
1 
 

 
Rosa Nika Agusta,2014 
Penerapan metode proyek pada pokok bahasan momentum dan impuls untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis daan penguasaan konsep siswa SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional abad XXI yang telah dirumuskan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2010, hlm. 39) bertujuan: 

“Untuk mewujudkan  cita-cita bangsa yaitu masyarakat bangsa Indonesia 

yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara 

dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat 

yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang 

mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita 

bangsanya”. 

 

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional pada abad XXI, saat ini negara 

Indonesia sedang mengupayakan agar tercipta manusia-manusia yang berkualitas 

sebagai penerus bangsa. Khususnya manusia-manusia yang memiliki kemampuan 

lebih dalam berpikir tingkat tinggi. Sesuai dengan 21st Century Partnership 

Learning Framework (BSNP, 2010, hlm. 44), yang mengatakan bahwa “Sumber 

Daya Manusia abad XXI harus memiliki beberapa kompetensi atau keahlian, 

antara lain kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical Thinking 

and Problem Solving Skills).” Dari seluruh komponen dan aspek pertumbuhan 

yang ada, manusia merupakan faktor yang terpenting karena merupakan pelaku 

utama dari berbagai proses dan aktivitas kehidupan.  

 Fisika merupakan salah satu mata pelajaran sains yang mempelajari 

gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di alam. Sebagai salah satu mata 

pelajaran sains, pembelajaran fisika di sekolah hendaknya tidak berorientasi 

semata-mata untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, melainkan menyiapkan siswa untuk (1) mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 

konsep-konsep sains yang telah mereka pelajari, (2) mampu mengambil keputusan 

yang tepat dengan menggunakan konsep-konsep ilmiah dan (3) mempunyai sikap 
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ilmiah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehingga memungkinkan 

mereka untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah (Wahyudi, 2002). Belajar 

fisika merupakan proses aktif. Keaktifan dalam belajar fisika terletak pada dua 

segi, yaitu aktif bertindak (hands activity) dan aktif berpikir (minds activity) 

(NRC, 1996). Guru tidak hanya memiliki peran sebagai sumber belajar, fasilitator, 

pengelola, demonstrator, pembimbing, dan evaluator tetapi juga berperan sebagai 

motivator yang harus mampu membangkitkan motivasi siswa agar siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, berpikir kritis 

dan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (Yamin, 

2007). 

Di Indonesia, masih rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Hepytriati (2013), yang 

menyatakan bahwa siswa SMA Negeri Bengkulu memiliki kemampuan berpikir 

kritis berkategori kurang kritis sebesar 0%, cukup kritis sebesar 62,25%, kritis 

sebesar 37,09%, sangat kritis sebesar 0,66%. Dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa rata-rata siswa hanya memiliki kemampuan berpikir kritis dengan kategori 

cukup kritis yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir siswa masih harus 

dilatih oleh guru kepada siswa. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sadia (2008), yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa SMA 

kelas X di sembilan kabupaten yang ada di Bali, memiliki keterampilan berpikir 

kritis berkualifikasi rendah dengan skor rata-rata 49,38 dan simpangan baku 16,92 

(skor standar 100). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir 

siswa masih belum dibelajarkan oleh guru kepada siswa.  

Selain keterampilan berpikir kritis, siswa juga dituntut untuk menguasai 

konsep fisika karena hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil Trend in International 

Mathematics and Science Studies (TIMSS) 2011 bahwa sains (IPA) untuk kelas 

VIII, Indonesia menempati posisi 5 besar dari bawah yaitu Macedinia, Lebanon, 
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Indonesia, Maroco, dan Ghana. Indonesia menempati peringkat ke 40 dari 42 

negara dengan nilai 406 berada di bawah Palestina, Malaysia, dan Thailand. Nilai 

yang diperoleh Indonesia juga menurun dibandingkan hasil tahun 2007. Indonesia 

menduduki peringkat 39 dari 42 negara dengan nilai 427. Rendahnya mutu 

pendidikan sains di Indonesia tercermin dengan rendahnya penguasaan konsep 

siswa. Rendahnya keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa 

diduga ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang terjadi.  

Secara umum proses pembelajaran yang biasanya terjadi (setelah dilakukan 

pengamatan dilapangan) adalah siswa biasanya terpaku pada guru, siswa hanya 

mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan latihan soal. Proses pembelajaran 

seperti ini kurang melatih keterampilan siswa khususnya keterampilan berpikir 

kritis siswa sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya. Berpikir kritis adalah 

kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, 

mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, 

mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah (Chance dalam Murti, 2011).  

Dalam usaha meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep diperlukan inovasi baru dalam pembelajaran yang relevan dengan keadaan 

siswa saat ini. Pembelajaran keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan guru 

dengan pembelajaran menggunakan strategi-strategi pembelajaran konstruktivistik 

yang berpotensi memberdayakan keterampilan berpikir kritis, seperti 

pembelajaran dengan menggunakan metode proyek.  

Penggunaan metode proyek dalam pembelajaran fisika telah dilakukan oleh 

Holubova (2008) dalam penelitiannya diperoleh bahwa pembelajaran berbasis 

proyek dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan pemahaman ilmu 

pengetahuan lainnya. Penelitian senada juga dilakukan oleh Sastrika, dkk (2013), 

menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek mampu memberikan 

nilai pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis yang lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya diteliti oleh 

Muriithi, dkk (2013), diperoleh hasil terdapat perbedaan yang signifikan pada 
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prestasi akademik antara pelajar yang diajarkan dengan metode proyek dan yang 

tidak. 

Menurut Howell dan Mordini (Muriithi, 2013, hlm. 2), menggunakan 

metode proyek sebagai sarana mengajarkan keterampilan teknis, menggunakan 

alat, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Metode proyek adalah pendekatan kolaboratif, di mana siswa 

memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

mendefinisikan dan memecahkan masalah realistis menggunakan sebuah proses 

penemuan panjang (Validya, dalam Muriithi, 2013). Pembelajaran menggunakan 

metode proyek merupakan metode pembelajaran yang memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek 

secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat 

dipresentasikan kepada orang lain. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Proyek pada Pokok 

Bahasan Momentum dan Impuls untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 

Kritis dan Penguasaan Konsep Siswa SMA. Materi ini dipilih untuk diterapkan 

dalam metode proyek karena berdasarkan hasil wawancara bersama guru fisika, 

materi momentum dan impuls sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 

namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang kesulitan memahami konsep 

dan belum bisa menerapkan konsep tersebut  untuk menyelesaikan persoalan-

perwsoalan yang ada. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pembelajaran sains, khususnya fisika dan dapat menjadi bahan 

masukan terhadap guru dan siswa dalam mengembangkan strategi belajar 

mengajar sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka masalah 

yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimanakah peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa SMA setelah diterapkan metode proyek pada pokok bahasan 

momentum dan impuls?” 

Rumusan masalah diatas secara spesifik dapat dijabarkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa setelah diterapkan 

metode proyek pada pokok bahasan momentum dan impuls? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah 

diterapkan metode proyek pada pokok bahasan momentum dan impuls? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah di 

rumuskan dalam rumusan masalah yaitu : 

1. Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa setelah 

diterapkan metode proyek pada pokok bahasan momentum dan impuls. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

setelah diterapkan metode proyek pada pokok bahasan momentum dan 

impuls. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memperkaya hasil-hasil penelitian sejenis 

terkait penerapan metode proyek dalam pembelajaran fisika yang nantinya dapat 

dijadikan rekomendasi oleh guru-guru IPA/Fisika dan diharapkan dapat 

memberikan informasi yang lebih tentang manfaat penerapan metode proyek 

dalam proses belajar mengajar dan khususnya menjadi bukti akan potensi metode 

proyek dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika dan keterampilan berpikir 

kritis. 


