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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai 

lembaga tempat mendidik dan mengajar (Soyomukti, 2015). Pendidikan 

merupakan salah satu faktor penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan, 

guna mengembangkan dirinya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan 

berkualitas yang mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan 

yang mampu mengembangkan potensi peserta didik (Desnylasari dkk., 2016). 

Pembelajaran merupakan upaya meningkatkan prestasi belajar secara 

optimal. Prestasi atau hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar (Dimyati dan Moedjiono, 2013). Namun dalam 

sistem pendidikan di Indonesia, sebagian besar pendidik belum menerapkan 

metode, model, maupun pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang 

motivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa (Desnylasari dkk., 2016). 

Mata pelajaran kimia di SMA/MA merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari segala sesuatu tentang zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Kimia sebagai rumpun ilmu pengetahuan alam (IPA), menekankan 

pengembangan kompetensi peserta didik dengan pemberian pengalaman langsung 

berdasarkan karakteristik ilmu kimia sebagai proses dan produk (BSNP, 2006). 

Objek dari pelajaran kimia adalah fakta, prinsip, konsep, hukum, dan teori kimia 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Ariani dkk., 2015). Oleh karena 

itu, untuk membangun konsep-konsep yang saling berhubungan dibutuhkan 

pemahaman konseptual yang sangat mendasar. 

Salah satu pendekatan pembelajaran Kimia yang sesuai dengan 

karakteristik ilmu Kimia adalah keterampilan proses (Agustin dkk., 2013). Hasil 

tes dan survey PISA (Programme for International Students Assessment) tahun 

2015, Indonesia berada pada urutan 9 terendah dari 70 negara dalam kinerja sains, 

membaca, dan matematika. Hasil ini menunjukkan rata-rata kemampuan sains
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peserta didik Indonesia berada pada tahapan terendah (nominal-fungsional) 

(Qomaliyah dkk., 2016). Sangat penting bagi siswa untuk belajar cara 

menerapkan konsep sains dibandingkan mempelajari fakta, konsep, prinsip, teori, 

dan hukum dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan keterampilan proses 

sains. Keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan yang 

terarah yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori 

(Astuti dkk., 2014). Menurut Carey, keterampilan proses sains dapat membantu 

membangun pengetahuan siswa (Hancer dan Yilmaz, 2007). Funk (Dimyati dan 

Moedjiono, 2013) juga berpendapat bahwa penggunaan keterampilan proses 

dalam pembelajaran membuat siswa mampu mempelajari ilmu Kimia sebagai 

proses dan produk sekaligus.  

Hasil observasi peneliti saat proses pembelajaran kimia di kelas, sebagian 

besar siswa kelas XI MIA masih memiliki keterampilan proses sains yang rendah. 

Hal ini ditunjukkan saat kegiatan praktikum, banyak siswa yang kurang terampil 

saat melaksanakan praktikum dan kesulitan dalam mengkomunikasikan/ 

mengaitkan antara data hasil praktikum dengan konsep yang diterapkan. Fakta ini 

menunjukkan kegiatan praktikum merupakan metode yang kurang tepat dalam 

membangun pemahaman konsep, karena kegiatan praktikum dilakukan di akhir 

pembelajaran, sehingga siswa cenderung membayangkan konsep-konsep yang 

abstrak ketika di awal pembelajaran (Ariani dkk., 2015). Kondisi ini 

menyebabkan siswa memiliki pemahaman dan penerapan konsep yang rendah 

terhadap materi yang dipelajari. 

Rendahnya tingkat pemahaman/penerapan konsep dan keterampilan proses 

sains tentu berdampak terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan arsip nilai kimia 

SMA Negeri 21 Medan (2018), diperoleh informasi bahwa hasil belajar kimia 

siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil ulangan tengah 

semester siswa kelas XI MIA tahun pelajaran 2017/2018, masih banyak siswa 

yang belum tuntas dan tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM), yaitu 

75. Data tersebut menunjukkan adanya masalah yaitu kesenjangan antara nilai 

rata-rata hasil belajar siswa dengan KKM yang diberlakukan di sekolah tersebut. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kimia di SMA 

Negeri 21 Medan, model pembelajaran yang diterapkan saat kegiatan belajar 

mengajar di kelas adalah model pembelajaran konvensional (ceramah). Model 

pembelajaran konvensional yang digunakan tidak cocok dengan karakteristik 

materi titrasi asam-basa yang bersifat abstrak dan banyak membahas konsep-

konsep. Selain itu, penggunaan model konvensional yang berpusat pada guru, 

cenderung membuat siswa bosan, jenuh, dan mengantuk selama mengikuti proses 

pembelajaran. Akibatnya siswa kesulitan untuk memahami materi pembelajaran 

sehingga kemungkinan menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah (Siregar, 

2015). 

Karakteristik materi kimia yang kompleks dan abstrak, menyebabkan 

materi kimia sulit untuk dipahami sehingga berdampak pada rendahnya hasil 

belajar siswa. Salah satu karakteristik ilmu kimia menurut Kean dan Middlecamp 

(Indrayani, 2013) adalah sebagian besar konsep-konsepnya bersifat abstrak, 

seperti struktur atom, ikatan kimia, dan konsep asam-basa. Materi titrasi asam 

basa berupa konsep yang abstrak serta memerlukan pemahaman konseptual yang 

tinggi dalam mempelajarinya (Indrayani, 2013). Hal ini didukung oleh pernyataan 

Sheppard (2006), yang menyatakan bahwa topik asam-basa merupakan materi 

yang padat secara konseptual dan membutuhkan pemahaman yang diintegrasikan 

pada banyak konsep. Hal ini secara tidak langsung menuntut pembelajaran materi 

tersebut seharusnya mampu menyajikan konsep yang abstrak secara menarik serta 

berpusat pada siswa. 

Dalam Kurikulum 2013, dinyatakan bahwa beberapa model pembelajaran 

yang dianjurkan penggunaannya yaitu model pembelajaran inquiry, discovery, 

problem based learning, dan project based learning (Kemendikbud, 2013). Salah 

satu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa untuk membangun 

sendiri pengetahuannya adalah model inkuiri terbimbing (guided inquiry). Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempelajari cara menemukan fakta, konsep, dan prinsip melalui pengalamannya 

secara langsung (Mulyani dkk., 2015). Tahapan pembelajaran inkuiri menurut 

Sanjaya (2012), yaitu orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, 
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mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Wenning 

dalam Kurniawati dkk. (2016), hirarki pada proses pembelajaran inkuiri terdapat 

aktivitas yang beorientasi pada keterampilan proses sains. Penelitian yang 

mendukung penggunaan pembelajaran inkuiri terbimbing antara lain dinyatakan 

oleh Kurniawati dkk. (2016), bahwa penerapan model inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa pada materi 

hukum dasar kimia. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Ariani dkk. (2015), menunjukkan penggunaan model inkuiri terbimbing 

memberikan pengaruh yang signifikan, dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains sebesar 23,86% dan hasil belajar sebesar 11,7 % selama proses 

pembelajaran. 

Model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

membuat siswa dituntut untuk belajar melalui pengalaman langsung berdasarkan 

masalah (Magdalena dkk., 2014). Model pembelajaran PBL merupakan rangkaian 

aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah 

yang dihadapi secara ilmiah (Nuryanto dkk., 2015). Selama mengikuti sintaks 

PBL, siswa sangat aktif dan memenuhi rasa ingin tahunya untuk menyelesaikan 

masalah, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses perolehan informasi dan 

membangun konsep dan pengetahuan mereka sendiri (Wulandari dkk., 2011). 

Hasil penelitian Wirda dkk. (2015) menyatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan model PBL dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan 

hasil belajar siswa secara signifikan.  

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran tanpa media 

pendukung, dianggap peneliti kurang menunjukkan hasil yang signifikan, 

sehingga peneliti akan mencoba melakukan pengajaran dengan model dan media 

yang cocok. Hasil penelitian Nuryanto dkk. (2015) dan Fadliana dkk. (2015) 

penggunaan model pembelajaran PBL dilengkapi dengan macromedia flash dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Macromedia flash digunakan untuk dapat 

menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan karena materi yang 

disampaikan disertai animasi yang dapat dipelajari dengan alur yang mudah 

dipahami (Nuryanto dkk., 2015). Macromedia flash juga dapat digunakan sebagai 
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media pembelajaran yang interaktif dan inovatif yang membuat minat belajar 

siswa meningkat (Haryanti, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

menggunakan kedua model yang berbeda, yaitu model inkuiri terbimbing dan 

PBL berbasis Macromedia Flash, yang diharapkan dapat memberikan 

peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains 

siswa. Adapun judul penelitian ini adalah “Perbandingan Hasil Belajar dan 

Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Titrasi Asam Basa 

Menggunakan Model Inkuiri Terbimbing dan Problem Based Learning 

Berbasis Macromedia Flash”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang dapat diangkat untuk menjadi cakupan penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Keterampilan proses sains yang dimiliki siswa kelas XI MIA SMA Negeri 

21 Medan masih tergolong rendah sehingga siswa kesulitan untuk 

memahami konsep-konsep dan prinsip pada mata pelajaran kimia. 

2. Nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas XI MIA SMA Negeri 21 Medan 

pada mata pelajaran kimia masih rendah dan tidak memenuhi KKM. 

3. Proses pembelajaran kimia menggunakan model konvensional yang 

berpusat pada guru, cenderung membuat siswa bosan, jenuh, dan kurang 

terlibat secara aktif dalam belajar. 

4. Perlunya penggunaan model pembelajaran yang efektif dan media yang 

menarik untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains 

siswa dalam pembelajaran kimia. 

5. Penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan problem based 

learning berbasis macromedia flash untuk meningkatkan hasil belajar 

kimia dan keterampilan proses sains siswa di kelas XI MIA SMA Negeri 

21 Medan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi titrasi asam basa 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan Problem Based 

Learning berbasis macromedia flash di kelas XI MIA SMA Negeri 21 

Medan T.A. 2017/2018? 

2. Apakah ada perbedaan keterampilan proses sains siswa pada materi titrasi 

asam basa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

Problem Based Learning berbasis macromedia flash di kelas XI MIA 

SMA Negeri 21 Medan T.A. 2017/2018? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup, dengan melihat luasnya 

permasalahan yang dapat muncul, serta mengingat keterbatasan waktu dan sarana 

penunjang lainnya, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian 

yang dilakukan lebih fokus dan terarah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

dibatasi pada perbandingan hasil belajar kimia dan keterampilan proses sains 

siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

menggunakan macromedia flash dan yang diajarkan dengan model pembelajaran 

problem based learning menggunakan macromedia flash. Hasil belajar yang 

diteliti adalah hasil belajar kimia siswa pada ranah kognitif materi pokok Titrasi 

Asam Basa kelas XI MIA SMA. Sedangkan keterampilan proses sains yang 

diteliti adalah keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan 

sosial, dipadukan dengan kegiatan eksperimen pada materi Titrasi Asam Basa. 

Penelitian dilakukan di kelas XI MIA SMA Negeri 21 Medan semester genap 

T.A. 2017/ 2018. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada materi titrasi asam 

basa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan Problem 

Based Learning berbasis macromedia flash di kelas XI MIA SMA Negeri 

21 Medan T.A. 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan proses sains siswa pada materi 

titrasi asam basa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

Problem Based Learning berbasis macromedia flash di kelas XI MIA 

SMA Negeri 21 Medan T.A. 2017/2018. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber informasi ilmiah tentang materi Titrasi Asam Basa dan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan model pembelajaran Problem Based 

Learning berbasis macromedia flash pada pembelajaran Kimia. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

model pembelajaran Problem Based Learning berbasis macromedia flash 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains 

siswa. 

2. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

model pembelajaran Problem Based Learning berbasis macromedia flash 

kelak akan dapat digunakan dalam ilmu kimia dan pelajaran lainnya.  
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1.7 Defenisi Operasional 

Untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

dibuat suatu defenisi operasional sebagai berikut: 

1. Hasil belajar kimia adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar kimia baik dari aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, aspek hasil belajar kimia 

yang ingin diukur adalah hasil belajar dalam bidang kognitif. 

2. Keterampilan proses sains adalah keterampilan dasar yang memfasilitasi 

pembelajaran dalam sains, memungkinkan siswa untuk aktif, 

mengembangkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan minat belajar 

kimia yang melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual, dan sosial. 

3. Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri untuk menemukan 

konsep-konsep dan prinsip ilmiah serta mengembangkan kreativitas dalam 

pemecahan masalah, yang dalam pelaksanaannya masih dibimbing oleh 

guru. 

4. Model pembelajaran PBL adalah model yang aktivitas pembelajarannya 

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 

ilmiah yang dilakukan siswa. 

5. Macromedia Flash merupakan media pembelajaran yang berisi animasi, 

grafik, teks, dan suara yang membuat minat belajar siswa meningkat. 

6. Titrasi asam basa merupakan teknik analisis yang cepat dan akurat dalam 

penentuan senyawa asam atau basa dalam sampel. Metode titrasi asam 

basa dipergunakan untuk penentuan senyawa anorganik dan senyawa 

organik yang memiliki sifat asam atau basa. Titik akhir titrasi (titik 

ekuivalen) pada titrasi asam-basa dapat diketahui melalui perubahan warna 

dengan menggunakan indikator. 


