
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan terutama ditentukan oleh proses pembelajaran yang dialami siswa. 

Siswa yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap (Sanjaya, 2011). 

Menurut Oemar Hamalik (2006), Salah satu pendukung untuk peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah adalah dengan memperhatikan kurikulum yang 

diterapkan dalam pendidikan tersebut. Perbedaan yang paling menonjol antara 

kurikulum 2004 (KBK) dengan kurikulum 2006 (KTSP) adalah guru lebih 

diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar 

(KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi 

dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah 

ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat 

pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan 

pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah 

Kabupaten/Kota.  

KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan 

antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya 

disusun dan dilaksanakan tujuh standar nasional pendidikan, yaitu: (1)standar isi, 

(2)standar proses, (3)standar kompetensi lulusan, (4)standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5)standar sarana dan prasarana, (6)standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan (7)standar penilaian pendidikan (M. Joko Susilo, 2007).    

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokkratis dan bertanggumg 

jawab’’. 

Untuk melaksanakan fungsi di atas, salah satu komponen yang paling 

penting dalam suatu sistem pendidikan adalah adanya sebuah kurikulum. Karena 

melalui kurikulum lah peserta didik diantar untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, segenap potensinya dikembangkan seoptimal mungkin melalui proses 

pembelajaran. Maka dari itu, muncul lah kurikulum 2013 ini yang bertujuan untuk 

mewujudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 

yang ketiga tersebut yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional (Abdullah Idi, 

2011). 

Menurut Sardiman (2006), Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan 

pengembangan proses pembelajaran merupakan masalah yang selalu menuntut 

perhatian. Perbedaan tingkat serap antara siswa yang satu dengan yang lainnya 

terhadap materi pembelajaran menuntut seorang guru melakukan inovasi-inovasi 

dalam pembelajaran sehingga tidak sekedar menyajikan materi, tetapi juga perlu 

menggunakan metode yang sesuai, disukai, dan mempermudah pemahaman siswa. 

Menurut observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran yang 

dilakukan di SMA Negeri 2 Bandar diperoleh hasil kimia siswa yang dicapai pada 

umumnya masih rendah. Rendahnya nilai kimia siswa disebabkan siswa kurang 

paham dengan materi yang disampaikan dan pembelajaran masih berlangsung satu 

pihak dimana guru berperan secara dominan menyampaikan materi, sementara 

siswa duduk diam memperhatikan guru dengan sesekali diselingi mencatat dan 

menjawab pertanyaan guru. Suasana yang monoton menyebabkan munculnya 

sikap bosan dan tidak aktif dalam proses belajar mengajar. Guru harus dapat 

meningkatkan kesempatan belajar dan interaksi siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model yang sesuai dengan materi pelajaran (Haryati, 2007). 
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Metode inkuiri merupakan metode pembelajaran yang berupaya 

menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses 

pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas 

dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang 

belajar. Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inkuiri adalah sebagai 

pembimbing dan fasilitator (Suprihatiningrum, 2013). Sedangkan menurut 

Slameto (2010), Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan 

kepada kelas untuk dipecahkan. Namun dimungkinkan juga bahwa masalah yang 

akan dipecahkan dipilih oleh siswa. Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber 

belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Bimbingan dan 

pengawasan guru masih diperlukan, tetapi intervensi terhadap kegiatan siswa 

dalam pemecahan masalah harus dikurangi.  

Menurut Sabri (2010), pembelajaran inkuiri adalah suatu pembelajaran 

yang dirancang untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana cara meneliti 

permasalahan atau pertanyaan terhadap fakta-fakta. Pembelajaran inkuiri 

memerlukan lingkungan kelas dimana siswa merasa bebas untuk berkarya, 

berpendapat, membuat kesimpulan dan membuat dugaan. Suasana seperti itu amat 

penting karena keberhasilan pembelajaran bergantung pada kondisi pemikiran 

siswa. Dengan kata lain, inkuiri berkaitan dengan aktivitas dan keterampilan aktif 

yang terfokus pada pencarian pengetahuan atau pemahaman untuk memuaskan rasa ingin 

tahu.  

Abdurrahman (1998), berpendapat bahwa materi hidrokarbon merupakan 

salah satu materi dalam pelajaran kimia dengan teori dan terdiri dari rumus 

molekul dan susunan rantai karbon sehingga sering membingungkan siswa dalam 

memahami susunan rantai karbon tersebut. Permasalahan yang menarik adalah 

bagaimana dengan pemberian metode ini siswa dapat mengetahui kekhasan atom 

karbon maupun sifat dan reaksi-rekasi hidrokarbon yang bersifat abstrak secara 

kongkret dan belajar dengan suasana menyenangkan tanpa meninggalkan tujuan 

belajar sehingga siswa tidak merasa bosan mengikuti proses pembelajaran dan 

hasil belajar meningkat. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang relevan berikut ini, Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar dan perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

pada pokok bahasan hidrokarbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode 

inkuiri terbimbing lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa (Hendryarto, J.2012). 

Rasmawan (2010), telah melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Metode Inkuiri Pada Topik Asam Basa Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep 

Mahasiswa”. Dari hasil penelitian tersebut, Rahmat Rasmawan menyatakan 

bahwa terdapat hasil penelitian yang signifikan antara kemampuan awal 

mahasiswa sebelum pembelajaran Inkuiri dengan kemampuan akhir mahasiswa 

setelah pembelajaran Inkuiri pada materi asam basa. 

Purnamasari dkk (2013), telah melakukan penelitian dengan judul “Studi 

Komparasi Pembelajaran Kooperatif  Inkuiri Dan Make A Match (MM) Pada 

Materi Koloid Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 

Kebakkramat”. Dari hasil penelitian tersebut, Mustika Purnamasari  menyatakan  

bahwa  prestasi  belajar  siswa  kelas  XI SMA  Negeri Kebakkramat  tahun 

pelajaran 2011/2012 menggunakan metode Inkuiri lebih baik daripada metode 

MM  pada  materi  koloid  diukur dari  aspek  kognitif,  prestasi belajar  siswa  

kelas  XI  SMA  Negeri  Kebakkramat  tahun  pelajaran  2011/2012 menggunakan 

metode Inkuiri lebih baik daripada metode MM pada materi koloid diukur dari 

aspek afektif. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian yang berjudul: 

“Penerapan Metode Inkuiri Dalam Pembelajaran Hidrokarbon Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa SMA”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti 

mengidentifikasi dua pokok masalah, yaitu: 1. Apakah siswa menganggap bahwa 

pelajaran kimia kurang menarik dan sulit dipahami ?; 2. Bagaimana cara metode-

metode pembelajaran kimia yang diterapkan di SMA ? 
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 Masalah-masalah yang diidentifikasi tersebut secara keseluruhan tidak 

memungkinkan sekali terungkap melalui penelitian ini. Maka beberapa hal dalam 

masalah tersebut harus dibatasi karena keterbatasan waktu, dana, dan fasilitas 

yang mendukung penelitian ini. 

1.3. Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini masalah dibatasi pada pengaruh metode pembelajaran 

inkuiri terhadap hasil belajar kognitif siswa pada pokok bahasan tata nama 

senyawa alkana, alkena, dan alkuna dalam hidrokarbon. 

1.4. Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah rata-rata hasil belajar siswa 

yang diajar dengan metode inkuiri lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar 

siswa yang diajar dengan metode ceramah pada pokok bahasan hidrokarbon ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa yang diajar dengan metode inkuiri dan rata-rata hasil belajar siswa 

yang diajar dengan metode ceramah pada pokok bahasan hidrokarbon. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat yaitu : 1. Sebagai masukan bagi siswa 

dalam menambah pengalaman belajar, meningkatkan semangat belajar, serta 

menumbuhkembangkan minat belajar; 2. Sebagai masukan bagi guru untuk 

meningkatkan keterampilan dalam memilih dan melaksanakan model ataupun 

metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran, sehingga dapat memberikan pengajaran yang lebih baik kepada 

siswa serta dapat mengembangkan metode inkuiri pada konsep lain; 3. Sebagai 

bahan pertimbangan bagi peneliti untuk menambah wawasan, kemampuan dan 

pengalaman, serta sebagai gambaran untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
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1.7. Defenisi Operasional 

 Hasil belajar adalah kemampuan kognitif yang dimiliki siswa setelah 

menerima pembelajaran yang kemudian dapat diketahui melalui tes.  

 Pembelajaran inkuiri adalah suatu cara yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk bertanya dan 

memeriksa sesuatu yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Musyayana, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


