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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup manusia, hal ini disebabkan karena pendidikan adalah sektor yang dapat 

menciptakan kecerdasan manusia dalam melangsungkan kehidupannya dalam 

pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 

Pembaharuan dalam berbagai bidang pendidikan senantiasa dilakukan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Namun untuk 

mencapai tujuan tersebut, masih terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh 

pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh mutu pendidikan yang masih 

rendah (Setiowati dkk, 2015). Salah satu bentuk perkembangan di bidang 

pendidikan adalah dengan adanya penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diterapkan di 

Indonesia pada saat ini. Pada kurikulum ini menekankan bahwa pembelajaran 

yang berkembang harusnya berpusat pada siswa dengan pola pembelajaran aktif 

mencari (diperkuat dengan model pembelajaran saintifik dan juga pembelajaran 

berpikir kritis (Permendikbud nomor 69 tahun 2013). 

Sistem kurikulum 2013 menggunakan sistem pendekatan scientific 

learning dengan empat model pembelajaran yaitu discovery, inquiry, problem 

based learning (PBL) dan project based learning (PJBL. Pendekatan dan model 

pembelajaran yang ada dalam kurikulum 2013 menginginkan agar siswa mampu 

belajar secara mandiri serta proses pembelajaran tidak lagi teacher center 
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melainkan student center. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat berperan aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 Salah satu tujuan dari pendidikan adalah tercapainya pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan. Namun yang kita lihat kenyataannya di lapangan 

masih banyak perbedaan. Beberapa diantaranya banyak siswa yang kurang paham 

atau bahkan tidak paham terhadap materi yang diajarkan gurunya, penyebab 

umumnya adalah sulitnya materi atau pelajaran tersebut untuk dipahami, 

kemonotonan guru dalam menjelaskan materi, serta kurang efektifnya guru dalam 

menggunakan bahan ajar sehingga kurangnya minat siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 

Tanjung Balai pada bulan Januari 2017 yang lalu, selama ini siswa hanya 

berpegang pada buku teks untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Buku bersifat 

umum karena memang dibuat untuk keperluan umum, sehingga siswa 

memerlukan bantuan orang lain seperti guru untuk menjelaskan isi buku tersebut 

sehingga siswa tidak dapat belajar secara mandiri. Buku pegangan yang diberikan 

sekolah juga sulit dimengerti siswa sehingga membuat siswa kurang mengerti 

materi yang dipelajarinya, seharusnya menurut Situmorang (2013), materi kimia 

yang disajikan di dalam buku ajar kimia harus tuntas, sistematik, mudah 

dimengerti, menarik, inovatif, memotivasi belajar mandiri, selaras dengan capaian 

kompetensi yang terdapat di dalam kurikulum.  

 Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan inovasi dalam penerapan 

model maupun metode pengajaran kimia yang dapat dilakukan dengan 

mengembangkan modul yang digunakan dalam pembelajaran kimia. Dalam 

pengembangannya, modul juga dapat dikolaborasikan dengan model 

pembelajaran yang sesuai. Salah satunya adalah model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 

 Modul inkuiri terbimbing adalah sebuah modul yang menyajikan materi 

dan masalah dengan menggunakan metode penyelidikan dimana siswa dibimbing 

untuk bisa menemukan konsep materi pelajaran dengan cara mereka sendiri. 

Modul inkuiri terbimbing digunakan dalam proses pembelajaran yang berisi 
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aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam kesesuaian dengan tahap-tahap 

dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 Penggunaan modul dalam pembelajaran telah terbukti memberikan hasil 

yang baik dalam meningkatkan prestasi siswa. Hal ini dapat dilihat di dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hardilla (2012) tentang pengaruh pengembangan 

berpikir kritis dalam pembelajaran hidrolisis melalui modul kimia untuk 

meningkatkan prestasi siswa kelas XI di mana hasil post test di kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada di kelas kontrol, sebanyak 79,17% di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol hanya 72,57% dan juga presentase kenaikan rata-rata di kelas 

eksperimen adalah 74% dan di kelas kontrol adalah 61%. 

 Penelitian yang terkait dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing juga 

dilakukan oleh Matthew dan Kenneth (2013) dan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Villagonzalo (2014) yang menyebutkan bahwa metode inkuiri terbimbing 

secara signifikan lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional dalam 

peningkatan kognitif siswa.  

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti telah melakukan penelitian 

pengembangan bahan ajar berbasis inkuiri terbimbing dalam pembelajaran kimia 

untuk mengatasi masalah yang telah dijelaskan. Penelitian ini berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing pada 

Materi Persamaan Reaksi Kimia di Sekolah Menengah Atas” 

 

1.2.  Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah pengembangan modul 

berbasis inkuiri terbimbing pada materi persamaan reaksi kimia di Sekolah 

Menengah Atas” 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan: 
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1. Apakah modul pada materi persamaan reaksi kimia yang akan 

dikembangkan telah memenuhi standar BSNP? 

2. Apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan modul berbasis inkuiri 

yang akan dikembangkan lebih tinggi secara signifikan dari hasil belajar 

siswa yang diajarkan dengan buku pegangan siswa? 

 

1.4.  Batasan Masalah 

1. Menyusun dan mengembangkan modul berbasis inkuiri terbimbing pada 

materi persamaan reaksi kimia yang standar berdasarkan kelayakan BSNP 

yang meliputi kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan 

kelayakan kegrafikan. 

2. Penyusunan bahan ajar berbasis inkuiri terbimbing pada materi persamaan 

reaksi kimia sesuai dengan kurikulum 2013. 

3. Modul berbasis inkuiri terbimbing pada materi persamaan reaksi kimia 

akan dikaji dan direvisi oleh dosen kimia dan guru kimia. 

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-MIA 2 dan X-MIA 3 SMA Negeri 

Tanjung Balai semester genap Tahun Ajaran 2016/2017. 

5. Hasil belajar siswa mencakup aspek kognitif. 

 

1.5.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh modul berbasis inkuiri terbimbing pada materi 

persamaan reaksi kimia yang telah memenuhi standar BSNP yang meliputi 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan kelayakan 

kegrafikan. 

2. Untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 

modul berbasis inkuiri yang akan dikembangkan lebih tinggi secara 

signifikan dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan buku pegangan 

siswa. 
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1.6.Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Menjadi suatu pengalaman baru dan memberikan wawasan dalam 

menyusun sumber belajar serta meningkatkan kompetensinya sebagai 

calon guru. 

2. Bagi guru 

Memberikan informasi bagi guru agar menyampaikan materi ajar dengan 

modul yang sesuai untuk siswa. 

3. Bagi siswa 

Menambah wawasan dan pengetahuan baru, serta memungkinkan siswa 

lebih mengerti belajar kimia sehingga semakin memajukan pendidikan di 

Indonesia. 

4. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan 

pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Tanjung Balai. 

 

1.7.Definisi Operasional 

1. Modul adalah bahan ajar yang akan divalidasi dan memenuhi kriteria 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, serta kelayakan 

kegrafikan menurut BSNP yang meliputi kelayakan isi, kelayakan bahasa, 

kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikan.. 

2. Inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran yang meliputi observasi, 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merencanakan pemecahan 

masalah, melaksanakan eksperimen, melakukan pengamatan dan 

pengumpulan data, serta menarik kesimpulan. 

3. Hasil belajar adalah perolehan nilai siswa yang dilihat dari peningkatan 

hasil belajar siswa yang meliputi bidang kognitif. 

4. Persamaan reaksi kimia menjelaskan konsep persamaan reaksi kimia, 

menuliskan persamaan reaksi dari suatu proses kimia, menentukan 

koefisien reaksi, dan menjelaskan jenis-jenis reaksi kimia. 

 


