
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, sifatnya, 

strukturnya, perubahan/reaksinya serta energi yang menyertai perubahan tersebut. 

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan 

dasar yang di miliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar 

belakang akademisnya, sehingga siswa harus mempunyai pamahaman konsep 

dasar yang baik terutama penguasaan materi begitupun pada pembelajaran kimia. 

Proses pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh guru agar dapat 

terjadi proses transfer ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan dari peserta didik. 

       Pembelajaran kimia di kelas X yang salah satunya materi sistem periodik 

unsur, pada materi ini banyak terdapat unsur yang harus di haval dan dipahami, 

banyak mengasah kemampuan matematika siswa, dan perlunya kemampuan 

analisis yang baik. Namun kurangnya pemahaman dalam memahami materi ini 

adalah perhitungan yang digunakan dalam penyelesaiannya. Hal ini, dibuktikan 

dari hasil observasi dengan siswa kelas X SMK Negeri 11 Kepulauan Sula dan 

presentase guru terhadap hasil belajar siswa yang dilakukan peneliti pada tanggal 

2 Maret 2021, para siswa menyatakan hal yang sama bahwa tidak menyukai 

pelajaran kimia karena sangat sukar untuk di mengerti, salah satu materi yang 

sulit mereka pahami yaitu sistem periodik unsur karena bersifat havalan 

sedangkan tidak semua siswa dapat dengan mudah menghaval serta memahami 

apa yang dihaval. 



       Selain materi sangat sulit, pembelajaran hanya menitik beratkan pada 

penguasaan konsep dan kurang memberikan latihan terhadap keterampilan proses 

sains. Oleh karena itu pada proses pembelajaran materi sistem periodik unsur di 

kelas X perlu ditekankan pemahaman latihan terhadap keterampilan proses sains 

agar siswa terbiasa dan memahami materi kimia secara keseluruhan. Selain materi 

yang dianggap sulit, minimnya siswa untuk berperan secara aktif dalam mengikuti 

materi kimia di karenakan metode pembelajaran yang masih menggunakan 

metode konvensional (pembelajaran yang terpusat pada guru). 

       Upaya dalam permasalahan di atas maka perlu suatu kreativitas dari guru 

untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuan siswa dengan cara 

menggunakan suatu model pembelajaran. Latihan inkuiri menjadi sangat penting 

untuk mengatasi permasalahan belajar siswa, rasa ingin tahu siswa dapat 

memperkuat dorongan alami untuk melakukan eksplorasi sehingga kegiatan dapat 

dilakukan dengan semangat besar dan penuh kesungguhan. Model ini juga 

diharapkan dapat melatih kemandirian belajar siswa (A Azizah, 2012). 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rita Syafitri, dkk (2016), pengaruh 

model latihan inkuiri dan berpikir kritis terhadap kemampuan berpikir ilmiah 

mahasiswa pada mata kuliah kimia dasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa uji 

coba lapangan terhadap mahasiswa menunjukkan persentase pencapaian sebesar 

90%. Azmi R. Salim, dkk (2014). Pembelajaran latihan inkuiri untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMK membuktikan dapat meningkatkan 

prestasi dan kompetensi siswa SMK, serta telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal dengan nilai rata-rata 85%.  



       Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Latihan Inkuiri 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Periodik Unsur Di Kelas 

X SMK Negeri 11 Kepulauan Sula”. 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat didefenisikan 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia masih rendah khususnya pada 

materi sistem periodik unsur. 

2. Model pembelajaran yang di terapkan kurang tepat pada mata pelajaran kimia. 

C. Batasan Masalah 

       Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh model pembelajaran latihan inkuiri pada materi sistem periodik unsur 

kelas X  SMK Negeri 11 Kepulauan Sula 

2. Hasil belajar belajar siswa kelas X SMK Negeri 11 Kepulauan Sula pada 

materi sistem periodik unsur 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran latihan inkuiri terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMK Negeri 11 Kepulauan Sula?  



2. Berapa besar pengaruh peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMK Negeri 11 

Kepulauan Sula pada materi sistem periodik unsur menggunakan model 

pembelajaran latihan inkuiri? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran latihan inkuiri terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMK Negeri 11 Kepulauan Sula pada 

materi sistem periodik unsur. 

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

SMK Negeri 11 Kepulauan Sula pada materi sistem periodik unsur 

menggunakan model pembelajaran latihan inkuiri. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi guru 

       Sebagai bahan masukan dalam memilih model maupun metode 

pembelajaran yang paling cepat agar proses belajar mengajar menjadi lebih 

efektif dan mencapai hasil belajar yang baik. 

b. Bagi siswa 

       Dapat memberikan motifasi dalam meningkatkan aktifitas siswa dan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

c. Bagi peneliti 

       Sebagai tambahan wawasan dan pengaruh serta pedoman yang dapat di 

terapkan menjadi tenaga pengajar 



d. Bagi Sekolah 

       Menjadi alternatif kegiatan pembelajaran yang lain sebagai upaya 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

 


