
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(Permendikbud RI) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah menetapkan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang berlaku 

untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ciri khas dari Kurikulum 2013 

adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik merupakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik. Namun data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

menunjukkan baru 134.811 sekolah atau sekitar 60% dari jumlah seluruh sekolah 

di Indonesia yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (Budi, 17 April 

2018).  

Implementasi Kurikulum 2013 yang belum merata disebabkan masih ada 

beberapa kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan Kurikulum 2013, antara 

lain proses penilaian yang rumit, kesulitan menerapkan pendekatan saintifik dalam 

kegiatan belajar mengajar, dan kesulitan membuat peserta didik aktif (Puspitarini, 

16 Oktober 2014). Kesulitan guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dan 

membuat peserta didik aktif menyebabkan kegiatan pembelajaran di kelas masih 

bersifat teacher centered. Padahal salah satu karakteristik pendekatan saintifik 

adalah kegiatan pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik (student 

centered) (Nurdyansyah & Fahyuni, 2016).  
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Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah merekomendasikan dua model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk memperkuat pendekatan ilmiah, tematik terpadu (tematik 

antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran). Dua model 

pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berbasis penelitian yaitu discovery 

learning dan inquiry learning. Salah satu contoh sifat tematik dalam kimia misalnya 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berhubungan dengan materi sifat 

koligatif larutan dan ikatan kimia. Pada analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang digunakan di beberapa 

sekolah menunjukkan model pembelajaran yang digunakan belum bervariasi dan 

baru beberapa guru yang menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Hasil penelitian Paralita, Enawaty, dan Rasmawan (2015) menunjukkan 

penerapan inkuiri terbimbing memberikan pengaruh sebesar 28,23% terhadap hasil 

belajar peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pembelajaran 

dengan inkuiri terbimbing membantu mengembangkan penguasaan keterampilan 

dan proses kognitif peserta didik, sehingga dapat melatih kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik (Suryosubroto, 2009). Di dalam model pembelajaran 

inkuiri terbimbing peserta didik dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran, mulai 

dari mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan oleh 

guru sampai dengan mempresentasikan hasil penemuannya (Kuhlthau, Maniotes, 

& Caspari, 2015). 

Aplikasi materi larutan elektrolit dan non-elektrolit muncul pada dua 

indikator soal dalam Ujian Nasional (UN) Kimia SMA tahun 2017. Pencapaian skor 
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pada dua indikator soal tersebut menunjukkan hasil kurang memuaskan. Jumlah 

persentase peserta didik yang menjawab benar pada indikator soal elektrolit yang 

pertama hanya 44,44% dalam skala nasional. Pada indikator soal elektrolit yang 

kedua, 52,34% peserta didik menjawab dengan benar dalam skala nasional 

(Puspendik Kemdikbud, 2018). Selain itu, rerata UN mata pelajaran kimia tahun 

2018 mengalami juga penurunan (Pengelola Web Kemdikbud, 8 Mei 2018). 

Syarat peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan 

yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau 

perilaku minimal baik, dan lulus ujian satuan/program pendidikan (Permendikbud 

RI Nomor 4, 2018). Peserta didik menempuh ujian satuan/program pendidikan 

(UN) setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ujian Nasional (UN) 

adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan (aspek kognitif) pada mata 

pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi 

Lulusan. Selain lulus UN, peserta didik juga akan lulus bila memperoleh nilai 

minimal baik. Sikap peserta didik berkaitan dengan inteligensi/kecerdasan personal 

(personal intelligence) yang terdiri dari kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal.  

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain, 

kemampuan untuk berteman, dan keterampilan untuk membina hubungan dan 

bekerja sama dengan orang lain. Berdasarkan data KPAI, 40% peserta didik usia 

13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya, 755 

peserta didik mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah, dan 50% anak 

melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah (Hilmi, 2 Mei 2018). 
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Data tersebut menujukkan bahwa masih ada peserta didik yang sikapnya kurang 

baik terutama dalam hal hubungan interpersonal. Hasil penelitian Wahyuni, 

Sulaiman, dan Mahmud (2016) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan 

interpersonal peserta didik maka akan semakin rendah perilaku verbal bullying. 

Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan interpersonal peserta didik maka semakin 

tinggi perilaku verbal bullying.  

Kecerdasan personal yang berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal baik akan memiliki kesadaran 

tentang motivasi, keinginan, dan kapasitas diri yang tinggi, sehingga tidak akan 

mengalami kebingungan dalam menentukan minatnya (Armstrong, 2009). 

Berdasarkan Paparan Wakil Mendikbud RI Bidang Pendidikan (2014) tentang 

konsep dan implementasi kurikulum 2013, ada beberapa kompetensi masa depan 

yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013. Kompetensi-kompetensi 

tersebut antara lain (1) kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, (2) 

memiliki kesiapan untuk bekerja, dan (3) memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat 

atau minatnya. Namun faktanya, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan 

(Harahap, 25 Februari 2014). Hal itu menandakan bahwa sebelum masuk Perguruan 

Tinggi, peserta didik belum tahu tentang minat dan bakatnya sendiri.  

Kombinasi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

inteligensi/kecerdasan personal sangat beralasan, karena penelitian Talib dan 

Kailani (2014) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan 

menggunakan model pembelajaran adalah karena tidak terfokus pada 

pengembangan kecerdasan personal. Prinsip model pembelajaran inkuiri 



5 
 

terbimbing mengarahkan agar peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda 

serta dapat belajar melalui interaksi sosial dengan peserta didik lainnya, sehingga 

dalam pembelajaran inkuiri terbimbing peserta didik juga harus mengembangkan 

kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonalnya. Suatu hasil penelitian 

menyebutkan bahwa ketika peserta didik menyadari dan memanfaatkan kecerdasan 

personal yang dimiliki, mereka akan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan 

pelajaran yang diberikan (Abdi, Laei, & Ahmadyan, 2013).  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut. 

1. Masih ada 40% sekolah yang belum mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

2. Guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan saintifik dan 

membuat peserta didik aktif, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas masih 

bersifat teacher centered. 

3. Ada sekolah yang belum mencoba menerapkan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dalam kegiatan pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit. 

4. Pencapaian prestasi kognitif kimia pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit menunjukkan hasil kurang memuaskan. 

5. Kecerdasan interpersonal peserta didik belum dikembangkan dengan maksimal, 

sehingga ditemui kasus kekerasan verbal dan fisik di sekolah. 

6. Kecerdasan intrapersonal peserta didik belum dikembangkan dengan maksimal, 

sehingga banyak lulusan SMA yang merasa salah jurusan di Perguruan Tinggi. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal 

pada kegiatan pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

2. Pembelajaran dirancang agar prestasi kognitif kimia peserta didik pada materi 

larutan elektrolit dan non-elektrolit mencapai hasil yang memuaskan. 

3. Pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu mengembangkan kecerdasan 

interpersonalnya, sehingga tidak ditemui kasus kekerasan verbal dan fisik di 

sekolah. 

4. Pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu mengembangkan kecerdasan 

intrapersonalnya, sehingga lulusan SMA tidak lagi merasa salah jurusan di 

Perguruan Tinggi. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal 

yang signifikan antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal dengan 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model direct 

instruction pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? 

2. Adakah sumbangan yang diberikan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berbasis inteligensi personal pada prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-
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intrapersonal peserta didik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? 

3. Bagaimana profil prestasi kognitif dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal pada materi larutan elektrolit dan non-

elektrolit? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 

1. Ada atau tidaknya perbedaan prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-

intrapersonal, prestasi kognitif kimia, dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbasis inteligensi personal dengan peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran direct instruction pada materi 

larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

2. Seberapa besar sumbangan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis 

inteligensi personal pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap 

masing-masing prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal, 

prestasi kognitif kimia, dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik pada 

materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 

3. Profil prestasi kognitif dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berbasis inteligensi personal pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. 
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F. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah: 

1. Mengombinasikan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan aspek 

kecerdasan inter-intrapersonal dalam kegiatan pembelajaran kimia. 

2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian relevan selanjutnya. 

Manfaat praktis penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengalaman peneliti dalam mengombinasikan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan aspek kecerdasan inter-intrapersonal dalam kegiatan 

pembelajaran kimia. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi pemilihan model pembelajaran 

untuk guru. 


