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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 

pendidikan tidak hanya ditekankan pada hasil belajar peserta didik tetapi juga 

pada proses belajar dari peserta didik itu sendiri untuk membutuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja dan bersikap kritis guna mengembangkan potensi peserta didik. 

Beranjak dari hal tersebut, pendidikan sains memiliki potensi yang besar 

dan peranan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki 

tingkah laku, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap berkualitas 

untuk menghadapi era industrial dan globalisasi (Mudzakir, 2002). Potensi ini 

dapat terwujud jika pendidikan sains mampu memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa sesuai dengan tuntutan zaman. Pengalaman belajar ini diperoleh 

siswa dari proses pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, proses pembelajaran di 

sekolah menjadi sorotan penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 
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Pembelajaran dalam ilmu kimia seringkali membutuhkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa, karena ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh 

dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas 

pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang 

berkaitan dengan komposisi, struktur, transformasi, dinamika dan energetika zat 

(Anonim, 2010). Siswa dituntut untuk menggunakan keterampilan berpikirnya 

dengan aktif mencari banyak sumber informasi untuk mendapatkan pemecahan 

atau ide pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang. 

Keterampilan berpikir yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran kimia,  

yaitu berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif (creativethinking) adalah 

keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk 

menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif, dan baik berdasarkan konsep-

konsep, dan prinsip-prinsip yang rasional maupun persepsi, dan intuisi individu. 

Selama ini fokus dan perhatian pada upaya meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dalam kimia jarang tersentuh oleh pendidik karena pembelajaran kimia di 

kelas lebih sering ditekankan pada kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis karena hal itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik keilmuan kimia. 

Padahal keterampilan berpikir kreatif sangat diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk beradaptasi pada situasi yang selalu berubah dan kompetitif. 

Salah satu materi yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah hidrolisis garam. 

Materi ini bersifat sangat kontekstual, banyak berisi penekanan, teori dan fakta-

fakta dalam kehidupan sehari-hari. Agar siswa dapat memahami konsep dasar dari 

pembelajaran hidrolisis garam dan kaitannya, maka perlu disajikan dalam bentuk 
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yang menarik sehingga siswa tidak hanya menghafal konsep melainkan mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatifnya sehingga memunculkan 

gagasan baru menurut pandangannya sendiri yang dirangkum dari konsep yang 

sudah ada. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kimia di SMAN 1 Muaro 

Jambi, diperoleh informasi yaitu: (1) dalam proses pembelajaran pada materi 

hidrolisis garam guru masih menerapkan model pembelajaran Direct Intruction 

dengan metode ceramah-diskusi di kelas. Dengan menggunakan metode tersebut 

siswa masih belum bisa memahami konsep materi hidrolisis garam secara 

maksimal, (2) konsep-konsep yang tertanam pada diri siswa masih lemah, karena 

siswa cenderung menghapal konsep, mendengarkan, meniru pola-pola yang 

diberikan guru serta mencontoh cara guru dalam menyelesaikan soal. (3) rasa 

antusias siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran dan kebanyakan siswa 

tidak mau mengemukakan gagasan/ide yang dimilikinya karena takut pendapat 

tersebut salah atau dikritik siswa lain. Dari poin-poin tersebut dapat digeneralisir 

bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah masih belum mampu menimbulkan 

dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Selain itu diperoleh pula 

informasi bahwa siswa kesulitan dalam memahami sub-materi pada penentuan pH 

larutan garam yang terhidrolisis dan perhitungan pH larutan garam pada titik akhir 

titrasi. 

Penerapan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu alternatif 

untuk mengatasi masalah di atas. Hal ini dikarenakan model pembelajaran yang 

tepat dapat membantu mewujudkan pembelajaran yang efisien, efektif dan 

memuaskan. Dalam model pembelajaran terdapat pendekatan, strategi, metode 
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dan teknik pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran memiliki peran 

penting dalam mendongkrak keberhasilan pembelajaran. Menurut Trianto (2014), 

model pembelajaran yang dapat membangun proses keterampilan berpikir siswa, 

sesuai dengan kurikulum K13 yaitu: Inquiry, Project Based Learning (PjBL), 

Discovery Learning (DL), dan Problem Based Learning (PBL).Peneliti memilih 

model pembelajaran inkuiri untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena pada 

model ini pembelajaran dimulai dengan adanya masalah, sehingga peserta didik 

berkesempatan untuk membahas dan menganalisis masalah yang berujung pada 

penemuan prinsip konsep atau teori sehingga dapat membentuk keterampilan 

berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran inkuiri dikelompokkan menjadi tiga 

tipe yaitu inkuiri terbimbing, inkuiri bebas, dan inkuiri termodifikasi.  

Dari ketiga tipe inkuiri tersebut, secara lebih spesifik peneliti memilih 

model pembelajaran inkuiri terbimbing, karena model ini dalam prakteknya siswa 

dituntut untuk memecahkan masalah namun guru tetap menyediakan bimbingan 

dan petunjuk bagi siswa, sehingga pembelajaran dikelas berlangsung dua arah dan 

tidak lagi monoton. Proses pembelajaran kimia dengan menggunakan model 

inkuiri terbimbing akan melibatkan siswa untuk aktif sehingga belajar menjadi 

lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan demikian, siswa akan lebih 

memahami konsep-konsep sains, lebih produktif dalam berpikir kreatif, dan 

memiliki kemampuan untuk mendapatkan serta menganalisis informasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keterlaksanaan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Pengaruhnya Terhadap Berpikir 

Kreatif Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam di SMAN 1 Muaro Jambi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada proses 

pembelajaran materi hidrolisis garam di SMAN 1 Muaro Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi hidrolisis 

garam di kelas XI SMA N 1 Muaro Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 

1. Sub materi yang diajarkan meliputi hidrolisis  garam yang dihasilkan dari 

reaksi asam dan basa, identifikasi hidrolisis garam menggunakan kertas 

lakmus, dan penentuan pH menggunakan indikator universal dan pH meter. 

2. Kemampuan berpikir kreatif yang diamati meliputi: (1) kemampuan berpikir 

lancar (fluency), (2) kemampuan berpikir luwes (flexibility), (3) kemampuan 

berpikir orisinal (originality), (4) kemampuan berpikir terperinci (elaboration) 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

pada materi hidrolisis garam di SMAN 1 Muaro Jambi.  

2. Untuk mengetahui pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi hidrolisis 

garam di SMAN 1 Muaro Jambi. 
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1.5 ManfaatPenelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

menyenangkan, dan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi guru, sebagai masukan tentang inovasi dalam media pembelajaran dan 

membantu dalam menyampaikan konsep-konsep pada materi hidrolisis garam. 

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

meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, sebagai pedoman bagi peneliti sebagai calon guru untuk 

diterapkan nantinya dilapangan dan meningkatkan kreativitasnya dalam 

menerapkan model pembelajaran maupun dalam penggunaan media 

pembelajaran. 

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: 

1. Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir siswa secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan masalah yang dipertanyakan melalui bimbingan 

guru. 
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2. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus menerus 

menghasilkan sesuatu yang kreatif/orisinil sesuai dengan keperluan 

(Nurlaela dan Ismawati, 2015). 

3. Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion 

garam oleh air. Garam-garam yang mengalami hidrolisis adalah garam 

yang mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah. Sedangkan garam 

yang berasal dari asam kuat atau basa kuat tidak bias mengalami reaksi 

hidrolisis. 


