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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi perubahan 

dan permasalahan. Salah satu hal penting yang turut berperan dalam keberhasilan 

pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa, guru, dan sarana 

prasarana merupakan komponen dalam pembelajaran. Siswa sebagai subjek dan 

guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Aktivitas siswa sangat berpengaruh 

pada proses belajar mengajar. Pemahaman terhadap siswa juga sangat penting 

bagi tenaga pengajar sehingga guru dapat menciptakan situasi dan kondisi yang 

tepat dalam suatu proses belajar mengajar serta memberi pengaruh yang optimal 

bagi siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

Dalam proses pembelajaran kimia di SMA Negeri 2 Klaten, saat ini 

masih ada siswa yang menunjukkan gejala tidak dapat mencapai hasil belajar yang 

diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai-nilai yang rendah yang 

dicapai beberapa siswa, padahal hasil prestasi belajar siswa merupakan salah satu 

indikasi adanya keberhasilan proses belajar mengajar. Hasil belajar kimia siswa 

dari semester ke semester belum memperlihatkan peningkatan yang optimal, 

prestasi yang diperoleh masih berkisar pada nilai batas tuntas 60. Berdasarkan 

hasil wawancara di SMA Negeri 2 Klaten, nilai mata pelajaran kimia materi 

pokok laju reaksi yang mencapai batas tuntas 60 sekitar 80%. Acuan nilai batas 

tuntas hanyalah batasan minimal yang berarti pencapaian terendah, prestasi 

terendah atau penguasaan terendah siswa. Pembelajaran baru dikatakan berhasil 

bila mampu melampui batas terendah secara signifikan. Untuk mampu melampaui 

target, sistem pembelajaran harus diubah menuju suatu kreativitas pembelajaran 

yang lebih inovatif dan menarik serta mampu meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap suatu konsep secara maksimal. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

siswa juga kurang aktif dan kreatif terlebih dalam kegiatan praktikum. Hal ini 
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ditunjukkan oleh sikap yang kurang antusias ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, rendahnya respon siswa terhadap pertanyaan dan penjelasan guru. 

Beberapa asumsi tentang kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran 

kimia adalah kurangtepatnya metode yang dipilih dan diterapkan oleh guru. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru kurang memperhatikan kualitas proses 

pembelajaran dan lebih menekankan pada hasil akhir. Selain itu siswa juga kurang 

dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran sehingga siswa kurang berfikir kritis, 

kreatif dan aktif. Dengan kata lain pembelajaran yang berpusat pada guru lebih 

sering dipakai daripada pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas, diidentifikasi faktor penyebab 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Permasalahan tersebut antara 

lain guru kimia di SMA tersebut masih berorientasi untuk menghabiskan materi 

karena materi yang sangat padat pada kurikulum sehingga kurang memperhatikan 

kualitas proses pembelajaran dan lebih menekankan pada hasil akhir. 

Bertolak dari permasalahan di atas, guru perlu melakukan perbaikan 

dalam proses pembelajaran sehingga kualitas proses pembelajaran serta prestasi 

belajar siswa akan meningkat. Solusi yang dapat dilakukan guru adalah 

memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan belajar yang 

tepat dan strategi pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah pendekatan inquiry (penemuan). Pendekatan ini didasarkan pada proses 

mental di mana siswa mengasimilasikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. 

Proses-proses mental tersebut, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, menarik kesimpulan dan sebagainya. Salah satu 

jenis pendekatan inquiry adalah pendekatan inquiry terbimbing. Pada pendekatan 

ini, guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang kepada siswa, sebagian 

besar perencanaan dibuat guru, siswa tidak merumuskan problem atau masalah.  

Praktikum merupakan salah satu cara menemukan suatu konsep dan 

prinsip dimana siswa secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri tentang 

apa yang sedang dipelajarinya. Dengan cara ini siswa secara total dilibatkan 

dalam melakukan sendiri, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan 

sendiri tentang objek, keadaan atau proses sesuatu. Bila metode inquiry 
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terbimbing dilaksanakan melalui praktikum maka siswa secara aktif akan dapat 

mengasimilasikan konsep dan prinsip-prinsip sehingga siswa mampu memahami 

pelajaran kimia khususnya laju reaksi. Bimbingan dan petunjuk dari guru akan 

memudahkan siswa dalam proses penemuan konsep dan prinsip dalam materi 

pokok laju reaksi. Dengan demikian kualitas proses pembelajaran dan prestasi 

belajar siswa akan meningkat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, di antara masalah-masalah yang 

mungkin muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Apakah metode inquiry terbimbing melalui praktikum dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar kimia materi pokok laju reaksi? 

2. Apakah penggunaan metode inquiry terbimbing melalui praktikum dapat 

membuat siswa lebih terampil melakukan praktikum?   

3. Apakah pembelajaran dengan inquiry terbimbing melalui praktikum dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pokok laju reaksi? 

4. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan inquiry terbimbing melalui 

praktikum di SMA Negeri 2 Klaten?  

5. Apakah pelaksanaan pembelajaran kimia dengan inquiry terbimbing melalui 

praktikum dapat meningkatkan prestasi belajar siswa materi pokok laju reaksi? 

 

  C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti, maka 

pengkajian dan pembatasan masalah dititikberatkan pada: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 Semester ganjil SMA 

Negeri 2 Klaten Tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Materi Pokok 

Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah materi pokok laju reaksi.  
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3. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang dipilih untuk memperbaiki proses pembelajaran 

adalah metode inquiry  terbimbing melalui praktikum. 

4. Penilaian  

Sistem penilaian yang digunakan dalam metode pembelajaran ini meliputi 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik.  

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran kimia dengan inquiry terbimbing melalui praktikum 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran kimia materi pokok laju 

reaksi? 

2. Apakah pembelajaran kimia dengan inquiry terbimbing melalui praktikum 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa materi pokok laju reaksi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran kimia materi pokok laju reaksi 

dengan metode inquiry terbimbing melalui praktikum. 

2. Peningkatan prestasi belajar siswa materi pokok laju reaksi dengan metode 

inquiry terbimbing melalui praktikum. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkuat teori yang sudah ada 

dalam bidang pendidikan khususnya teori tentang pembelajaran dengan metode 

inquiry terbimbing melalui praktikum untuk meningkatkan kualitas proses dan 

prestasi belajar laju reaksi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Masukan bagi tenaga pengajar khususnya guru di SMA Negeri 2 Klaten 

dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dalam upaya 

memperbaiki dan memudahkan pembelajaran kimia materi pokok laju 

reaksi sehingga prestasi belajar siswa tinggi.  

b. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran kimia. 

c. Bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian 

sejenis.  
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