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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pembelajaran bisa dilakukan dengan cara 

menyediakan bahan ajar yang berkualitas.
1
 Bahan ajar merupakan sumber 

belajar bagi peserta didik yang didalamnya terdapat materi-materi yang akan 

dipelajari oleh peserta didik. Bahan ajar sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam bentuk media dibuat dengan sengaja, agar dapat membantu 

peserta didik dalam belajar. Bahan ajar dapat berbentuk barang cetak seperti 

buku, modul, handout, lembar kerja siswa (LKS) dan lain-lain.
2
  

Bahan ajar yang digunakan guru salah satunya berbentuk handout. 

Handout merupakan “segala sesuatu” yang diberikan kepada peserta didik 

ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Handout dibuat dengan tujuan untuk 

memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran 

sebagai pegangan bagi peserta didik. Dengan tujuannya tersebut, handout dapat 

digunakan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal.
3
   

Hasil belajar yang optimal dapat dicapai apabila peserta didik tidak 

hanya mengandalkan diri dari apa yang terjadi di kelas tetapi harus mampu dan 
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mau menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan, agar lebih 

mudah mengarahkan untuk memahami suatu konsep.
4
  

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang membutuhkan 

pemahaman konsep. Dalam praktiknya peserta didik memiliki kesulitan untuk 

memahami konsep kimia.
5
 Seorang guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

dapat menggunakan model pembelajaran. Salah satunya adalah model 

pembelajaran inkuiri terbimbing, dimana peserta didik terlibat aktif dalam 

pembelajaran tentang konsep atau fenomena alam melalui pengamatan, 

pengukuran, pengumpulan data untuk ditarik kesimpulan dengan langkah-

langkah yang diberikan guru.
6
  

Pembelajaran inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan eksperimen untuk 

mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan 

masalah dengan bertanya dan mencari tahu. Peserta didik belajar menggunakan 

keterampilan berfikir kritis dan menganalisis bukti, mengevaluasi data dan 

proposisi, merefleksi validitas data, memproses, dan membuat kesimpulan. 

Tujuan utama pembelajaran inkuiri adalah mendorong peserta didik untuk 

dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berfikir dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan menekankan pada proses mencari. 
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Pembelajaran inkuiri sendiri sangat cocok diterapkan dalam mata pelajaran 

kimia, yang tidak hanya menekankan konsep hapalan saja melainkan juga 

peserta didik terlibat langsung dalam penyelidikan baik di laboratorium 

maupun di luar laboratorium dengan melakukan proses mencari dan 

menemukan.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMA Negeri 

10 Pekanbaru yaitu Ibu Sri Amalia, pada pembelajaran kimia masih berpusat 

pada guru dan juga jumlah peserta didik dalam kelas terlalu banyak sehingga 

sulit untuk menyampaikan materi secara mendetail. Guru hanya menggunakan 

bahan ajar cetak, sehingga sumber belajar peserta didik masih kurang. Peserta 

didik hanya bergantung pada penjelasan dan latihan soal dari guru saja, 

sehingga menghambat peserta didik untuk belajar secara mandiri. Berdasarkan 

observasi bahan ajar cetak dalam penyampaian materinya belum dituangkan 

dengan menggunakan suatu pendekatan atau model pembelajaran yang dapat 

menuntun siswa untuk memahami konsep kimia.  

Materi hidrokarbon merupakan salah satu materi pokok dalam 

pembelajaran kimia yang membutuhkan pemahaman konsep. Pada materi 

hidrokarbon, siswa diarahkan untuk mengenal penamaan senyawa hidrokarbon 

berdasarkan ciri khusus pada struktur yang dimiliki tiap golongannya, serta 

mengenal sifat-sifat senyawa hidrokarbon. sehingga diperlukan kemampuan 

untuk memahami konsep dengan baik mengingat karakter dari materi 
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hidrokarbon adalah bersifat hafalan.
8
 Jika guru hanya menerangkan saja, tanpa 

memberikan ilustrasi atau contoh maka siswa akan sulit memahami konsep.  

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan yang ada, maka perlu 

dilakukan perbaikan. Allah selalu menghendaki kemudahan kepada setiap 

hamba-Nya, sesuai dengan firman-Nya yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 185:  

                                                              ..... َ يُِريدَُ  بُِكمَُ اْلُعْسرَ  ل   يُِريدَُ ّللَاَُ  بُِكمَُ اْليُْسرَ  و 

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.”(QS. Al-Baqarah: 185)
9
 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menghendaki kemudahan 

bagi manusia. Dengan demikian, jika manusia menemui suatu kesulitan, maka 

akan ada solusi untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Dalam pandangan ini 

guru perlu membangun kemandirian siswa untuk mengelola pola pikir secara 

terarah. Untuk itu, guru memerlukan alat yang secara langsung dapat 

mengarahkan pola pikir sekaligus dapat menciptakan kemandirian siswa dalam 

belajar. Dalam hal ini, handout berperan penting untuk mengarahkan pola pikir 

mereka dalam menemukan konsep. Peran guru sebagai fasilitator pun dapat 

dimaksimalkan.  

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa handout dapat digunakan 

dalam pembelajaran kimia untuk membantu peserta didik mencapai 
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kompetensi dasar, dan dapat mendorong peserta didik untuk aktif, menggali 

pengetahuan, dan melakukan pemecahan masalah. Kelayakanya dapat dilihat 

dari hasil validasi isi mendapatkan nilai 93,33% dikategorikan sangat valid dan 

validasi media mencapai nilai 95% dikategorikan sangat valid.
10

  

Selain berperan dalam membantu peserta didik dalam mencapai 

kompetensi dasar, handout IPA terpadu berbasis inkuiri juga mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan ketuntasan klasikal 100% dan 

rata-rata kelas sebesar 84,41. Dengan kelayakan oleh pakar penyajian 87,5% , 

pakar isi 92,5%, dan pakar bahasa 95%. Hal ini berarti handout IPA terpadu 

berbasis inkuiri yang dikembangkan layak digunalakan dalam pembelajaran 

IPA.
11

 

Dari uraian tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul “Desain 

Bahan Ajar Berupa Handout Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Pembelajaran 

Kimia Materi Hidrokarbon” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul: 

1.  Handout 

Handout merupakan salah satu bahan ajar yang disiapkan oleh 

seorang guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. Materi sajian yang 
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terdapat di dalamnya diambil dari beberapa literatur yang memiliki 

relevansi dengan materi yang diajarkan.
12

 

2. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Model pembelajaran Inkuiri Terbimbing adalah pendekatan inkuiri 

saat guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi 

pertanyaan awal dan mangarahkan kepada suatu diskusi.
13

  

3. Hidrokarbon 

Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang paling sederhana 

yang terdiri dari atom karbon (C) dan atom hidrogen (H).
14

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain:  

a. Di sekolah pembelajaran kimia masih berpusat pada guru dan juga 

jumlah peserta didik dalam kelas terlalu banyak sehingga sulit untuk 

menyampaikan materi secara mendetail. 

b. Sumber belajar yang digunakan siswa masih kurang.  

c. Peserta didik hanya bergantung pada penjelasan dan latihan soal dari 

guru saja, sehingga menghambat peserta didik untuk belajar secara 

mandiri. 
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d. Buku teks yang digunakan peserta didik dari satu penerbit A dalam 

penyampaian materinya belum dituangkan dengan menggunakan suatu 

pendekatan atau model pembelajaran yang dapat menuntun siswa 

untuk memahami konsep kimia. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan ajar yang dikembangkan berupa handout berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi hidrokarbon. 

b. Penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut 4-D yang 

memiliki 4 tahapan yaitu Define (pendefinisian), Design 

(perencanaan), Develop (pengembangan) dan Disseminate 

(penyebaran), akan tetapi hanya dilakukan sampai tahap ketiga yaitu 

sampai pada pengembangan produk. 

c. Kualitas bahan ajar dilihat dari tingkat validitas dan praktikalitanya. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tingkat validitas handout berbasis inkuiri terbimbing pada 

pembelajaran kimia materi hidrokarbon yang telah didesainkan untuk 

digunakan sebagai bahan ajar? 



8 

 

b. Bagaimana tingkat praktikalitas handout berbasis inkuiri terbimbing 

pada pembelajaran kimia materi hidrokarbon yang telah didesainkan 

untuk digunakan sebagai bahan ajar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat validitas handout berbasis inkuiri terbimbing pada 

pembelajaran kimia materi hidrokarbon yang telah didesainkan untuk 

digunakan sebagai bahan ajar. 

b. Mengetahui tingkat praktikalitas handout berbasis inkuiri terbimbing 

pada pembelajaran kimia materi hidrokarbon yang telah didesainkan 

untuk digunakan sebagai bahan ajar. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk guru sebagai bahan ajar tambahan untuk membantu dalam 

proses pembelajaran hidrokarbon. 

b. Untuk siswa sebagai bahan ajar tambahan untuk membantu dalam 

memahami pembelajaran pada materi hidrokarbon. 

c. Untuk menambahan pengetahuan peneliti tentang pembuatan bahan 

ajar dalam proses pembelajaran dan dengan hasil penelitian ini 

diharapkan bisa dijadikan dasar untuk menindak lanjut penelitian ini 

dengan ruang lingkup yang lebih besar. 
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E. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Handout berbasis inkuiri terbimbing merupakan handout yang membantu 

siswa lebih mudah memahami materi tentang hidrokarbon karena siswa 

memperoleh pedoman sesuai yang mereka butuhkan. Pedoman-pedoman 

tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa. 

2. Handout yang didesain berisi: 

a. Standar kompetensi merupakan tujuan yang dicapai siswa setelah 

diberi satu pokok bahasan yang berfungsi untuk memberikan 

pandangan umum tentang hal-hal yang dikuasai siswa. 

b. Kompetensi dasar merupakan tujuan yang akan dicapai setelah 

mengikuti pelajaran untuk 1 kali pertemuan. Fungsinya untuk 

memberikan fokus pada siswa pada sub pokok bahasan yang sedang 

dihadapi. 

c. Ringkasan materi pelajaran merupakan kesimpulan-kesimpulan dari 

bahan ajar yang akan disampaikan atau diberikan pada siswa dan telah 

disusun secara sistematis menggunakan pendekatan inkuiri 

terbimbing. Dengan cara memberikan suatu permasalahn kemudian 

sisiwa merumuskan, mengumpulkan data, menganalisis data dan 

menyimpulkannya sehingga dapat menyelesaikan masalah. 

d. Soal-soal yang bisa membimbing siswa untuk menemukan konsepnya 

sendiri. 
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e. Sumber bacaan merupakan buku atau bahan ajar apa saja yang akan 

digunakan atau menjadi sumber dari materi pelajaran yang diberikan. 

Fungsinya untuk menelusuri lebih lanjut materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


