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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan baru (Amini, 2011). Menurut Sumaatmadja (2002) 

dalam Aunurrahman (2009), dalam mengembangkan pendidikan sebagai proses 

dan pemberdayaan anak didik, secara filsafati, harus berpijak pada fakta dan 

realita. Menurut Wiwit, dkk (2012), fungsi pembelajaran kimia di SMA antara 

lain, memberikan dasar-dasar kimia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di 

pendidikan tinggi dan sebagai bekal untuk hidup di masyarakat, mengembangkan 

keterampilan lifeskill, mengembangkan sikap dan menimbulkan nilai yang 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Yuniyanti, dkk (2012), pembelajaran Inkuiri ini bertujuan untuk 

memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual 

(kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Senada 

dengan itu Argandi, dkk, (2013), mengatakan bahwa metode inquiry merupakan 

salah satu metode yang dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, 

sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik. Kelebihan Macromedia 

Flash yaitu merupakan teknologi animasi web yang paling popular saat ini 

sehingga banyak didukung oleh berbagai pihak, ukuran file yang kecil dengan 

kualitas yang baik, keutuhan Hardware yang tidak tinggi, dapat membuat website, 

cd-interaktif, animasi web (Sakti, dkk, 2012). Selain Macromedia Flash, juga 

digunakan media yang lain yaitu media peta konsep. Menurut Fauziah, dkk  

(2013), peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna 

antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi.  

Menurut hasil penelitian Argandi, dkk, (2013) bahwa Pembelajaran Kimia 

dengan Metode Inquiry mampu meningkatkan hasil belajar siswa dimana harga     

thitung yang diperoleh, thitung > t(0,05; 54) = 4,464 > 1,6725. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk, (2013) Macromedia Flash Player dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 87,50 dan 93,80. Menurut Ismail, dkk 
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(2013)  model pembelajaran Inkuiri yang disertai dengan media peta konsep telah 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa yakni 80,09 % pada siklus I dan 

pada siklus II 85,79 %. Panggabean dan Silaban (2012), melaporkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran Kesetimbangan Kimia. Selain itu, Simatupang dan Dewi 

(2014), mengatakan dengan bantuan media peta konsep sebanyak 87% mahasiswa 

mampu menyelesaikan mata kuliah Kimia Anorganik I. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 20 Medan 

sampai sekarang ternyata masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah 

(lecture method), walaupun sebenarnya fasilitas untuk menggunakan media 

pembelajaran sudah memadai, seperti laboratorium kimia, fisika, biologi , setiap 

kelas telah dilengkapi dengan seperangkat komputer dan LCD, laboratorium 

komputer dan telah dikembangkan pula sistem jaringan terpadu yang 

menghubungkan jaringan internet. Akan tetapi kemauan guru untuk membuat dan 

memanfaatkan media tersebut masih terbatas, hal ini membuat penerapan metode 

ceramah masih banyak dijumpai. Selain itu nilai KKM untuk mata pelajaran 

Kimia adalah 75. Dari nilai ini dapat dilihat standar nilai yang ditetapkan cukup 

rendah karena sekitar 30% siswa memiliki nilai di bawah KKM sehingga bisa 

dilihat bahwa siswa kurang memahami pelajaran Kimia yang diajarkan oleh guru 

di sekolah tersebut dengan baik. Sehingga banyak siswa yang sering mendapat 

nilai rendah ketika ulangan harian ataupun ujian semester, karena hanya 70% nilai 

rata-rata siswa yang bisa mencapai 75-85, jarang sekali ada siswa yang bisa 

mencapai nilai 90. Hal inilah yang dikatakan Guru yang mengajarkan mata 

pelajaran Kimia di SMAN 20 Medan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 

Menggunakan Media Peta Konsep dan Macromedia Flash Untuk 

Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar  Kimia Siswa Kelas X Pada Pokok 

Bahasan Konsep Mol” 
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1.2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi ruang 

lingkup dalam penelitian ini meliputi : (1) Pemahaman siswa yang masih rendah 

terhadap konsep yang diajarkan; (2) Penyajian materi mengajar yang terlalu rumit, 

kurang bervariasi, membosankan dan kurang sesuai dengan kebutuhan belajar 

siswa; (3) Media yang digunakan sebagai fasilitas terbatas dan bahan 

pembelajaran tidak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa; (4) 

Rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran kimia, (5) Rendahnya hasil 

belajar siswa terhadap pelajaran kimia dengan dibuktikan dengan nilai siswa yang 

30% masih berada di bawah nilai KKM 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada peningkatan minat dan hasil belajar kimia siswa pada pokok 

bahasan Konsep Mol dengan menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri 

menggunakan media peta konsep? 

2. Apakah ada peningkatan minat dan hasil belajar kimia siswa pada pokok 

bahasan Konsep Mol dengan menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri 

menggunakan Macromedia Flash? 

3. Apakah ada korelasi yang signifikan antara minat dengan hasil belajar kimia 

siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri melalui media peta 

konsep? 

4. Apakah ada korelasi yang signifikan antara minat belajar siswa dengan hasil 

belajar kimia siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri melalui 

Macromedia Flash? 

5. Apakah ada perbedaan hasil belajar kimia siswa yang diajarkan melalui Model 

Pembelajaran Inkuiri menggunakan media peta konsep dengan siswa yang 

diajarkan melalui Model Pembelajaran Inkuiri menggunakan Macromedia 

Flash? 



4 
 

 
 

6. Apakah ada perbedaan minat belajar kimia siswa yang diajarkan melalui Model 

Pembelajaran Inkuiri menggunakan media peta konsep dengan siswa yang 

diajarkan melalui Model Pembelajaran Inkuiri menggunakan Macromedia 

Flash? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas X dalam pelajaran Kimia Pokok 

Bahasan Konsep Mol yaitu Konsep Mol, Rumus-Rumus Kimia, Senyawa 

Hidrat, dan Kadar Zat. 

2. Sekolah yang diteliti adalah SMAN 20 Medan. 

3. Hasil belajar siswa dibatasi pada ranah kognitif Taksonomi Bloom C1-C4 

sedangkan Minat belajar siswa dibatasi pada penskoran nilai. 

4. Model pembelajaran dengan menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri dibatasi 

pada kelas eksperimen I menggunakan media peta konsep dan kelas 

eksperimen II menggunakan Macromedia Flash. 

  

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan minat dan hasil belajar kimia 

siswa pada pokok bahasan Konsep Mol dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Inkuiri menggunakan media peta konsep 

2. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan minat dan hasil belajar kimia 

siswa pada pokok bahasan Konsep Mol dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Inkuiri menggunakan Macromedia Flash 

3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara minat dengan 

hasil belajar kimia siswa dengan menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri 

melalui media peta konsep 
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4. Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara minat belajar 

siswa dengan hasil belajar kimia siswa dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Inkuiri melalui Macromedia Flash? 

5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar kimia siswa yang 

diajarkan melalui Model Pembelajaran Inkuiri menggunakan media peta 

konsep dengan siswa yang diajarkan melalui Model Pembelajaran Inkuiri 

menggunakan Macromedia Flash 

6. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan minat belajar kimia siswa yang 

diajarkan melalui Model Pembelajaran Inkuiri menggunakan media peta 

konsep dengan siswa yang diajarkan melalui Model Pembelajaran Inkuiri 

menggunakan Macromedia Flash 

 

1.6.      Manfaat Penelitian 

            Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran bagi guru-guru, pengelola, pengembangan, dan lembaga-lembaga 

pendidikan dalam dinamika kebutuhan siswa, bahan masukan bagi sekolah 

sebagai bagian aplikasi teoritis dari teknologi pembelajaran, bandingan bagi 

peneliti yang lain yang akan membahas dan meneliti permasalahan yang sama. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaaat untuk memperluas 

wawasan guru, khususnya guru-guru Kimia agar bisa menerapkan Model 

Pembelajaran Inkuiri menggunakan media peta konsep dan Macromedia 

Flash. 

 

1.7. Defenisi Operasional 

1. Model Inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri (Trianto, 2011). 
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2. Peta konsep adalah salah satu teknik untuk mempresentasikan pengetahuan 

secara skematis. Peta konsep banyak direkomendasikan dalam pembelajaran 

sains untuk beberapa tujuan (Ingec, 2009) dalam Wahyudi  (2013). 

3. Macromedia Flash merupakan suatu program aplikasi yang digunakan untuk 

mengolah gambar vektor dan animasi. Objek-objek yang dapat diolah untuk 

membuat animasi selain gambar vektor (yang dibuat langsung dari Flash) juga 

gambar-gambar bitmap yang diimpor, objek sound dan objek avi. Program ini 

dapat juga untuk menghasilkan animasi untuk web, presentasi, game consule, 

dan film (Sakti, dkk, 2012). 

4. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat (Slametto, 2013) 

dalam (Sakti, dkk, 2012). 

5. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan 

pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar yang bisa 

berbentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap (Kusnandar, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


