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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 

Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah 

atas/madrasah aliyah disebutkan bahwa terhitung tahun ajaran 2013/2014 mulai 

diberlakukan kurikulum 2013 sebagai dasar pelaksanaan seluruh proses 

pembelajaran mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas sebagai pengembangan 

dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku sebelumnya. Kurikulum 2013 ini 

dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir pada beberapa aspek 

pembelajaran diantaranya adalah : pola pembelajaran yang berpusat pada guru 

menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, pola pembelajaran satu arah 

menjadi pembelajaran interaktif, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok 

(berbasis tim) serta pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari 

dengan model pembelajaran pendekatan sains (Permendikbud No. 69 Tahun 2013 

: 2). Hal tersebut menegaskan bahwa dalam suatu proses pembelajaran, siswa 

harus berperan sebagai pusat pembelajaran sedangkan guru hanya berperan 

sebagai fasilitator. Guru harus dapat menciptakan suatu pembelajaran yang 

berlangsung secara interaktif, mendorong siswa untuk aktif mencari sumber 

belajar dan memfasilitasi siswa untuk dapat melakukan proses interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya serta bekerja sebagai sebuah tim dengan siswa lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran fisika pada materi 

momentum dan impuls disuatu SMK yang telah menerapkan kurikulum 2013, 

diperoleh fakta beberapa aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam melakukan 

proses pembelajaran diantaranya adalah: (1) Guru memulai dengan bercerita 

mengenai dua kegiatan olahraga yaitu baseball dan biliard, guru kemudian 

meminta siswa untuk memaparkan perbedaan bola baseball dengan bola biliard, 
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(2) Guru menggambar beberapa benda dengan berbagai massa dan berbagai 

kecepatan pada papan tulis, kemudian berupaya membangun pemahaman siswa 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada momentum melalui pertanyaan 

arahan. Sesekali guru menggunakan beberapa alat yang terdapat pada ruang kelas 

seperti spidol, penghapus dan buku sebagai alat peraga sederhana dalam 

memberikan penjelasan, (3) Guru memberikan definisi mengenai momentum 

disertai dengan perumusannya. Sesekali guru mengajukan pertanyaan untuk 

mengecek pemahaman siswa, (4) Guru memberikan beberapa contoh soal beserta 

penyelesaiannya, kemudian memberikan beberapa soal latihan kepada siswa untuk 

diselesaikan secara berkelompok. (5) Setelah siswa menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan, guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakannya didepan kelas 

untuk kemudian diberikan beberapa koreksi terhadap hasil pekerjaan tersebut, (6) 

Guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan terhadap seluruh 

proses pembelajaran yang telah dilakukan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru setelah proses 

pembelajaran selesai, diperoleh informasi bahwa dengan melaksanakan proses 

pembelajaran sebagaimana dipaparkan di atas, guru merasa telah berupaya 

melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan cara meminta siswa untuk 

menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

melalui pertanyaan-pertanyaan arahan dan meminta siswa untuk mengerjakan 

soal-soal latihan terkait dengan materi yang dipelajari. Selain itu, guru juga 

merasa telah memfasilitasi siswa untuk bekerja secara berkelompok agar terjadi 

interaksi yang dapat mendorong siswa untuk dapat saling berbagi pemahaman 

yang telah mereka miliki. Namun, walaupun didalam proses pembelajaran guru 

sudah berupaya untuk menerapkan prinsip pembelajaran agar sesuai dengan apa 

yang telah ditetapkan didalam kurikulum 2013, ternyata kualitas dari proses 

pembelajaran tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Beberapa hal yang 

masih menjadi kelemahan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan 

dianataranya adalah: (1) Sepanjang kegiatan pembelajaran dominasi guru dalam 



3 

 

 
Diki Rukmana, 2014 
Integrasi Tahapan  Learning Cycle Dengan  Metode  Inquiry  Labs  Pada Pembelajaran  Fisika 
Untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Kognitif  Dan Keterampilan  Proses  Sains  Siswa Smk   
Universitas  Pendidikan  Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

membangun konsep masih cukup besar. Hal tersebut terlihat dari lebih seringnya 

guru memberikan penjelasan konsep secara langsung dibandingkan membangun 

konsep melalui pertanyaan arahan, (2) Ketika memulai kegiatan pembelajaran, 

guru telah berupaya menggali pengetahuan awal yang dimiliki siswa melalui 

pertanyaan-pertanyaan. Namun fenomena yang dihadirkan tidak begitu 

kontekstual bagi siswa sehingga respon yang diberikan siswa sangat minim, (3) 

Pada beberapa aktivitas pembelajaran yang melibatkan proses pengamatan 

langsung (baik berupa fenomena disekitar maupun berupa kegiatan demonstrasi), 

guru beberapa kali berupaya melibatkan siswa untuk aktif dalam membangun 

pemahaman konsep dengan mengajukan beberapa pertanyaan arahan, namun 

hanya sedikit siswa yang memberikan respon jawaban. Hal tersebut dikarenakan 

pertanyaan arahan yang dibangun guru tidak dilakukan secara bertahap dan tidak 

tersusun secara sistematis untuk sampai pada sebuah konsep tertentu, sehingga 

siswa pun kebingungan dalam menjawab pertanyaan, (4) Tidak ada kegiatan 

eksperimen yang sajikan oleh guru sebagai bagian dari proses untuk membangun 

pemahaman siswa, dan (5) Diakhir kegiatan pembelajaran guru hanya 

memberikan permasalahan terkait dengan aplikasi rumus, itupun hanya terbatas 

pada soal-soal yang sejenis dengan contoh soal yang diberikan. Hal tersebut 

berakibat kemampuan aplikasi siswa hanya terbatas pada permasalahan yang 

dipelajari saja. Sehingga ketika siswa dihadapkan pada permasalahan yang baru, 

siswa tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. 

Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada proses 

pembelajaran yang dilakukan, selanjutnya dilakukan tes kemampuan kognitif dan 

wawancara terhadap siswa untuk mengetahui bagaimana implikasi kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan tersebut terhadap kemampuan kognitif siswa. 

Berdasarkan tes kemampuan kognitif diperoleh hasil bahwa skor rata-rata 

pencapaian siswa pada soal dengan tingkat kognitif C2, C3 dan C4 masih rendah 

dimana masing-masing tingkat kognitif skor rata-rata siswa sebesar (41.26%), 

(39.52%) dan (13.33%). Hasil tersebut menunjukan bahwa proses kegiatan 
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pembelajaran yang telah dilakukan belum cukup baik untuk melatihkan 

kemampuan kognitif siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh 

informasi bahwa rendahnya pencapaian hasil belajar yang mereka dapatkan dalam 

pembelajaran fisika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: (1) Siswa 

merasa tidak memahami materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru secara 

utuh. Siswa merasa bahwa materi pelajaran yang telah mereka peroleh pada 

proses pembelajaran akan cepat terlupa kembali ketika pembelajaran selesai, (2) 

Siswa merasa kesulitan ketika harus menjawab soal-soal aplikasi yang berbeda 

dengan soal-soal yang mereka dapatkan pada saat latihan, dan (3) Contoh-contoh 

fenomena yang dihadirkan oleh guru seringkali tidak terkait langsung dengan 

aktivitas siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa tidak dapat 

menangkap dengan baik hubungan antara fenomena yang ditampilkan guru 

dengan materi yang sedang dipelajari.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, tes dan wawancara 

sebagaimana yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan, secara esensi masih belum sejalan dengan prinsip-

prinsip pembelajaran yang ditekankan pada kurikulum 2013.  Beberapa hal yang 

belum terfasilitasi dalam proses pembelajaran tersebut adalah tidak tersedianya 

kegiatan pembelajaran yang secara bertahap mengalihkan pusat pembelajaran dari 

guru kepada siswa, tidak tersedianya pertanyaan arahan yang baik dan sistematis 

yang diajukan guru kepada siswa sebagai upaya untuk membangun pengetahuan 

siswa berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki, serta belum tersedianya 

pengalaman belajar nyata yang dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengaplikasikan penguasaan konsep yang telah mereka miliki sebagai upaya 

untuk menguatkan pemahaman siswa pada materi yang dipelajari. Pada akhirnya 

kekurang-kekurangan tersebut berimplikasi pada masih rendahnya pencapaian 

kemampuan kognitif siswa. Selain itu, tidak adanya aktivitas pembelajaran yang 

melibatkan siswa pada aktivitas hands-on juga akan berdampak pada tidak 

terlatihkannya sejumlah keterampilan proses sains siswa, padahal aspek 
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keterampilan merupakan salah satu aspek hasil belajar yang harus dicapai dalam 

setiap pembelajaran fisika selain dari kemampuan kognitif (Permendikbud No. 69 

:2013) 

Untuk dapat mengatasi kelemahan tersebut, guru perlu mengubah metode 

mengajar lama dengan metode mengajar baru yang memungkinkan terjadinya 

proses pembelajaran interaktif dan terjadi perpindahan pusat pembelajaran dari 

guru kepada siswa secara bertahap. Model pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran Level of inquiry. Model pembelajaran ini menyajikan 

kerangka hierarkis eksplisit untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi 

inkuiri. Wenning (2005) menggambarkan tingkatan inkuiri sebagai  sebuah 

pendekatan mengajar yang melatihkan keterampilan berpikir secara bertahap dari 

berpikir tingkat dasar menuju berpikir tingkat tinggi dan di mana pusat 

pembelajaran secara bertahap bergeser dari guru kepada siswa. Dengan 

berpindahnya aktivitas pembelajaran secara bertahap dari guru kepada siswa, 

maka secara secara perlahan siswa akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

dan pada akhirnya siswa tidak lagi hanya sekedar melihat dan mendengar materi 

yang disampaikan oleh guru tetapi juga secara aktif terlibat langsung dalam 

membangun pengetahuan mereka sendiri sehingga akan berimplikasi pada 

peningkatan kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains yang mereka 

miliki. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran inkuiri tersebut mulai dari level 

terendah sampai level tertinggi yaitu discovery learning, interactive 

demonstrations, inquiry lessons, inquiry labs dan hypothetical inquiry. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sariati (2013) 

diperoleh hasil bahwa penggunaan level of inquiry pada pembelajaran fisika di 

SMP memunculkan rata-rata persentase keterampilan proses sebesar 59,3% 

dengan kategori kurang dan peningkatan literasi sains yang rendah dengan N-gain 

sebesar 0,06. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya  pencapaian 

keterampilan proses dan literasi sains adalah belum optimalnya pembelajaran 
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inkuiri yang dilakukan oleh guru dan belum terbiasanya siswa melakukan 

pembelajaran inkuiri.  

Untuk memperbaiki proses pembelajaran pada masing-masing tahapan inkuiri 

tersebut, maka pada penelitian ini akan digunakan 5 tahapan learning cycle yang 

terdiri dari observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi dan aplikasi (Wenning: 

2011) dalam pembelajaran inkuiri yang akan dilakukan. Dengan menggunakan 5 

tahapan learning cycle tersebut, maka masing-masing tahapan inkuiri dapat 

dipandang sebagai sebuah model pembelajaran yang dapat berdiri sendiri secara 

utuh, sehingga ketika akan menerapkannya pada pembelajaran fisika, guru dapat 

memilih tingkatan inkuiri yang dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

peserta didik dan materi yang akan diajarakan.  Selain itu, penggunaan 5 tahapan 

learning cycle tersebut juga dimaksudkan agar penerapan tahapan inkuiri 

dilakukan dengan urutan belajar yang mengarah ke bentuk yang lebih detail dan 

komprehensif (Wenning : 2011). Berdasarkan hasil analisis materi dan hasil 

observasi tingkat kemampuan siswa yang akan dijadikan objek penelitian, maka 

tingkatan inkuiri yang akan digunakan pada penelitian ini adalah inquiry labs. 

Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan topik: “Integrasi tahapan learning cycle dengan metode inquiry 

labs pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan 

keterampilan proses sains siswa SMK” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan permasalahan pada 

penelitian ini yaitu : “Apakah penerapan integrasi tahapan learning cycle dengan 

metode inquiry labs pada pembelajaran fisika dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif dan keterampilan proses sains siswa SMK?”. Rumusan masalah tersebut 

dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan kognitif siswa sebagai impact 

diterapkannya integrasi tahapan learning cycle dengan metode inquiry labs 

pada pembelajaran fisika? 
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2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan proses sains siswa sebagai impact 

diterapkannya integrasi tahapan learning cycle dengan metode inquiry labs 

pada pembelajaran fisika? 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dibuat pembatasan masalah 

dalam penelitian ini. Pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikat : 

1. Peningkatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah perubahan positif dari 

hasil pretest dan posttest yang dinyatakan dengan nilai rata-rata gain yang 

dinormaliasasi <g> 

2. Kemampuan kognitif disusun berdasarkan taksonomi Bloom revisi meliputi 

dimensi kognitif C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis)  

3. Keterampilan proses sains disusun berdasarkan indikator KPS meliputi 

keterampilan mengklasifikasi, menginterpretasi data, merencanakan 

percobaan, serta keterampilan berkomunikasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Memperoleh gambaran tentang peningkatan kemampuan kognitif siswa 

sebagai impact diterapkannya integrasi tahapan learning cycle dengan metode 

inquiry labs pada pembelajaran fisika. 

2. Memperoleh gambaran tentang peningkatan keterampilan proses sains siswa 

sebagai impact diterapkannya integrasi tahapan learning cycle dengan metode 

inquiry labs pada pembelajaran fisika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Menjadi bukti empiris tentang penerapan integrasi learning cycle dengan 

metode inquiry labs pada pembelajaran fisika dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains siswa. 
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2. Menjadi referensi yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan 

seperti guru, mahasiswa, para praktisi pendidikan dan lembaga-lembaga 

penyelenggara pendidikan. 

3. Menjadi referensi bagi peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian 

sejenis serta pengembangannya. 

  

 


