum 2013 revisi 2018 merupakan kurikulum berbasis kompetensi 

dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran 

dilakukan melalui pendekatan ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu 

membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman awal yang dimiliki dengan 

meningkatkan keterampilan proses sains. Pendekatan ini memberi kesempatan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengamati, menanya, 

mencoba/mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan  



2 
 

 

pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran (Majid dan Rochman, 

2015).   

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu alam yang memiliki karakteristik 

bersifat abstrak. Kimia memiliki dua sifat yang tidak dapat dipisahkan, yakni 

kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses. Kimia sebagai proses merupakan 

kerja ilmiah yang mencakup keterampilan-keterampilan untuk memperoleh dan 

mengembangkan produk kimia, sedangkan kimia sebagai produk terdiri dari 

sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, asas-asas, dan konsep-

konsep ilmu kimia (Izetbigovis, dkk, 2010). 

Hakikat pembelajaran kimia sebagai bagian dari sains tidak lepas dari 

kegiatan minds on, hands on, dan hearts on, yaitu siswa mampu mengasah 

keterampilan berpikir, praktek, dan berbudi pekerti luhur. Ketiga keterampilan 

tersebut, siswa diharapkan dapat aktif dalam kegiatan berpikir dan berproses 

untuk mengasah keterampilan sains sehingga siswa dapat menemukan konsep-

konsep baru dari kegiatan belajar mereka serta berkarakter kuat dalam kehidupan 

sosialnya (Nugrahaeni, dkk, 2017). 

Keterampilan proses sains merupakan wujud sains sebagai proses. Dalam 

pembelajaran sains, sangatlah penting untuk membantu siswa belajar keterampilan 

proses sains atau inquiry skill untuk memecahkan masalah. Keterampilan proses 

intelektual yang diharapkan dalam pembelajaran yang berorientasi pada hakikat 

sains adalah membangun prinsip melalui induksi, menjelaskan dan meramalkan, 

pengamatan dan mencatat data, identifikasi dan mengendalikan variabel, dan 

melaksanakan penyelidikan ilmiah, menggunakan teknologi dan matematika 

selama penyelidikan (Verawati dan Prayogi, 2016). 



3 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia yang mengajar 

di kelas X IPA  SMA Islam Al-Falah Kota Jambi yaitu Ibu Elfiana, S.Pd diketahui 

bahwa pembelajaran kimia masih mengutamakan aspek kognitif saja sebagai 

indikator keberhasilan belajar. Disamping itu pembelajaran masih didominasi oleh 

guru akibatnya keaktifan siswa kurang sehingga siswa hanya mengetahui tentang 

konsep-konsep kimia tanpa berfikir bagaimana cara menemukan konsep tersebut. 

Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan tidak diarahkan untuk 

mencapai pengetahuan kontruktivis dan kurang melibatkan sikap ilmiah siswa 

sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan siswa dalam 

menemukan konsep. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah hanya sedikit 

keterampilan proses sains yang sudah dimiliki siswa yaitu keterampilan 

mengamati, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. Pembelajaran yang 

dilakukan umumnya cenderung membuat siswa hanya pandai teoritisnya saja dan 

kurang dalam hal pengaplikasian. Sehingga pembelajaran yang dilakukan kurang  

memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran.  

Dalam pembelajaran kimia, guru diharapkan tidak hanya memberikan 

pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada siswa, tetapi mampu merangsang 

berpikir, bersikap ilmiah dan kreatif serta tanggung jawab siswa terhadap 

peristiwa sehari-hari yang relevan dengan pelajaran kimia. Melihat kenyataan ini 

diperlukan suatu solusi pembelajaran, dengan model pembelajaran yang sesuai, 

diharapkan siswa akan lebih aktif dan dapat mengumpulkan informasi dengan 

stimulus pertanyaan efektif sehingga mewujudkan kompetensi siswa, dan 

pembelajaran dapat diterima oleh siswa maupun guru. 
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Salah satu materi yang diajarkan dikelas X SMA semester genap adalah 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Materi ini berisi konsep dan hafalan 

yang membutuhkan pengamatan siswa secara langsung sehingga diharapkan siswa 

dapat mengamati fenomena, gejala-gejala, mengelompokkan, membuat jawaban 

sementara, menjelaskan dan menarik kesimpulan. Dalam  materi larutan elektrolit 

dan non elektrolit dapat juga dilakukan suatu praktikum untuk membuktikan 

konsep-konsep yang terdapat dalam materi tersebut. Oleh karena itu untuk 

mengajarkan materi ini diperlukan sebuah model yang dapat melibatkan keaktifan 

siswa dalam memperoleh pengetahuan dan konsep. Sehingga diharapkan melalui 

sebuah model tersebut pemahaman siswa dapat bertahan lama. 

Upaya yang dapat mengatasi hal tersebut yaitu dengan penerapan model 

discovery learning. Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2010) pada model 

discovery learning siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri, siswa 

belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru 

mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan 

menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan 

prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri, discovery learning mempunyai beberapa 

keuntungan dalam belajar, antara lain siswa memiliki motivasi dari dalam diri 

sendiri untuk menyelesaikan pekerjaaanya sampai mereka menemukan jawaban-

jawaban atas problem yang dihadapi mereka dan juga siswa belajar untuk mandiri 

dalam memecahkan problem. Sehingga dengan penerapan model discovery 

learning ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap keterampilan proses sains 

siswa.  Hal ini didukung oleh penelitian Nelyza, dkk (2015) bahwa implementasi 

model discovery learning pada materi laju reaksi dapat berpengaruh terhadap 
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keterampilan proses sains, sikap sosial dan mendapat respon positif peseta didik. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Suswati (2018) mengatakan bahwa penerapan 

model discovery learning dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil 

belajar kimia pada konsep laju reaksi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Model 

Discovery Learning dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Proses Sains 

Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit  Kelas X IPA SMA 

Islam Al-Falah Kota Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan model discovery learning pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit di kelas X IPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara pelaksanaan model discovery learning 

terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit di kelas X IPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu materi yang digunakan dalam pembelajaran dibatasi pada 

mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non elektrolit, mengelompokkan 

berdasarkan sifatnya dan mendeskripsikan bahwa senyawa elektrolit  dapat berupa 

senyawa ion dan kovalen polar. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan model discovery learning pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit di kelas X IPA SMA Islam Al-

Falah Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pelaksanaan model 

discovery learning terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi 

larutan elektrolit dan non elektrolit di kelas X IPA SMA Islam Al-Falah Kota 

Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa, dapat melatih dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

serta mendekatkan mata pelajaran kimia dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dalam menerapkan 

model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran kimia. 

3. Bagi guru, dapat di manfaatkan dan di terapkan oleh guru kimia dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk membentuk siswa dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains. Bagi guru kimia untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran kimia dengan tuntutan kurikulum 2013 

pada mata pelajaran kimia. 

4. Bagi Sekolah, sebagai salah satu peluang pengenalan model pembelajaran 

yang bisa diterapkan di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran dan 

menghasilkan output yang berkualitas. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Model discovery learning adalah model pembelajaran untuk menemukan 

sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. 

2. Keterampilan proses sains merupakan kemampuan siswa untuk menerapkan 

metode ilmiah dalan memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu 

pengetahuan. 


