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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intektelektualitas saja, akan

tetapi lebih ditekankan  pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara

menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa (Sagala, 2013).

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut, maka

peran guru menjadi penentu keberhasilan misi pendidikan dan pembelajaran di

sekolah. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan

atas segala komponen pendidikan. Komponen yang mempengaruhi keberhasilan

pendidikan meliputi kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa, dan model pengajaran

yang tepat. (Suardi, 2012).

Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang menjadi acuan oleh

setiap satuan pendidikan. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai

oleh program studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan
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institusional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan

pendidikan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan.

Kurikulum yang diterapkan saat ini di Indonesia adalah kurikulum 2013.

Berdasarkan kurikulum 2013, penguatan pola pembelajaran berpusat pada siswa.

Siswa diharapkan mampu mengkonstruksikan pemikirannya sendiri berdasarkan

pola pembelajaran berpikir kritis yang diperkuat dengan pendekatan pembelajaran

saintifik yang terdiri atas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi,

dan mengkomunikasikan, maka diharapkan kelima pokok kegiatan pembelajaran

tersebut diterapkan dalam pembelajaran kimia. (Adriantoni, 2016).

Dilihat dari materi, hakikat ilmu kimia mencakup dua hal, yaitu kimia sebagai

proses dan produk. Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan

sikap ilmiah untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan kimia, dan

sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta,

konsep-konsep, dan prinsip-prinsip kimia, sehingga dalam proses pembelajarannya

bukan hanya membutuhkan pemahaman serta penguasaan konsep saja tetapi siswa

dituntut aktif bersama guru untuk menerapkan ilmu yang dipelajari kedalam

pengembangan diri. Siswa juga perlu melakukan praktikum, karena kimia adalah

ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana gejala

alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika

dan energitika zat (Suyanti, 2010).

Di lapangan siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu

menggunakan atau mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam masalah yang

ditemukan dalam kehidupan nyata sehingga sebagian besar siswa sulit
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menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan

tersebut akan dimanfaatkan/diaplikasikan pada situasi baru.

Akibatnya, banyak siswa yang merasa bosan dan menganggap bahwa proses

pembelajaran merupakan sesuatu yang sangat menuntut dan memaksa. Bahkan

banyak siswa yang merasa beberapa pelajaran yang disajikan di sekolah sangat

sulit karena banyaknya konsep-konsep dan rumus-rumus yang sulit dipahami

sehingga dapat menyebabkan kurangnya semangat siswa untuk mendapatkan hasil

belajar yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di SMAN 4 Kota

Jambi dengan mewawancarai secara langsung pada guru bidang studi kimia yang

mengajar di kelas XI, persentase ketuntasan pada materi laju reaksi yang

diperoleh siswa dengan model pembelajaran Dicovery Learning yang biasa guru

gunakan sekitar 70%, masih banyak siswa yang belum mengoptimalkan

keterampilan berpikir kritis secara umum sehingga kurang menguasai konsep dari

materi kimia, sedangkan di dalam pembelajaran laju reaksi dan faktor-faktor yang

mempengaruhi berpikir kritis itu merupakan hal yang penting, penulis juga

mendapatkan informasi bahwa masih banyak siswa mengalami kesulitan  dalam

memahami materi kimia, khususnya materi laju reaksi, sedangkan guru dalam

proses pembelajarannya cenderung hanya menyajikan materi secara teoritik dan

membahas soal-soal ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung,

sementara siswa hanya mendengarkan guru ceramah di depan kelas. Siswa

mengalami kesulitan dalam memahami konsep karena pembelajaran kimia

cenderung lebih ke ranah menghafal rumus-rumus kemudian diaplikasikan dengan
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penerapan soal-soal latihan. Akibat dari kebiasaan tersebut siswa menjadi kurang

kreatif dalam memecahkan masalah, interaksi sosial rendah, serta kegiatan belajar

mengajar kurang efisien. Hal ini terbukti dengan rendahnya minat siswa untuk

memecahkan permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran dan kurang

tepatnya model yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran.

Dalam mengatasi masalah tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah dengan

melakukan pembaharuan dalam pembelajaran. Salah satunya dengan

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing yang dapat diterapkan dan

membuat seluruh siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran serta

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi. Model

yang baik merupakan model yang dapat berfungsi mengembangkan kemampuan

berpikir kritis siswa. Salah satu model tersebut yaitu model pembelajaran inkuiri.

Ditinjau dari sintaks model pembelajarannya terdapat enam tahap pelaksanaan

pembelajaran yang berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yakni

orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data,

menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan (Hamdayana, 2014), dimana

peserta didik benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar dan guru

bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator. Oleh karena itu

dikatakan model inkuiri merupakan model pembelajaran yang mampu mendorong

peserta didik untuk menjadi insan yang cerdas, kritis, dan berwawasan luas

(Rusman, 2010).

Berpikir kritis merupakan berpikir tingkat tinggi yang harus selalu

dilakukan guna menghasilkan ide-ide baru siswa dalam pembelajaran kimia.
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Dalam pembelajaran kimia berpikir kritis pada siswa harus dimunculkan agar

pembelajaran kimia lebih bermutu, sehingga siswa tidak hanya mampu dalam

mengerjakan soal-soal ujian tetapi juga mampu dalam menghasilkan ide-ide,

untuk dapat mewujudkan hal tersebut dalam pembelajaran kimia harus

menggunakan metode ataupun media yang tepat dan bervariasi. Agar siswa dapat

berpikir kritis, siswa harus diberi rangsangan dalam pemikiranya (Sudjana, 2009).

Peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan model Inkuiri

terbimbing (Guided inquiry). Dimana pada model ini siswa menjadi lebih aktif

sementara peran guru tidak hilang atau hanya sebagai fasilitator saja. Menurut

Eggen dan Kauchak (2012) langkah–langkah inkuiri terbimbing (Guided Inquiry)

meliputi menyajikan pertanyaan atau masalah yang dituliskan dipapan tulis,

membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan untuk

memperoleh informasi, mengumpul dan menganalisis data.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Eka Novy Prasetyowati dan Suyatno

(2016), yang berjudul “Peningkatan Pengusaan Konsep dan Keterampilan Berfikir

Kritis Siswa Melalui Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Pada Materi

Pokok Larutan Penyangga” bahwa model pembelajaran inkuiri sangat efektif

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Aktivitas siswa dalam

merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, melakukan

percobaan, menganalisis data, dan menyimpulkan telah mampu melatihkan

keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian

sebelumnya menyatakan bahwa pembelajaran dengan model inkuiri dapat

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hasil
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penelitian Anggraeni, dkk. menyimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa, juga

sangat mendukung hasil penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keterlaksanaan Model

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Dan Pengaruhnya Terhadap

Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Laju Reaksi Kelas XI MIPA di SMA Negeri 4

Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis dapat merumuskan

suatu pemasalahan yang akan ditindak lanjuti dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing (Guided

Inquiry) pada materi laju reaksi kelas XI MIPA di SMA Negeri 4 Kota Jambi?

2. Apakah ada pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model

inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi kelas XI MIPA di SMA Negeri 4

Kota Jambi?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada materi laju

reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang diukur dengan menggunakan

taksonomi Anderson pada tingkatan menganalisis (C3), mengevaluasi (C4) dan

mencipta (C5).
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing

(Guided Inquiry) pada materi laju reaksi di kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Kota

Jambi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa

dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing (Guided Inquiry)

pada materi laju reaksi di kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Kota Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa pada mata

pelajaran kimia dan membuat siswa lebih dapat memahami dengan baik materi

laju reaksi.

2. Bagi guru, model inkuiri terbimbing dapat dijadikan sebagai contoh model

pembelajaran kimia yang beorientasi pada ranah kognitif siswa.

3. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas

belajar siswa.

4. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian serta menambah wawasan dan dapat

mendorong penelitian pelaksanaan model pembelajaran melalui system lebih

lanjut guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
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1.6 Definisi Operasional

1. Model pembelajaran inquiri merupakan model pembelajaran yang berupaya

menanamkan dasar berpikir ilmiah pada diri siswa. (Komalasari,2013).

2. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks maka belajar

hanya dialami oleh siswa sendiri (Dimyati dan Mudjiono, 2009).

3. Pembelajaran adalah berupa serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. (Dahar, 2006).

4. Berpikir kritis adalah aktivitas mental sistematis yang dilakukann oleh orang-

orang yang toleran dengan pemikiran terbuka untuk memperluas pemhaman

mereka (Alvonco, 2014).


