
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahan kimia dan struktur 

materi, sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain, serta energi 

yang menyertai perubahan pada suatu materi. Kimia termasuk bagian dari bidang 

ilmu pengetahuan alam (IPA) yang konteksnya sangat dekat dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, mata pelajaran kimia  amatlah penting untuk 

dipelajari oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dapat menambah 

wawasan. Mempelajari kimia, selain menambah wawasan dan pengetahuan, 

siswa juga di tuntut untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas dan jawaban soal-

soal materi kimia dengan baik agar dapat memberikan hasil belajar yang 

maksimal karena hal itu merupakan tujuan akhir yang harus dicapai oleh siswa 

dalam proses pembelajaran kimia. 

Salah satu materi kimia yang dianggap sulit oleh siswa kelas X semester 

genap adalah materi stoikiometri. Karakteristik materi Stoikiometri menurut 

(Devi et al., 2014) berisi konsep-konsep, hukum-hukum, dan rumus-rumus 

perhitungan dasar kimia, sehingga perlu banyak latihan agar tidak mudah hilang 

dalam ingatan. Inovasi pembelajaran dengan pemberian persoalan kimia yang 

berhubungan dengan lingkungan, diyakini akan memudahkan siswa untuk 

memahami dan mengaplikasikannya dalam perhitungan kimia. Untuk itu 

diperlukan adanya model pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi untuk melatih 



 
 

siswa dalam mengingat melalui, rumusan masalah, rumusan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis dan membuat kesimpulan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di SMA Katolik Bintang 

Laut Ternate melalui wawancara oleh guru kimia, hasil belajar siswa untuk 

materi kimia sanggatlah rendah, hal ini karena nilai kriteria ketuntasan 

minimum yang ditetapkan di sekolah adalah 67 dan sebagaian siswa belum 

mampuh untuk mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan, karena  

kebanyakan siswa mengalami kesulitan belajar dalam menerima materi kimia 

diantaranya yaitu materi stoikiometri dalam hukum-hukum dasar kimia. Salah 

satu materi kimia semester genap pada kelas X IPA SMA Katolik Bintang 

Laut Ternate adalah Stoikiometri.  

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan model 

pembelajaran, diantaranya adalah model pembelajaran inkuiri bebas 

termodifikasi, dalam model ini siswa tidak dapat memilih atau menentukan 

masalah untuk diselidiki secara sendiri, namun siswa menerima masalah dari 

gurunya untuk dipecahkan serta mendapat bimbingan dari guru. Model 

pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi adalah model pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk menerima permasalahan dari guru, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan memberikan 

kesimpulan terhadap materi yang dipelajari. Adapun permasalahan yang 

diberikan guru kepada siswa dengan tujuan untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung serta siswa dapat memahami 

isi materi yang diajarkan dan melatih siswa dalam berpikir kritis. 



 
 

Inkuiri bebas termodifikasi merupakan tipe dari pembelajaran inkuiri. 

Menurut (Ajwar Muhammad 2015) inkuiri bebas termodifikasi memiliki 

karakteristik yaitu guru membatasi memberi bimbingan kepada siswa, agar 

siswa lebih berupaya secara mandiri, sehingga siswa dapat menemukan solusi 

permasalahan. inkuiri bebas termodifikasi merupakan pembelajaran yang 

membangun kemampuan berpikir siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ajwar Muhamad, Baskoro Adi 

Prayitno, 2015) dengan judul pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

inkuiri bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar ditinjau dari berpikir 

kritis dan kedisiplinan belajar siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta, dalam 

penelitiannya dengan menggunakan inkuiri bebas termodifikasi dapat 

mempengaruhi prestasi dan hasil belajar siswa terjadi peningkatan. Demikian 

juga penelitian dengan model inkuiri bebas termodifikasi yang dilakukan oleh 

(N.T Susparini, 2016) dengan judul pengaruh model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi pada materi termokimia terhadap 

keterampilan berpikir tingkat tinggi dan hasil belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Sukoharjo, dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

model inkuiri bebas termodifikasi dapat menunjukan nilai hasil belajar siswa 

yang lebih baik yaitu sebesar 93,83. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh model pembelajaran inkuiri bebas 

termodifikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA 

Katolik Bintang Laut Ternate pada materi Stoikiometri”. 



 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Kurangnya  pemahaman materi kimia dan minat belajar siswa 

2. Rendahnya hasil belajar siswa  pada materi stoikiometri 

3. Siswa beranggapan materi kimia itu sulit 

4. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru 

5. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya melihat pengaruh model pembelajaran inkuiri bebas 

termodifikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA 

Katolik Bintang Laut Ternate pada materi Stoikiometri. 

2. Materi stoikiometri dibatasi pada hukum-hukum dasar kimia. 

3. Soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam bentuk 

essay. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. bagaimana pengaruh model pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi 

pada siswa kelas X SMA Katolik Bintang Laut Ternate pada materi 

stoikiometri? 

2.  Berapa besar pengaruh hasil belajar  siswa kelas X SMA Katolik 

Bintang Laut Ternate pada materi stoikiometri dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi? 



 
 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh model pembelajaran inkuiri 

bebas termodifikasi pada siswa kelas X SMA Katolik Bintang Laut 

Ternate pada materi stoikiometri. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh hasil belajar siswa kelas X 

SMA Katolik Bintang Laut Ternate pada materi stoikiometri dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada : 

1. Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang cara 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi. 

2. Siswa  

Dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar konsep 

kimia, khususnya materi stoikiometri serta meningkatkan keekftifan 

belajar. 

3. Guru  

Dapat memberikan gambaran dalam meningkatkan keefektifan 

belajar siswa melalui model inkuiri bebas termodifikasi khususnya pada 

materi stoikiometri. 

 



 
 

4. Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran serta menentukan model pembelajaran serta metode dan 

media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan 

siswa. 


