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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Seiring perkembangan zaman khususnya pada abad-21 ini tuntutan kehidupan 

manusia semakin tinggi. Tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas 

agar dapat bersaing menghadapi tantangan abad-21 ini. Sumber daya manusia yang 

berkualitas dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang memiliki kurikulum 

dengan kualitas yang tinggi. Adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

merupakan salah satu sistem yang baik untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup. KTSP 

merupakan kurikulum yang lebih memusatkan pembelajaran pada siswa, sehingga 

siswa lebih banyak mencari sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan 

dinamisator yang memberikan kemudahan kepada siswanya dalam menanamkan 

konsep yang menjadi tuntutan kurikulum. Salah satu mata pelajaran yang terdapat 

dalam KTSP khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah mata pelajaran 

fisika. 

Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan 

teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam (BSNP, 2006). Berdasarkan 

KTSP tujuan dan fungsi mata pelajaran fisika di SMA diantaranya adalah untuk 

memupuk sikap ilmiah yang mencakup jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat 

bekerja sama dengan orang lain. Selain itu diharapkan peserta didik memiliki 

kemampuan dalam mengembangkan pengalaman, mengembangkan kemampuan 

bernalar dalam berpikir analisis induktif deduktif, menguasai konsep-konsep fisika 

dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (BSNP, 2006). Secara eksplisit 

tujuan tersebut menekankan pada keterampilan siswa dalam berpikir dan 

memecahkan masalah. Agar tujuan dan fungsi tersebut tercapai maka pembelajaran 

dengan mengembangkan keterampilan berpikir dan kemampuan memecahkan 

masalah merupakan hal yang vital. Fabby dan Koenig (2015) menyatakan bahwa 



2 

 

Isti Fuji Lestari, 2016 
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Pengalaman dengan Pendekatan Science, Technology, 
Engineering,  and Mathematics (STEM) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

siswa dengan kemampuan memberikan alasan yang tinggi mendukung kemampuan 

dalam menyelesaikan masalahnya juga tinggi. 

Namun pengamatan di lapangan memberikan hasil yang berbeda dengan 

tujuan yang diharapkan dalam KTSP. Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa 

SMA di Garut tentang proses belajar mengajar yang berlangsung, diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran yang diterapkan guru berupa ceramah saja. Siswa 

beranggapan bahwa mata pelajaran fisika merupakan mata pelajaran yang sangat 

sulit, karena fisika cenderung dengan hitungan dan rumus-rumus saja tanpa tahu 

gunanya untuk apa. Siswa merasa bahwa fisika tidak banyak diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran terpusat pada kelas, tidak 

memanfaatkan lingkungan dan sumber lainnya. Menurut para guru bidang studi 

fisika di SMA tersebut, kemampuan pemecahan masalah fisika siswa sangat lemah 

khususnya pada materi kinematika,  listrik, dan  fluida sehingga setiap ada perubahan 

bentuk soal dalam lingkup materi yang sama, siswa tetap kesulitan untuk 

mengerjakan soal-soal tersebut. Kemampuan siswa dalam menganalisis peristiwa 

atau kejadian juga sangat lemah, siswa cenderung menghafal sehingga cepat lupa. 

Alasan itulah yang menyebabkan hanya sebagian kecil siswa yang bisa mencapai 

target ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu 75. Setelah dilakukan tes kemampuan 

pemecahan masalah ditemukan bahwa nilai rata-rata kemampuan pemecah masalah 

yang diperoleh siswa adalah 34,47, sedangkan nilai rata-rata keterampilan berpikir 

kritis siswa setelah tes keterampilan berpikir kritis adalah 29,39. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir 

kritis siswa sangat rendah.  

Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan, diduga ada kaitannya 

antara rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis 

siswa dengan proses pembelajaran yang selama ini digunakan. Kemampuan 

pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis rendah tersebut terjadi karena 

pembelajaran terfokus pada penekanan konsep saja tidak sampai pada pengaplikasian 

konsep tersebut. Siswa hanya menggunakan perhitungan matematis saja tidak sampai 

menerapkannya dalam engineering process. Hal ini menunjukkan engineering 

process tidak dilatihkan dalam pembelajaran, terbukti siswa tidak dapat merespon 
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jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan selama pembelajaran. Siswa kurang 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan tidak banyak latihan berpikir, sehingga 

menimbulkan anggapan bahwa fisika tidak dirasakan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari, terlebih untuk menghadapi tantangan di abadi-21 ini. Padahal 

engineering process ini dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah baik 

permasalahn fisika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran agar siswa terlibat aktif dan 

mendapatkan pengalaman langsung untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan keterampilan berpikir pada mata pelajaran fisika.  

Fisika sendiri merupakan bagian dari IPA yang sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sifatnya maka orientasi pembelajaran fisika 

lebih ke arah penanaman pengetahuan tentang konsep-konsep dasar, pengembangan, 

keterampilan sains, dan pengembangan pola berpikir logis. Dengan demikian, 

tampaknya akan sangat cocok jika pembelajaran fisika dilakukan dengan berbasis 

pengalaman, baik pengalaman mengamati kejadian-kejadian atau fenomena alam 

maupun pengalaman mengamati proses sains agar dapat mempermudah siswa dalam 

mempelajarinya serta dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa sehingga 

menjadi manusia yang berkualitas.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran dan menjadikan pengalaman sebagai dasar ialah model 

pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran ini terdiri dari empat 

tahapan, yaitu pengalaman konkret (concrete experience), pengamatan reflektif 

(reflective observation), konseptualisasi abstrak (abstract conceptualization), dan 

percobaan aktif (active experimentation) (Kolb, 1984). Model ini juga sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan dalam KTSP dan dapat melatih 

kompetensi siswa agar tujuan mata pelajaran fisika yaitu untuk mengembangkan 

pengalaman dapat terpenuhi. 

Penelitian mengenai model pembelajaran berbasis pengalaman telah 

dilakukan oleh Anggara (2012) yang menyatakan bahwa perolehan statistik 

menunjukan perbedaan pemahaman konsep fisika yang signifikan lebih baik antara 

penggunaan model pembelajaran berbasis pengalaman dibandingkan model 
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konvensional. Weinberg, dkk. (2011) menyatakan bahwa model pembelajaran 

berbasis pengalaman dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika 

dan sains pada siswa sekolah menengah. Nuryanti (2010) menemukan bahwa model 

pembelajaran berbasis pengalaman secara signifikan dapat lebih meningkatkan 

penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional. Sedangkan Chanchaichaovivat, dkk. 

(2009), mengemukakan bahwa model pembelajaran berbasis pengalaman dapat 

meningkatkan prestasi siswa terutama dalam pembentukan dan penguasaan konsep 

serta keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran biologi.  

Selain menerapkan model pembelajaran berbasis pengalaman dalam 

melaksanakan pembelajaran, dibutuhkan juga suatu sudut pandang atau pendekatan 

tertentu dalam pembelajaran di kelas. Salah satu pendekatan yang sesuai dengan 

permasalahan sebelumnya adalah pendekatan Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics (STEM). Pendekatan STEM merujuk pada pengintegrasian konsep 

desain teknologi dengan konsep sains dan matematika dalam pembelajaran. Quang, 

dkk. (2015) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan STEM dapat 

memberikan siswa pengalaman belajar, pembelajaran aktif dan bermakna secara 

kontekstual. Becker dan Park (2011) menyatakan bahwa pendekatan STEM 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pembelajaran siswa. Sedangkan Duran 

dan Sendag (2012) menyatakan bahwa pendekatan STEM dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa SMA di sekolah perkotaan, khususnya kemampuan 

memberikan alasan induktif dan menarik kesimpulan.  

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan 

bahwa model pembelajaran berbasis pengalaman dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar matematika dan sains. Selain itu juga dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran biologi dengan pokok 

bahasan yang berbeda-beda. Ini berarti, model pembelajaran berbasis pengalaman 

dapat digunakan juga dalam mata pelajaran apapun, termasuk dalam mata pelajaran 

fisika. Namun model pembelajaran berbasis pengalaman belum menekankan aplikasi 

sains dan teknologi untuk memecahkan persoalan pada kehidupan nyata. Maka 

model pembelajaran berbasis pengalaman dapat dipadukan dengan pendekatan 
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STEM agar siswa lebih memaknai pembelajaran yang diperoleh dan dapat 

menggunakannya di kemudian hari. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Berry, 

dkk. (2012) bahwa integrasi STEM dalam model pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan dapat membantu membangun hubungannya 

dalam kehidupan nyata.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dirasa penting untuk 

mengangkat hal ini dalam penelitian dikarenakan permasalahan tersebut akan 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir 

siswa dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, 

judul penelitian yang diangkat adalah ”Penerapan Model Pembelajaran Berbasis 

Pengalaman dengan Pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

(STEM) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa SMA.”  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA sebagai 

dampak dari penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman dengan 

pendekatan STEM?” 

Rumusan masalah di atas dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa SMA sebagai 

dampak dari penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman dengan 

pendekatan STEM? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa SMA sebagai 

dampak dari penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman dengan 

pendekatan STEM? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan gambaran peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

fisika siswa SMA sebagai dampak penerapan model pembelajaran berbasis 

pengalaman dengan pendekatan STEM. 

2. Untuk mendapatkan gambaran peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

SMA sebagai dampak penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman 

dengan pendekatan STEM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai: 

1. Alternatif model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh tenaga pendidik dalam merancang pembelajaran yang 

berkualitas, khususnya dalam mengembangkan pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir kritis siswa.  

2. Bukti empiris tentang potensi model pembelajaran berbasis pengalaman 

dengan pendekatan STEM dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Selain itu hasil 

penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian dalam bidang kajian 

sains yang nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait atau yang 

berkepentingan dengan hasil-hasil penelitian ini. 

  


