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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah menyatakan bahwa proses pembelajaran harus menggunakan 

pendekatan ilmiah (scientific approach) di semua mata pelajaran. Pendekatan 

ilmiah ini merupakan ciri khas dan kekuatan dari kurikulum 2013. Komponen-

komponen dari pendekatan ilmiah ini adalah mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Komponen-komponen ini 

harus dimunculkan dalam proses pembelajaran, namun bukanlah sebagai suatu 

siklus. Sesuai dengan kurikulum 2013, proses pembelajaran harus melibatkan 

siswa, sehingga siswa akan lebih aktif dan lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Proses belajar yang melibatkan siswa ini bersifat student 

centered. 

Mata pelajaran fisika sebagai salah satu mata pelajaran dalam rumpun Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) diberikan pada siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 

2013 tentang standar nasional pendidikan menerangkan bahwa: 

 
“fisika termasuk bahan kajian ilmu pengetahuan alam, dimaksudkan untuk 
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya, serta 
membudayakan proses berpikir secara kritis, kreatif, dan mandiri”. 

 
Uraian di atas menjelaskan bahwa mata pelajaran fisika dimaksudkan untuk 

melatih siswa selain dapat menguasai pengetahuan, konsep, prinsip fisika, dan 

mampu menganalisis fenomena-fenomena di sekitar, serta memiliki kecakapan 

ilmiah, siswa juga harus memiliki keterampilan proses, keterampilan berpikir 

kritis, dan kreatif.  
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Dalam proses pembelajaran, guru berperan menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Salah 

satu keterampilan berpikir yang harus dikembangkan adalah keterampilan berpikir 

kritis. Keterampilan ini merupakan salah satu modal dasar atau modal intelektual 

yang penting bagi setiap individu. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan 

ini menjadi sangat penting di setiap jenjang pendidikan. 

Facione (2013) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis sangat 

penting karena dapat membuat siswa terampil dalam memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal inilah yang menyebabkan keterampilan berpikir kritis penting untuk 

dilatihkan karena kegiatan pembelajaran seharusnya bukan hanya bertujuan 

mengarahkan siswa untuk memperoleh nilai semata. Kurangnya pengembangan 

keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran ini juga dapat mengarahkan anak-

anak pada kebiasaan melakukan berbagai kegiatan tanpa mengetahui tujuan dan 

mengapa mereka melakukannya. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di salah satu sekolah di kota 

Bandung dengan menguji cobakan tes keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep yang sudah divalidasi untuk materi dinamika didapatkan hasil: 

Tabel 1.1 

Hasil Tes Pendahuluan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Indikator Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Presentase Capaian Keterangan 

Interpretasi 36,00 % Rendah 

Analisis 39,00 % Rendah 

Evaluasi 46,33 % Cukup 

Inferensi 10,00 % Sangat Rendah 

Eksplanasi 52,67 % Cukup 

Hasil wawancara dengan guru dan hasil angket yang diberikan kepada siswa 

pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep fisika dilihat 

dari hasil tes penguasaan konsep siswa ternyata hanya 20,93% siswa yang 

nilainya di atas KKM yaitu 75. Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama 

beberapa pertemuan menunjukan hal yang sama dalam pembelajarannya siswa 
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mengalami kesulitan untuk memahami konsep fisika dan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritisnya.  

Perlu adanya upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran agar siswa 

lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran akan memudahkan siswa dalam menemukan dan 

memahami konsep yang dipelajarinya. Semakin aktif siswa terlibat dalam proses 

pembelajaran, diharapkan semakin terasah pengembangan keterampilan berpikir 

kritisnya. Hal ini sejalan dengan Arsyad keterlibatan organ mata, telinga, dan 

aktifitas fisik lain dalam belajar akan membuat informasi yang diterima lebih 

mudah dimengerti oleh siswa (Ridwan, 2010, hlm. 3). 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kritis siswa, Menurut Munir (dalam Ridwan 2010, hlm. 34), 

faktor lain yang menentukan peningkatan keberhasilan proses belajar diantaranya: 

keadaan motivasi siswa, tingkat intelektual siswa, keadaan sosial, ekonomi dan 

pendidikan keluarga, proses belajar, jenis tes, kurikulum dan guru.  

Diperlukan sebuah model pembelajaran yang  memudahkan siswa dalam 

menguasai konsep fisika dan melatih keterampilan berpikir kritis siswa salah 

satunya dengan model pembelajaran inkuiri abduktif. Pembelajaran berbasis 

inkuiri dipandang sesuai, karena dalam pembelajaran siswa diberi keleluasaan 

untuk mencari dan menemukan pengetahuan sendiri (Nugraha, 2011, hlm. 4). 

Dalam inkuiri abduktif, siswa dihadapkan pada masalah autentik (nyata) atau 

fenomena alam, dan penyebab fenomena itu terjadi sehingga diharapkan dapat 

menyusun pengetahuannya sendiri, membuat siswa lebih akif, menumbuh dan 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memandirikan siswa, dan 

meningkatkan kepercayaan diri.  

Metode inkuiri abduktif juga menggunakan pendekatan ilmiah, dimana 

siswa dapat mengeksplorasi fenomena, memeriksa hipotesis dengan 

pengumpulan-pengumpulan data, menyeleksi hipotesis dengan membandingkan 

data-data yang diperoleh sebelumnya, dan siswa dapat memecahkan masalah serta 

menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari, jika siswa menemukan kekurangan 
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atau masalah sebelum tahap penjelasan, maka siswa dapat kembali ke tahap 

sebelumnya. Keempat komponen inkuiri abduktif ini dilakukan siswa secara 

mandiri dengan bimbingan guru, ini sesuai dengan pengembangan kurikulum 

2013. Model pembelajaran inkuiri, materi pelajaran yang didapatkan siswa akan 

lebih mudah diingat, lebih mudah diaplikasikan pada kondisi yang berbeda, dapat 

memunculkan motivasi belajar, dapat melatih kecakapan berpikir secara terbuka, 

dapat meningkatkan penguasaan konsep, mengembangkan sikap ilmiah, dapat 

mengembangkan pemahaman siswa yang mendalam tentang konsep sains dan 

dapat mengembangkan keteramilan berpikir kritis (Bruner dalam Dahar, 1989, 

hlm. 103). 

Selain itu, beberapa penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya dalam 

implementasi model pembelajaran inkuiri menunjukan hasil positif dari 

penggunaannya terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep siswa. Penelitian yang relevan salah satunya adalah penelitian Maulana 

(2011) menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar ranah kognitif siswa 

SMA dengan nilai rata-rata gain yang dinormalisasi dalam kategori sedang, 

penelitian Hanadawanuri (2011) didapatkan hasil bahwa model pembelajaran 

inkuiri dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan kategori tinggi 

dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan kategori sedang, penelitian 

Putri (2013) didapatkan hasil bahwa capaian pemahaman konsep metode inkuiri 

lebih baik dibandingkan dengan kombinasi metode inkuiri dan pengajaran timbal 

balik dan capaian keterampilan berpikir kritis bahwa kombinasi metode inkuiri 

dan pengajaran timbal balik lebih baik dibandingkan dengan metode inkuiri. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh penggunaan model pembelajaran inkuiri abduktif terhadap peningkatan 

keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa, penelitian ini berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Abduktif untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Siswa SMA pada 

Materi Dinamika”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran inkuiri abduktif pada materi dinamika? 

2. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri abduktif pada materi dinamika? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah model inkuiri abduktif 

berdasarkan tahap-tahap Oh (2013, hlm. 5), meliputi: eksplorasi, 

pemeriksaan, seleksi, dan penjelasan.  

2. Keterampilan berpikir kritis yang diukur adalah indikator keterampilan 

berpikir kritis menurut Facione (2013, hlm. 5). Dalam penelitian ini indikator 

yang digunakan meliputi: interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi dan 

eksplanasi. 

3. Penguasaan konsep yang diukur adalah indikator penguasaan konsep sesuai 

dengan taksonomi Marzano (2000, hlm. 1). Dalam penelitian ini indikator 

yang digunakan meliputi sistem kognitif yaitu yang mencakup mengingat 

(retrieval), pemahaman (comprehension), dan analisis. 

4. Model inkuiri abduktif diterapkan pada materi dinamika partikel di kelas X 

semester satu. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menyelidiki peningkatan penguasaan konsep siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran inkuiri abduktif pada materi dinamika. 
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2. Menyelidiki peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran inkuiri abduktif pada materi dinamika. 

 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian penggunaan model pembelajaran inkuiri abduktif ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek, diantaranya: 

1. Model pembelajaran inkuiri abduktif sebagai alternatif dalam penggunaan 

model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep siswa terutama dalam pelajaran fisika. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengembangkan variabel 

lain dari model pembelajaran inkuiri abduktif yang belum diteliti. 

 

F. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima Bab dengan masing-masing bab 

memiliki Sub Bab, diantaranya:  

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II berisi kajian pustaka tentang model pembelajaran inkuiri abduktif, 

keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep. 

3. Bab III berisi metodologi penelitian yang membahas tentang populasi dan 

sampel penelitian, metode penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahahan data 

4. Bab IV tentang temuan dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian 

dan pembahasan analisis temuan penelitian. 

5. Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil temuan untuk 

penelitian selanjutnya. 


