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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Pendidikan merupakan modal dasar bagi manusia untuk menjalani 

aktivitas yang bermanfaat dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial yang 

hidup dalam lingkungan masyarakat dan negara memiliki peran yang sangat 

penting dalam pembangunan bangsa. Supaya pembangunan bangsa semakin 

meningkat, dibutuhkan sumber daya manusia yang baik pula untuk menunjang 

pelaksanaannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia adalah peningkatan mutu pendidikan, baik hasil belajar 

siswa maupun kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia 

seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya 

saing dalam menghadapi tantangan global. Selain itu salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan 

meningkatkan adversity qoutient siswa dalam bidang pendidikan. 

Adversity quotient (AQ) adalah suatu teori yang dicetuskan oleh Paul G. 

Stoltz, Ph.D, seorang President of PEAK Learning Incorporated yang meraih gelar 

doktor dalam bidang komunikasi dan pengembangan organisasi. Stoltz juga telah 

menjadi konsultan dan pemimpin dalam bidang pemikiran untuk berbagai macam 

organisasi di seluruh dunia. Konsep IQ (intelligence quotient) telah lama dianggap 

sebagai penentu kesuksesan, namun ternyata beberapa orang dengan IQ tinggi 

tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Setelah konsep IQ terkenal, Daniel 
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Goleman memperkenalkan konsep baru mengenai kecerdasan, yaitu Emotional 

Quotient (Huda dan Mulyana, 2018). 

Menurut Stoltz (2000) adversity quotient adalah suatu kemampuan untuk 

mengubah hambatan menjadi peluang keberhasilan mencapai tujuan. AQ 

mengungkap seberapa jauh seseorang mampu bertahan menghadapi kesulitan 

yang dialaminya. AQ juga mengungkap bagaimana kemampuan seseorang untuk 

mengatasi kesulitan tersebut. AQ memprediksi siapa yang mampu dan siapa yang 

tidak mampu dalam mengatasi kesulitan. AQ juga memprediksi siapa yang akan 

menyerah ataupun bertahan. 

 Adversity quotient sangat penting bagi kehidupan siswa yang harus mulai 

dikembangkan sejak dini agar mereka mampu bertahan dalam menghadapi 

kesulitan yang dialaminya. Sehingga cita-cita pemuda bangsa dan tujuan 

Pendidikan Indonesia mudah tercapai. Salah satu caranya adalah dengan 

meningkatkan sikap adversity quotient ini di dalam pembelajaran kimia. Hal ini 

dikarenakan di dalam mata pelajaran kimia terdiri atas beberapa masalah yang 

sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa yang 

memiliki adversity quotient rendah akan cepat menyerah dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kimia SMAN 2 Kota Jambi diperoleh informasi bahwa, hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran kimia khususnya materi larutan penyangga masih sangat rendah 

dan sebagian besar masih remedial. Selain itu berdasarkan pengalaman penulis 

yang pernah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa siswa kelas 

XI IPA di SMAN 2 Kota Jambi diketahui bahwa proses pembelajaran kimia 
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sangat membosankan dan menyulitkan dikarenakan pengajaran kimia di kelas XI 

IPA dilakukan dengan model pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga 

siswa tidak terlibat langsung dalam aktivitas belajar mengajar sehingga situasi 

pembelajaran kurang kondusif. 

Proses pembelajaran yang seperti ini membuat siswa menyerah dalam 

proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa pun tidak memuaskan. Siswa 

masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi kimia. 

Selain itu permasalahan yang sering terjadi dan dihadapi dalam kegiatan belajar 

adalah kurang tersalurkannya gagasan dan keterampilan proses sains siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, kurangnya kemampuan daya juang siswa dalam menerima 

pembelajaran dan konsep-konsep yang tertanam dalam diri siswa masih lemah, 

karena siwa cenderung hanya menerima ilmu yang diberikan dari guru tanpa rasa 

ingin tahu sendiri dari dalam dirinya.  

Sejalan dengan permasalahan tersebut diperlukan model pembelajaran 

yang sesuai untuk meningkatkan adversity quotient siswa, sehingga tujuan 

pembelajaran diharapkan dapat tercapai. Model pembelajaran itu sendiri adalah 

bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Dengan 

menguasai model pembelajaran, guru diharapkan mampu menyampaikan materi 

dengan tepat dan melatih keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

Oleh karena itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dipandang 

mampu meningkatkan adversity quotient siswa dalam pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang diharapkan adalah model pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing.  
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Pembelajaran inkuiri memiliki beberapa tahapan yakni menetapkan 

masalah, merumuskan  hiposesis, melakukan percobaan/eksperimen, mengolah 

dan menganalisis data, menguji hipotesis hingga membuat kesimpulan. Model 

pembelajaran ini akan menantang siswa untuk senantiasa aktif selama proses 

pembelajaran sekaligus mendorong siswa untuk mengoptimalkan keterampilan 

dan kemampuannya. Peran siswa dalam model pembelajaran inkuiri ini yaitu 

mencari menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Pada model pembelajaran inkuiri  

terbimbing, guru memberikan bimbingan dan petunjuk bagi siswa selama kegiatan 

pembelajaran (Wahyuni, 2016). 

Menurut Firdaus (2014) model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu : (1) membantu peserta didik untuk mengembangkan, kesiapan, 

serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. (2) peserta didik 

memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan 

mengendap dalam pikirannya. (3) dapat membangkitkan motivasi dan gairah 

belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. (4) memberikan peluang untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing–masing. (5) 

memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses 

menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan 

peran guru sangat terbatas. 

Menurut penelitian Kurniawati (2016) melalui pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada materi struktur atom yang memiliki karakteristik untuk 

meningkatkan pemahaman konsep menunjukan tingkat keunggulan dari segi 

pengetahuan siswa yang signifikan daripada menggunakan metode pembelajaran 
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konvensional. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing dan Korelasinya Dengan Adversity Quotient Siswa Pada Materi 

Larutan Penyangga Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kota Jambi”. 

1.2     Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dalam adversity quotient pada materi larutan penyangga di kelas XI 

IPA SMA Negeri 2 Kota Jambi? 

2. Apakah terdapat korelasi antara model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan adversity quotient siswa pada materi larutan 

penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kota Jambi? 

1.3     Batasan Masalah 

Agar lebih terarah penelitian ini dan arena keterbatasan, maka perlu 

disampaikan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Butir-butir pernyataan dalam instrumen penilaian afektif 

dikategorikan dalam ranah afektif dengan tingkatan A1-A4 

2. Butir-butir soal tes essay dikategorikan dalam ranah kognitif dengan 

tingkatan C2-C4. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dalam adversity quotient pada materi larutan 

penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kota Jambi 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan adversity quotient siswa pada materi larutan 

penyangga di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kota Jambi 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah sebagai motivasi guru untuk 

meningkatkan keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran yang 

sesuai dan bervariasi. 

2. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah untuk menumbuhkan adversity 

quotient dalam memahami materi-materi kimia dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan 

pengalaman yang dapat dijadikan bekal untuk menghadapi tugas di 

lapangan. 
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4. Manfaat lain dari penelitian ini adalah menjadi salah satu bahan dan 

perbandingan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis 

terhadap topik yang berbeda. 

1.6   Definisi Istilah 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran 

dimana guru memberikan bimbingan dan petunjuk bagi siswa selama 

kegiatan pembelajaran (Wahyuni, 2016). 

2. Adversity quotient adalah suatu kemampuan untuk mengubah hambatan 

menjadi peluang keberhasilan mencapai tujuan (Stoltz, 2000). 

 

 


