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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penididikan merupakan proses pembelajaran yang diarahkan pada 

perkembangan peserta didik. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan peserta didik, 

masyarakat, bangsa dan negara. Maka semua mata pelajaran yang diajarkan 

pada sekolah formal di Indonesia semestinya beryujuan agar mampu mendidik 

peserta didik yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap sosial dan sikap 

spiritual yang seimbang (Kemendikbud, 2013a). 

Fisika sebagai salah satu mata pelajaran wajib pada pendidikan tingkat 

sekolah menengah atas (SMA) diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, untuk mengembangkan sikap 

spiritual yang positif, menumbuhkan sikap sosial, memiliki kemampuan 

kognitif, membuat siswa dapat bertahan dan mampu menghadapi 

perkembangan global, serta mengembangkan keterampilan yang dapat 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 

Manfaat pembelajaran sains, khususnya Fisika dinyatakan dengan tegas 

pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikbud, 2013b). 

Kompetensi yang dituntut untuk dimiliki siswa SMA adalah: 

1. Memiliki perilaku beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
hasil dari penyelidikan terhadap fenomena fisika. 
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2. Mengembangkan sikap rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, logis, 

kritis, analitis, dan kreatif melalui pembelajaran fisika. 
3. Merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena fisika 

benda, merumuskan hipotesis, mendesain dan melaksanakan 

eksperimen, melakukan pengukuran secara teliti, mencatat dan 
menyajikan hasil dalam bentuk tabel dan grafik, menyimpulkan, serta 

melaporkan hasilnya secara lisan maupun tulisan. 
4. Menganalisis konsep, prinsip, dan hukum mekanika, fluida, 

termodinamika, gelombang, dan optik serta menerapkan metakognisi 

dalam menjelaskan fenomena alam dan penyelesaian masalah 
kehidupan. 

5. Memodifikasi atau merancang proyek sederhana berkaitan dengan 
penerapan konsep mekanika, fluida, termodinamika, gelombang atau 
optik. 

Terlihat dari kompetensi yang dituntut untuk dikuasai siswa, tidak hanya 

mengutamakan aspek kognitif namun juga sikap dan berbagai keterampilan. 

Khususnya untuk poin nomor tiga menunjukkan siswa dituntut untuk memiliki 

kompetensi keterampilan proses sains (KPS). Indrawati (1999) menyatakan 

bahwa “keterampilan proses harus dilatihkan dan dikembangkan karena 

keterampilan proses dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan 

pikirannya dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan 

proses menemukan konsep”. Akan tetapi, pada kenyataannya pembekalan 

keterampilan proses sains kepada peserta didik di lapangan belum sesuai 

dengan harapan.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, observasi pada proses pembelajaran 

fisika pada kelas X salah satu SMA di kota Bandung, ditemukan bahwa proses 

pembelajaran fisika yang dilaksanakan masih belum memenuhi standar proses. 

Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah dan 

kadang-kadang metode Cooperative Learning. Standar proses pembelajaran 

fisika mensyaratkan adanya kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang 

menuntut peserta didik secara aktif belajar untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui sumber-sumber yang ada dan guru bertugas sebagai 

fasilitator untuk terlaksananya proses pembelajaran. Selain itu guru juga 
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bertugas membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Beberapa 

contoh proses pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif 

adalah melalui kegiatan praktikum, demonstrasi, atau diskusi. Selain dapat 

membuat peserta didik aktif dalam kelas, proses ini juga dapat melatihkan 

beberapa keterampilan proses sains seperti keterampilan mengamati 

(observasi), memprediksi, merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan, 

mengamati dan lainnya. Temuan hasil observasi menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran fisika tidak ditunjang oleh kegiatan praktikum yang 

dapat membekali keterampilan peserta didik, hal ini dikarenakan (1) belum 

lengkapnya sarana/prasarana laboratorium; dan (2) jumlah materi ajar yang 

banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan praktikum. 

Selanjutnya, dari hasil tes awal keterampilan proses sains pada kegiatan 

studi pendahuluan, keterampilan proses sains yang mengujikan tujuh aspek 

keterampilan proses sains, ternyata kemampuan mengamati, memprediksi, dan 

merencanakan percobaan memenuhi kriteria sangat rendah. Hal ini disebabkan 

karena peserta didik jarang mendapatkan pembelajaran yang dapat melatihkan 

keterampilan-keterampilan tersebut. Dugaan lain peserta didik tidak 

mendapatkan pengalaman belajar melalui kegiatan demonstrasi ataupun 

percobaan dengan alat/bahan yang berhubungan dengan materi ajar, sehingga 

keterampilan mengamati peserta didik juga rendah. Rendahnya keterampilan 

proses sains peserta didik juga dapat berakibat pada rendahnya kemampuan 

kognitif peserta didik, karena keterampilan proses sains sangat berguna bagi 

peserta didik untuk memecahkan berbagai permasalahan fisika sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui bahwa nilai hasil belajar 

terkait dengan kemampuan kognitif peserta didik masih rendah. Oleh karena 

itu, guru harus dapat memfasilitasi peserta didik dengan proses pembelajaran 

yang baik dan dapat mendukung peserta didikuntuk aktif sehingga proses 

pembelajaran fisika menjadi bermakna. 
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Untuk dapat melatihkan keterampilan proses sains kepada peserta didik, 

maka guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model dan 

pendekatan yang melibatkan peserta didiksecara aktif. Duran & Ozdemir 

(2010) menyatakan bahwa, agar pengajaran sains menjadi lebih efektif, maka 

pengalaman belajar harus ditekankan supaya peserta didikaktif berpartisipasi 

dalam proses dan langkah-langkah penemuan ilmiah. Akinbobola & Afolabi 

(2010) juga menyatakan bahwa keterampilan proses sains dapat diperoleh dan 

dikembangkan melalui latihan-latihan yang melibatkan aktifitas praktek sains. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menunjang untuk melatihkan 

keterampilan proses sains adalah model pembelajaran Experiential Kolb. 

Model ini dianggap sebagai sebagai salah satu cara terbaik untuk melibatkan 

peserta didikaktif dalam pendekatan pembelajaran aktif (Manolas, 2005). 

Model pembelajaran ini terdiri dari empat tahap yaitu tahap pengalaman 

kongkrit, pengamatan reflektif, konseptualisasi abstrak, dan percobaan aktif. 

Melalui model pembelajaran ini diharapkan peserta didikdapat membangun 

konsep yang bermakna dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah dan 

membuat keputusan-keputusan yang cermat. 

Penelitian terhadap model pembelajaran Experiential Kolb yang telah 

dilakukan oleh Manolas (2005), menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Experiential Kolb dapat menstimulus peserta didikuntuk memilih pembelajaran 

dan menantang mereka untuk membangun kemampuan dalam mengefektifkan 

pemikiran dan pemecahan masalah. Selanjutnya, Chen, et al. (2010) 

menemukan bahwa penggunaan Lego Robot NXT dalam pembelajaran yang 

menerapkan model Kolb dapat membuat peserta didikaktif dan menikmati 

kesenangan dari Lego Robot serta menyadari konten matematisnya juga.  

Penulis memandang bahwapenelitian ini penting karena dengan 

menerapkan model pembelajaran Experiential Kolb ini diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains 
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siswa.Karena dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses 

praktikum sehingga dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan penelitian 

ini difokuskan pada kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains peserta 

didikyang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu ada langkah solutif 

agar tercipta kegiatan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains.  

Salah satu konsep yang ada dalam materi ajar Fisika di SMA kelas X 

adalah Fluida Statis. Konsep Fluida Statis merupakan salah satu konsep yang 

sangat mendasar dalam Fisika dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 

sehingga banyak pengalaman konkrit yang diperoleh peserta didiksebelum 

pembelajaran dilaksanakan. Pengalaman konkrit yang sering ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari tersebut dapat memberikan sebuah dasar bagi proses 

observasi dan refleksi pada pengalaman baru yang ditemuinya. Observasi dan 

refleksi ini selanjutnya diasimilasikan dan disaring menjadi konsep abstrak 

yang menghasilkan berbagai implikasi baru terhadap aktivitas, sehingga 

menciptakan berbagai pengalaman baru. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

model pembelajaran Experiential Kolb. 

 Model pembelajaran Experiential Kolb yang dipadukan dengan  metode 

praktikum secara inkuiri agar peserta didik dapat menemukan konsep yang 

medasari dari sebuah fenomena. Untuk itu, peneliti bermaksud menerapkan 

model pembelajaran yang melibatkan peserta didikuntuk mencari 

pengetahuannya sendiri dan penguasaan konsep melalui model pembelajaran 

Experiential Kolb pada materi Fluida Statis. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Experiential Kolb menggunakan 

metode praktikum secara inkuiri untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan 

Keterampilan Proses Sains siswa SMA pada materi Fluida Statis”. 
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B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka rumusan masalah tersebut dijabarkan 

kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan kemampuan kognitif siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model Experiential Kolb menggunakan metode 

praktikum secara inkuiri dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model Experiential Kolb menggunakan metode 

praktikum secara konvensional? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan proses sains siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model Experiential Kolb menggunakan 

metode praktikum secara inkuiri dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model Experiential Kolb menggunakan 

metode praktikum secara konvensional? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

Experiential Kolb menggunakan metode praktikum secara inkuiri dalam 

pembelajaran fisika pada materi Fluida Statis? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini, maka masalah penelitian 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Kemampuan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan kognitif yang dihubungkan dengan tingkat berpikir dimensi 

proses kognitif menurut Anderson & Karthwol (2010) yang terdiri dari 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis 

(C4),  mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Aspek kemampuan kognitif 

yang diukur pada penelitian ini dibatasi pada tiga aspek, yaitu mengingat 

(C1), memahami (C2), dan mengaplikasikan (C3). Kemampuan kognitif 

diukur dengan menggunakan tes pilihan ganda yang mencakup ketiga 

aspek kemampuan kognitif di atas. 



7 
 

 
 
Budy Sumaryanto, 2015 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXPERIENTIAL KOLB MENGGUNAKAN METODE  
PRAKTIKUM SECARA INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN 
KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMA PADA MATERI FLUIDA STATIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

2. Keterampilan proses sains yang diukur pada penelitian ini dibatasi pada 

empat aspek menurut Rustaman, dkk, (2005), yaitu meramalkan (prediksi), 

merencanakan percobaan, melakukan pengamatan, dan menginterpretasi 

data percobaan. Keterampilan proses sains diukur dengan menggunakan 

tes pilihan ganda yang mencakup keempat aspek keterampilan proses sains 

di atas. 

3. Tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran Experiential Kolb 

menggunakan metode praktikum secara inkuiri dilihat dari rata-rata 

frekuensi skala sikap yang dipilih. Skala sikap yang dimaksud adalah 

tanggapan peserta didik yang terdiri dari empat respon yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap tiap pernyataan. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan gambaran tentang peningkatan kemampuan kognitif 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model Experiential 

Kolb menggunakan metode praktikum secara inkuiri dibandingkan 

dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

Experiential Kolb menggunakan metode praktikum secara 

konvensional. 

2. Mendapatkan gambaran tentang peningkatan keterampilan proses sains 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model Experiential 

Kolb menggunakan metode praktikum secara inkuiri dibandingkan 

dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

Experiential Kolb menggunakan metode praktikum secara 

konvensional. 
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3. Mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan model 

pembelajaran Experiential Kolb menggunakan metode praktikum 

secara inkuiri dalam pembelajaran fisika materi Fluida Statis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti 

empiris tentang potensi model pembelajaran Experiential Kolb 

menggunakan metode praktikum secara inkuiri dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains siswa, dan 

memperkaya hasil-hasil penelitian tentang model pembelajaran, agar 

nantinya dapat digunakan  oleh berbagai pihak seperti guru, peneliti, 

mahasiswa LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan), praktisi 

pendidikan dan lain-lain, baik sebagai pembanding, pendukung maupun 

sebagai rujukan untuk penelitian sejenis. 


