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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akar kata pendidikan berdasarkan Kemendikbud Tahun 2016 berasal dari 

kata  “educare” yang berarti mengeluarkan dan menuntun, maka pendidikan pada 

intinya adalah upaya menuntun agar potensi yang bersemayam dalam diri peserta 

didik keluar dan berkembang menjadi kompetensi. Berdasarkan Permendikbud 

No.22 Tahun 2016  makna pendidikan adalah memberikan pelayanan kepada 

setiap anak (tanpa syarat apapun) agar kekuatan-kekuatan yang tersembunyi 

dalam diri setiap anak dapat “dikeluarkan”, dikembangkan, dan diberdayakan 

sehingga anak menjadi semakin siap, tangguh, dan matang dalam menghadapi 

persoalan kehidupan. Setiap fase berjalan seiring dengan nafas dan keberadaannya 

sebagai manusia, setiap perkembangan langsung dimanfaatkan dalam kehidupan.  

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis 

maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikolgis yaitu aktivitas yang 

merupakan proses mental, misalnya aktivitas berfikir, memahami, menyimpulkan, 

menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, megungkapkan, dan 

menganalisis. Adapun aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang 

merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan eksperimen atau 

percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk), dan apresiasi. 

Sedangkan pembelajaran merupakan suatu system yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 
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tersebut harus di perhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, 

metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan di gunakan dalam kegiatan 

pembelajaran (Rusman, 2017).   

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa, melainkan siswa adalah subyek yang 

memiliki kemampuan aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan 

menggunakan pengetahuan. Pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan 

yang diberikan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya, siswa perlu 

didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya (Nurdyansyah dan Fahyuni, 

2016).  

 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.  Dimensi sikap yang harus dimiliki seseorang salah satunya 

adalah percaya diri (Astutik dan Azizah, 2017). 

 Pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit ini, siswa diajak untuk 

mengamati fenomena larutan elektrolit dan nonelektrolit dalam kehidupan sehari-

hari, mencoba (melakukan percobaan daya hantar listrik), dan menalar dengan 

menjawab pertanyaan. Dengan demikian siswa akan terpacu untuk berpikir kreatif 

dan timbulnya kepercayaan diri siswa (Utami, dkk, 2016). 
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Kepercayaan diri atau self efficacy merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi sikap siswa terhadap pembelajaran kimia. Self efficacy  merupakan 

keyakinan atau rasa percaya diri seseorang tentang kemampuannya untuk 

mengerahkan motifasinya, kemampuan kognitifnya, serta tindakan yang 

diperlukan untuk melakukan dengan sukses tugas tertentu dalam konteks tertentu 

(Imron, 2018). Menurut Wibowo (2015) Siswa dengan self Efficacy yang rendah 

cenderung percaya bahwa kecerdasan itu bawaan dan tidak dapat diubah lagi, 

sedangkan siswa dengan self efficacy yang tinggi berusaha mengejar tujuan untuk 

dapat mnguasai pengetahuan. 

 Berdasarkan hasil lembar wawancara guru bidang studi kimia di SMA 

Islam Al-Falah Kota Jambi yaitu ibu Elfiana, diketahui kendala yang terjadi dalam 

kegiatan belajar pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit  yaitu kurangnya 

self efficacy yang dimiliki oleh siswa dengan penerapan model pembelajaran 

langsung. Siswa cenderung pasif dalam  pembelajaran, hal ini di tunjukan dengan 

keragu-raguan siswa untuk menyampaikan hasil pemikirannya atau rasa ingin 

tahunya  mengenai materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Ketika guru 

memberi tugas yang cukup sulit siswa mudah sekali menyerah untuk 

mengerjakannya (hasil wawancara terlampir). 

Perlunya penerapan model pembelajaran yang aktif dan inovatif yang 

mampu melibatkan peran aktif siswa sehingga siswa mampu menemukan sendiri 

kebermaknaan dalam pembelajaran serta mampu meningkatkan self efficacy siswa 

dalam proses pembelajaran. Menurut Ertikanto (2016), model pembelajaran 

inkuiri terbimbing merupakan suatu model pembelajaran dimana guru 

membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan 
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mengarahkan pada suatu diskusi dan guru juga dapat memberikan penjelasan-

penjelasan seperlunya pada saat siswa melakukan percobaan, dan salah satu 

kelebihan dari inkuiri terbimbing adalah membantu memperkuat pribadi siswa 

dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melaui proses penemuan. 

Menurut Nurdyansyah dan Fahyuni (2016) Inkuiri terbimbing digunakan bagi 

siswa yang belum mempunyai pengalaman belajar dengan metode inkuiri. Guru 

memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Bimbingan lebih 

banyak diberikan pada tahap awal dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai 

dengan perkembangan pengalaman siswa. 

 Setiap peserta didik sebenarnya sudah memiliki self efficacy pada diri 

mereka masing-masing, namun belum ada yang membimbing untuk diwujudkan 

Sehingga penerapan model inkuiri terbimbing di rasa mampu untuk mewujudkan 

self efficacy siswa. Menurut ika, dkk, (2017) terdapat perbedaan yang signifikan 

pada self efficacy dan hasil belajar siswa antara yang mengikuti pembelajaran 

dengan model inkuiri terbimbing di bandingkan dengan model konvensional. Hal 

ini selaras dengan pendapat Astutuik dan Azizah (2017) yang mengatakan bahwa 

self efficacy peserta didik dapat terlatih dengan baik dan sangat baik sekali dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Korelasinya dengan Self Efficacy 

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

Islam Al-falah Kota Jambi “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 

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

Jambi? 

2. Apakah terdapat korelasi antara pelaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan self-efficacy siswa kelas X IPA SMA Islam Al-falah 

Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan maslah dalam penelitian ini adalah: 

1. Materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu mengidentifikasi 

sifat larutan elektrolit dan non elektrolit, mengelompokkan berdasarkan sifat 

daya hantarnya dan mendeskripsikan bahwa senyawa elektrolit  dapat 

berupa senyawa ion dan kovalen polar. 

2. Self-efficacy yang akan diukur ada tiga dimensi yaitu dimensi magnitude, 

strength dan generality. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 

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

Kota Jambi. 
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2. Untuk mengetahui korelasi antara pelaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan self efficacy siswa pada materi elektrolit dan non 

elektrolit kelas X IPA SMA Islam Al-falah Kota Jambi. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, sebagai pengalaman belajar untuk siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran ikuiri terbimbing. Dapat memotivasi siswa untuk dapat 

aktif dalam belajar serta meningkatkan self efficacy siswa. 

2. Bagi guru, mendapat alternatif model yang dapat diterapkan oleh guru untuk 

mengoptimalkan kualitas pembelajaran kimia serta meningkatkan self 

efficacy siswa.  

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

yang bisa diterapkan di sekolah 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 Definisi Istilah 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Inkuiri terbimbing adalah pembelajaran yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara 

sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan 

penemuannya dengan penuh percaya diri. 
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2. Self-efficacy adalah keyakinan atau rasa percaya diri seseorang tentang 

kemampuannya untuk mengerahkan motifasinya, kemampuan kognitifnya, 

serta tindakan yang diperlukan untuk melakukan dengan sukses tugas 

tertentu dalam konteks tertentu. 

 


