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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di salah satu 

SMA Negeri di Kota Bandung, dengan 58 responden siswa menunjukkan bahwa 

dalam penyampaian materi ajar tertentu, 58,04% responden menyatakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran fisika, kecenderungan siswa mampu menjawab 

masalah dan memahami masalah adalah dengan menggunakan angka. Hal ini 

karena pada pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan adalah cenderung 

lebih banyak menggunakan satu bentuk representasi. Hal ini berdampak pada 

56,90% responden menyatakan tidak dapat mengubah pernyataan materi dalam 

satu bentuk representasi kedalam bentuk representasi lainnya yaitu bentuk 

representasi verbal dan representasi gambar. Selain karena proses pembelajaran 

yang lebih cenderung pada penekanan satu bentuk representasi saja, hal lain yang 

membuat responden tidak dapat mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk 

representasi lainnya adalah karena 56,90% menyatakan bahwa soal latihan yang 

diberikan lebih banyak mengandung pengerjaan unsur matematis. Padahal, 

53,45% responden menyatakan mereka lebih mudah memahami konsep fisika bila 

disajikan dalam bentuk verbal, gambar, grafik, tabel, dll. Dengan kondisi 

pembelajaran seperti ini, tidaklah heran bahwa fisika dipandang sebagai suatu 

mata pelajaran yang hanya berfokus pada pengerjaan matematis dan rumus saja. 

Padahal, yang terpenting dalam suatu pembelajaran adalah bagaimana siswa dapat 

mengaplikasikan konsep fisika ke dalam kehidupan sehari-hari dan mampu 

memahami proses dari fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan fisika. Kemampuan memahami fenomena ini sulit 

diperoleh ketika pembelajaran yang diberikan di sekolah hanya berupa persamaan 

matematis tanpa adanya penguatan konsep yang terkandung dalam fenomena 

terebut. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa adalah 

dengan melatihkan keterampilan representasi, yaitu kemampuan yang harus 
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dibangun dan dimiliki untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi secara tepat 

(Kohl dan Noah, 2006). Berdasarkan pada hasil studi pendahuluan, diketahui 

bahwa 53,45% responden menyatakan bahwa mereka tidak banyak melakukan 

eksperimen dalam proses pembelajaran, artinya kemampuan mereka untuk 

merepresentasikan konsep dalam satu bentuk representasi ke dalam bentuk 

representasi lainnya kurang dilatihkan. 

Tabel 1.1. Hasil Studi Pendahuluan 

No. Pernyataan 
Persentase (%) 

SS S S SS 

1. 

Penyampaian materi di kelas memberikan 

kesempatan bagi saya untuk bereksplorasi mengenai 

materi fisika yang sedang dipelajari. 

0,00% 81,04% 13,79% 5,17% 

2. 

Penyampaian materi di kelas mengenai suatu materi 

fisika cenderung lebih banyak menggunakan persa-

maan matematis (rumus). 

27,59% 58,62% 10,34% 3,45% 

3. 

Saya lebih mudah memahami konsep fisika bila 

disajikan dalam bentuk verbal, gambar, grafik, tabel, 

dll. 

31,03% 53,45% 15,52% 0,00% 

4. 
Penyampaian materi fisika dilakukan dengan banyak 

cara (gambar, grafik, dll). 
15,52% 18,96% 65,52% 0,00% 

5. 
Soal latihan yang diberikan lebih banyak 

mengandung pengerjaan unsur matematis (rumus). 
24,14% 56,90% 13,79% 5,17% 

6. 

Soal latihan yang diberikan mampu memotivasi saya 

untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah 

pada materi fisika. 

10,34% 53,45% 32,76% 3,45% 

7. 
Dalam proses pembelajaran, siswa sering melaksa-

nakan eksperimen. 
3,45% 39,65% 53,45% 3,35% 

8. 

Dalam proses pembelajran, siswa sering dilibatkan 

dalam diskusi mengenai suatu konsep/materi yang 

sedang dipelajari. 

15,52% 56,90% 25,86% 1,72% 

9. Saya dapat mengubah pernyataan konsep dalam 3,45% 37,93% 56,90% 1,72% 
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bentuk verbal menjadi bentuk lain (gambar, grafik, 

tabel, dll). 

Jumlah Sampel = 58 Siswa 

Menurut Ainsworth (2006), konsistensi respon siswa untuk dapat 

memahami suatu konsep fisika tertentu menuntut pemahaman konsep yang lebih 

untuk melihat kesetaraan konsep tersebut walaupun dituangkan dalam bentuk 

representasi yang berbeda. Dengan pemahaman yang lebih, maka diharapkan akan 

terbangun suatu konsistensi pada diri siswa, baik konsistensi representasi maupun 

konsistensi ilmiah. Konsistensi representasi adalah kemampuan siswa untuk 

melihat kesetaraan suatu konsep yang diberikan tanpa melihat kebenaran jawaban 

secara ilmiah. Sedangkan, konsistensi ilmiah adalah kemampuan siswa untuk 

melihat kesetaraan suatu konsep yang diberikan dengan melihat kebenaran 

jawaban secara ilmiah. Berdasarkan data studi pendahuluan yang diperoleh, siswa 

hanya memiliki tingkat konsistensi ilmiah sebesar 10,44%. Selain 

mengembangkan konsistensi pada siswa, keterampilan representasi juga 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar dapat 

diartikan sebagai kecakapan nyata yang dapat diukur berupa pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara subjek belajar dan objek belajar 

selama berlangsungnya proses belajar. 

Penggunaan Five-Stage Conceptual Teaching Models ini diharapkan dapat 

memberikan bentuk proses pembelajaran yang memfasilitasi pengetahuan siswa. 

Pada model pembelajaran ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

pengetahuan awal atau konsep awal yang dimilikinya dalam bentuk representasi 

apapun yang dinilai oleh mereka sebagai cara terbaik untuk memahami suatu 

konsep. Kemudian setelah itu, dilakukan proses pembuktian atau verifikasi dari 

apa pengetahuan awal mereka. Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

cara diskusi atau dengan menggunakan Hands-on Activity yaitu dengan 

eksperimen yang akan mereka lakukan sendiri untuk memverifikasi pengetahuan 

awal yang mereka miliki, sehingga proses pembentukan konsep baru dan benar 

akan dibentuk oleh mereka sendiri dengan bantuan dan bimbingan guru. Setelah 

tahap ini selesai, kemudian siswa diberikan suatu permasalahan baru yang 
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menggunakan konsep yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur keajegan 

pengetahuan yang mereka miliki. 

Penggunaan Five-Stage Conceptual Teaching Models ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, karena dengan model pembelajaran 

ini, siswa diharapkan dapat memahami setiap konsep yang ada dan tidak hanya 

menghafalkannya, sehingga ketika ia dihadapkan pada persoalan apapun 

mengenai materi tersebut, ia akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Hal 

inilah yang memicu pada peningkatan prestasi belajar siswa tersebut. Selain itu, 

hal lain yang diharapkan dengan penggunaan model pembelajaran ini adalah 

terbentuknya keajegan pengetahuan siswa walaupun diujikan pada kondisi dan 

waktu yang berbeda-beda dan mampu untuk melihat kesetaraan konsep kemudian 

mampu menjawab dengan benar secara ilmiah, inilah yang disebut dengan 

konsistensi ilmiah. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Penerapan Five-Stage 

Conceptual Teaching Models Berbantu Hands-on Activity untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar dan Konsistensi Ilmiah pada Materi Suhu dan Kalor”. Untuk 

memperjelas rumusan masalah tersebut, maka rumusan tersebut diuraikan menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

Five-Stage Conceptual Teaching Models berbantu Hands-on Activity ? 

2. Bagaimana peningkatan konsistensi ilmiah siswa setelah diterapkannya 

Five-Stage Conceptual Teaching Models berbantu Hands-on Activity ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 



5 
 

 
Denisa Irla, 2015 
PENERAPAN FIVE-STAGE CONCEPTUAL TEACHING MODELS BERBANTU HANDS-ON ACTIVITY 
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DAN KONSISTENSI ILMIAH SISWA PADA MATERI 
SUHU DAN KALOR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya Five-Stage 

Conceptual Teaching Models berbantu Hands-on Activity. 

2. Peningkatan konsistensi ilmiah siswa setelah diterapkannya Five-Stage 

Conceptual Teaching Models berbantu Hands-on Activity.
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sebagai 

landasan penelitian selanjutnya dan bagi guru maupun siswa. Hal-hal yang 

diharapkan yaitu: 

1. Sebagai landasan bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya. 

2. Meningkatnya prestasi belajar dan konsitensi ilmiah siswa. 

3. Memberikan inovasi model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 

belajar dan konsistensi ilmiah. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab, 

yaitu: BAB I tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. BAB II tentang Kajian Pustaka mengenai Five-Stage 

Conceptual Teaching Models berbantu Hands-on Activity untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar dan Konsistensi Ilmiah Siswa pada Materi Suhu dan Kalor, yang 

meliputi uraian teori mengenai Five-Stage Conceptual Teaching Models, Hands-

on Activity, Prestasi Belajar, dan Konsistensi Ilmiah. BAB III tentang Metode 

Penelitian yang meliputi metode dan desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik pengolahan data. BAB IV tentang Temuan dan Pembahasan yang 

meliputi temuan hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil 

penelitian. BAB V tentang Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yang meliputi 

simpulan penulis terhadap hasil penelitian, implikasi terhadap hasil penelitian, dan 

saran terkait dengan penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya. 


