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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, masyarakat bangsa dan negara (Anonim, 2003). Pada abad ke-21 ini, 

pemerintah telah menerapkan kurikulum 2013 revisi 2017 sebagai salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Kegiatan 

pembelajaran dalam kurikulum ini diarahkan untuk memberdayakan semua 

potensi yang dimiliki siswa agar mereka dapat memiliki kompetensi yang 

diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan; sikap/attitude, 

pengetahuan/knowledge, dan keterampilan/skill. 

Kurikulum 2013 revisi 2017 menekankan pada pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri dari aktivitas mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (5M). 

Kurikulum ini sangat mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran, dimana siswa aktif mencari tahu agar memperoleh pengetahuan 

bukan diberi tahu, akan tetapi dalam lapangan menunjukkan hal yang berbeda.  

Kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang berkenaan 

dengan kajian-kajian tentang struktur dan komposisi materi, perubahan yang dapat 

dialami materi, dan fenomena-fenomena lain yang menyertai perubahan materi. 

Kesetimbangan kelarutan merupakan materi kimia yang dipelajari di kelas XI 
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semester genap yang didalamnya memuat pemahaman konsep dan perhitungan 

serta bersifat abstrak dan berurutan. Oleh karena itu siswa dituntut untuk memiliki 

pola pikir yang kreatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan 

mencari informasi dari berbagai sumber dan ide-ide pemecahan masalah tersebut 

dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. 

Menurut Kristiani dan Muchlis (2017) keterampilan berpikir kreatif yaitu 

kemampuan siswa untuk memahami suatu masalah, kemudian memberikan 

penyelesain dari masalah tersebut dengan strategi yang bervariasi. Keterampilan 

berpikir kreatif memiliki empat komponen, antara lain: kelancaran (fluency), yaitu 

kemampuan untuk memberikan banyak gagasan; keluwesan (flexibility), yaitu 

kemampuan untuk memberikan berbagai macam pemecahan masalah; keaslian 

(originality), yaitu kemampuan untuk memberikan gagasan yang asli; dan merinci 

(elaboration), merupakan kemampuan untuk merinci suatu jawaban secara detail, 

yang didalamnya dapat berupa tabel, gambar, grafik, model, dan kata-kata.  

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap siswa dan guru kimia SMAN 11 

Kota Jambi, diketahui permasalahan yang terjadi dan dihadapi dalam kegiatan 

belajar pada kesetimbangan kelarutan. Beberapa permasalahan tersebut antara 

lain: (1) penyajian materi dilakukan melalui model Discovery Learning dengan 

metode diskusi masih belum berjalan maksimal, dikarenakan siswa tidak 

mengikuti langkah-langkah pembelajaran model Discovery Learning yang 

menyebabkan siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, (2) Seringkali 

terjadi proses pengulangan materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi 

kesetimbangan kelarutan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan siswa 

membutuhkan daya ingat yang baik dalam proses pembelajaran, (3) Kurangnya 
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guru dalam menilai aspek pengungkapan ide-ide baru dari siswa terkait materi, (4) 

Konsep-konsep yang ada pada siswa cenderung didapatkan dari guru sehingga 

siswa hanya menerima, menghafal konsep tanpa memahami dan 

menginterpretasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, diperlukannya 

model pembelajaran yang sesuai untuk meminimalisir permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran. Sehingga, kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan model pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Inquiri (pencaritahuan). 

Sund dalam Fathurrohman (2015) membedakan antara discovery dan inkuiri. 

Discovery menurut Sund adalah mengasimilasi sesuatu konsep atau prinsip 

dengan mengamati berbagai hal di lingkungan, sedangkan inkuiri meliputi pula 

discovery tetapi mempunyai tingkat lebih tinggi.  

Model pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang melibatkan siswa 

dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari 

melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penyelidikan, 

mengumpulkan data atau informasi dan melakukan penyelidikan, menganalisis 

data, membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan.  

Pembelajaran inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang berperan 

untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Guru berperan membimbing 

dan bertindak membawa perubahan, fasilitator, motivator bagi siswanya.  

Model pembelajaran inkuiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan besarnya 

intervensi guru terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang diberikan oleh guru 

kepada siswanya. Ketiga jenis ini diantaranya: (1) inkuiri terbimbing (guided 

inquiri), dimana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi 
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pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi (2) inkuiri bebas (free 

inquiri), dimana bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau bahkan tidak 

diberikan sama sekali (3) inkuiri modifikasi (modified inquiri), dimana guru 

memberikan bimbingan lebih sedikit dari inkuiri terbimbing dan tidak terstruktur. 

Untuk melihat keterampilan berpikir kreatif siswa, peneliti memilih  model 

pembelajaran inkuiri modifikasi (modified inquiri) untuk diterapkan dalam 

pembelajaran kimia materi kesetimbangan kelarutan.  

Model pembelajaran inkuiri modifikasi ini, guru membatasi memberi 

bimbingan, agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri, dengan harapan 

agar siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya. Namun, apabila ada siswa 

yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka bimbingan dapat 

diberikan secara tidak langsung dengan memberikan contoh-contoh yang relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi, atau melalui diskusi dengan siswa dalam 

kelompok lain. Dengan demikian, proses berpikir kreatif siswa dapat terlihat. 

Fitriana dan Haryani (2016) telah menerapkan model pembelajaran inkuiri 

terhadap siswa SMA yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

metakognisi siswa sebelum dan sesudah penggunaan model inkuiri. Selanjutnya, 

Rohmawati, dkk (2016) yang menerapkan pembelajaran kimia melalui model 

inkuiri modifikasi bermedia laboratorium rill dan virtual, menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran inkuiri modifikasi dengan media laboratorium 

rill lebih baik dibandingkan penggunaan model pembelajaran inkuiri modifikasi 

dengan media laboratorium virtual terhadap hasil belajar kognitif maupun afektif.  

Berdasarkan hal tersebut diharapkan pembelajaran materi kesetimbangan 

kelarutan melalui model pembelajaran inkuiri modifikasi memberikan 
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peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa, sehingga perlu dilakukan suatu 

penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 

Modifikasi Pada Materi Kesetimbangan Kelarutan dan Pengaruhnya Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran inkuiri modifikasi pada materi 

kesetimbangan kelarutan? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri modifikasi 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMA pada materi kesetimbangan 

kelarutan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini  terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 11 Kota Jambi, kelas XI MIA 

2. Materi yang diajarkan berdasarkan kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 

3.14 yaitu ”memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan 

kesetimbangan kelarutan dan data hasil kali kelarutan (Ksp)”. 

3. Komponen keterampilan berpikir kreatif yang di nilai antara lain: kelancaran 

(fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality) dan merinci 

(elaboration).  
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran inkuiri 

modifikasi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran 

inkuiri modifikasi terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMA pada 

materi kesetimbangan kelarutan. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  bagi peneliti, siswa, guru, 

dan  sekolah: 

1. Bagi peneliti, sebagai sumbangsih pengetahuan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya dapat diterapkan dalam mengajar. 

2. Bagi sekolah, sebagai sumber informasi dan masukkan untuk sekolah dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

3. Bagi guru, sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal pemanfaatan media 

pembelajaran sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 

4. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan 

menyenangkan, dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6 Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 
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1. Model inkuri modifikasi  merupakan model pembelajaran yang merupakan 

kolaborasi dari inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas . Model pembelajaran 

yang dalam pelaksanaannya guru memberikan permasalahan dan kemudian 

siswa diminta memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, 

eksplorasi, dan prosedur pada pembelajaran berbasis inkuiri. 

2. Berpikir kreatif yaitu kemampuan siswa untuk memahami suatu masalah 

kemudian memberikan penyelesaian dari masalah tersebut dengan strategi 

yang bervariasi. Keterampilan berpikir kreatif memiliki empat komponen, 

antara lain: kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk memberikan banyak 

gagasan; keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan untuk memberikan 

berbagai macam pemecahan masalah; keaslian (originality) yaitu kemampuan 

untuk memberikan gagasan yang asli; dan merinci (elaboration) merupakan 

kemampuan untuk merincisuatu jawaban secara detail, yang didalamnya 

dapat berupa tabel, gambar, grafik, model, dan kata-kata. 

3. Kesetimbangan kelarutan adalah kesetimbangan dinamis antara ion-ion 

terlarut dan zat padat yang tak larut.  

 


