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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada abad 21 pemahaman terhadap sains telah berkembang dari sains 

sebagai penghasil produk dari ilmu pengetahuan menjadi sains sebagai cara 

berpikir dan bertindak, kumpulan keterampilan proses, dan proses 

penyelidikan ilmiah. Guru dapat memahami makna hakiki dari belajar dan 

pembelajaran sains yang dilakukan oleh peserta didik yaitu sebagai proses 

pembentukkan kompetensi bukan hanya proses transfer pengetahuan oleh 

guru kepada peserta didik (Jufri, 2010). Fisika yang merupakan bagian dari 

sains harus diajarkan kepada siswa sesuai dengan kompetensinya.  

Kompetensi yang harus dikembangkan dalam pembelajaran Fisika Dasar 

salah satunya adalah pemahaman materi ajar fisika. Hal senada sejalan 

dengan pendapat National Research Council (1996) yang menjelaskan 

bahwa belajar Fisika hendaknya bertanjak dan berfokus pada pemahaman 

materi (understanding). Beberapa hasil penelitian yang melandasi 

pentingnya pemahaman materi ajar antara lain: (1) Konsepsi belajar 

mengacu pada pandangan kontruktivisme, bahwa understanding 

construction menjadi lebih penting dibandingkan dengan memorizing fact 

(Abdullah & Abbas, 2006; Brook & Brook, 1993); (2) “Rote learning leads 

to inert knowledge- we know something but never apply it to real life” 

(Heinich, et al.,2002). Dalam mempelajari dan memahami konsep Fisika 

maka siswa harus bertindak seperti ilmuwan dan memiliki kompetensi 

penalaran yang baik. Penalaran ilmiah dalam mempelajari Fisika sangat 

penting dimiliki oleh siswa. Giere (2006) menyatakan bahwa penalaran 

ilmiah merupakan keterampilan kognitif yang diperlukan untuk memahami 

dan mengevaluasi teorirtis, statistik, dan hipotesis. Banyak peneliti 

menyatakan bahwa penalaran ilmiah siswa adalah salah satu tujuan 

pendidikan sains (Lawson, 2003).  
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Thoron (2012) mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa di Amerika 

Serikat banyak peneliti seperti Lawson dan Weser menemukan prestasi 

belajar siswa dalam bidang sains menurun. Hal ini diakibatkan oleh 

kemampuan penalaran mereka rendah. Chen dan She (2013) 

mengungkapkan juga bahwa di tempat penelitiannya  para siswa tidak 

pernah difasilitasi oleh gurunya untuk melatihkan kompetensi penalaran 

ilmiah, para guru tidak pernah melakukan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan scientific inquiry, yang esensinya  sangat erat hubungannya 

dengan scientific reasoning (penalaran ilmiah). Dikarenakan penalaran 

ilmiah siswa begitu kurang baik sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman materi ajar siswa terhadap Fisika pun akan kurang baik. 

Indrawati (2007) menyatakan pemahaman materi sangat berkaitan dengan 

penalaran ilmiah dalam hal membandingkan antar konsep (mengidentifikasi 

konsep, mengklasifikasikan, dan memberi contoh), mengaplikasikan konsep, 

dan menyimpulkan suatu konsep atau teori. 

National Sains Standard (NRC, 1996) dan Benkmark for Science 

Literacy (AAAS, 1993) menekankan pentingnya pengajaran sains berbasis 

inkuiri. Hal ini karena inkuiri dapat meningkatkan penalaran ilmiah dan 

membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman materi ajar dan proses 

sains secara jelas dan mendalam. Chen dan She  (2014) menyatakan bahwa 

inkuiri sangat penting dan merupakan strategi yang efisien untuk 

meningkatkan penalaran ilmiah. Sejarah mencatat bahwa para ilmuan fisika 

terdahulu melakukan kegiatan inkuiri dalam menyelidiki alam dan 

memperoleh ilmu pengetahuan. Begitupun  halnya dengan siswa, dalam 

memahami fisika mereka harus diajarkan melakukan penyelidikan dengan 

berinkuiri. Sebagaimana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran fisika siswa harus diarahkan untuk 

mengetahui dan berbuat sehingga dapat membantu mereka untuk 

memperoleh penguasaan yang lebih mendalam. Dalam arti lain, pemahaman 

materi fisika akan didapat oleh siswa apabila mereka memiliki kemampuan 

penalaran ilmiah yang baik pula. Para peneliti menyatakan bahwa 
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pembelajaran yang efektif dalam melatihkan kemampuan penalaran ilmiah 

adalah pembelajaran yang berbasis inkuiri. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti didapat 

bahwa pembelajaran fisika di Sekolah masih terfokus pada penghafalan 

rumus dan pembahasan-pembahsan soal fisika. Selain itu, ketika dalam 

proses pembelajaran, siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengobservasi 

fenomena yang disuguhkan yang dapat melatihkan penalaran ilmiah mereka 

dalam berhipotesis, dan juga menuntut mereka dalam membuktikan hipotesis 

yang mereka buat, serta menafsirkan dan menganalisis data sehingga dapat 

menghasilkan sebuah kesimpulan yang didukung oleh pemahaman yang 

mendalam. Permasalahan ini didukung oleh sebuah fakta hasil tes terhadap 

121 siswa di SMA Negeri kabupaten Majalengka kelas XI dan XII yang 

diperoleh  (1) persentase pemahaman materi fisika siswa terhadap materi 

fluida statis masih pada kategori rendah. Berdasarkan 40 siswa yang diuji, 

hanya 6 siswa atau 15% yang mampu menjelaskan (explaining) konsep 

massa jenis dan penerapan Hukum Pascal, 10 siswa atau 25% yang mampu 

menyimpulkan (inferring) konsep tekanan hidrostatis, sekitar 9 siswa atau 

25% yang mampu membandingkan (comparring) peristiwa mengapung, 

melayang, tenggelam akibat gaya apungnya dan hanya sekitar 4 siswa atau 

10% yang mampu memberikan contoh (exemplifying) gaya apung (2) 

persentase penalaran ilmiah siswa yang di tes dengan menggunakan 

classroom test of scientific reasoning karya Lawson (2003) menunjukkan 

penalaran ilmiah mereka masih dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil tes 

dari 71 siswa yang diuji hanya 10,7 % dari mereka memiliki penalaran yang 

dikategorikan baik.  

Hasil ini ternyata sesuai dengan penelitian Nanik (2011) di SMA Negeri 

Kota Cimahi kelas X-9 dengan jumlah siswa 38 orang diperoleh informasi 

bahwa kemampuan memahami materi fisika siswa kurang. Berdasarkan hasil 

angket, siswa menyatakan bahwa penyebab siswa sulit memahami fisika 

diakibatkan banyak rumus sebanyak 10,5%. Lebih sedikit dibanding siswa 

yang memilih jawaban banyak materi yang sulit dipahami, yakni sebanyak 
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42,1%. Berarti pemahaman materi fisika mereka kurang dibandingkan 

dengan kemampuan matematisnya. Menurut Osborne (dalam Amin, 2015), 

hanya 10% guru sains yang menyajikan sains sebagai sebuah pengetahuan 

yang diuji atau dibuktikan dengan proses pembuktian kebenarannya melalui 

penalaran, evaluasi bukti, dan pertimbang argumen kontra. Mayoritas guru 

sains menyajikan sains sebagai fakta tanpa pertanyaan epistemik. Hal ini 

mengakibatkan penalaran ilmiah siswa rendah. Terbukti dari hasil tes 

penalaran ilmiah pada Programme for International Student Assesment 

(PISA) tahun 2012 dan tahun 2015, Indonesia mendapatkan peringkat ke 64 

dari 65 Negara dan peringkat ke 69 dari 76 Negara yang berpartisipasi dalam 

tes PISA tersebut. 

Untuk mengatasi rendahnya penalaran dan pemahaman siswa terhadap 

mata pelajaran fisika, paradigma pembelajaran harus diubah dari 

pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Dahar (2011) mengungkapkan bahwa belajar sains merupakan 

suatu proses konstruktif yang menghendaki partisipasi aktif siswa. 

Pembelajaran seperti ini cenderung mengacu pada teori konstruktivis. Pada 

dasarnya pendekatan konstruktivis ini sangat cocok digunakan untuk mata 

pelajaran IPA terutama fisika. Hal tersebut karena fisika merupakan salah 

satu bidang ilmu yang tidak hanya berupa kumpulan fakta, tetapi juga 

memerlukan serangkaian proses ilmiah untuk memperoleh fakta tersebut. 

Salah satu model pembelajaran konstruktivis dan berbasis inkuiri yang dapat 

meningkatkan penalaran ilmiah dan pemahaman materi fisika adalah 

Learning Cycle (Dolan & Grady, 2009). Learning Cycle merupakan model 

pembelajaran konstruktivisme yang dikembangkan oleh Robert Karplus 

dalam Science Curiculum Improvement Study (SCIS) dari Universitas 

California, Berkeley tahun 1970-an (Trowbright & Bybee dalam Wena, 

2009). Pada awalnya model pembelajaran learning cycle terdiri dari 3 fase 

yang disebut dengan learning cycle 3E. Fase tersebut terdiri atas eksplorasi, 

pengenalan konsep, dan aplikasi konsep. Kemudian, learning cycle 3E 

dikembangkan menjadi learning cycle 5E yang terdiri atas fase engage, 
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explore, explain, elaborate, dan evaluate (Lorsbach, 2006) Selanjutnya 

dikembangkan lagi menjadi learning cycle 7E yang terdiri atas fase elicit, 

engage, explore, explain, elaborate,extend , dan evaluate (Eisenkraft, 2003). 

Model pembelajaranlearning cycle 7E dapat (1) memfasilitasi siswa 

dalam mengingat kembali materi pelajaran yang telah mereka dapatkan 

sebelumnya, (2) memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih 

aktif dan menambah rasa keingintahuan, (3) melatih siswa belajar 

menemukan konsep melalui kegiatan eksperimen, (4) melatih siswa untuk 

menyampaikan secara lisan konsep yang telah mereka pelajari, dan (5) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, menemukan, 

dan menjelaskan contoh penerapan yang telah dipelajari (Lorbach, 2006; 

Huang, 2008). Dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 7E, 

siswa diharapkan lebih memahami materi fisika yang mereka pelajari dan 

terlatih dalam mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah. Hal tersebut 

disebabkan selama proses pembelajaran, siswa dapat terlibat langsung dalam 

kegiatan penyelidikan, eksperimen, evaluasi bukti, kesimpulan, dan 

argumentasi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat 

melatihkan kemampuan bernalar siswa dan membantu siswa dalam 

memahami materi (Karplus, et al, 1977). 

Peer Instruction merupakan sebuah strategi pembelajaran yang dapat 

melengkapi model pembelajaran learning cycle 7E. Tahapan-tahapan peer 

instruction diantaranya yaitu (1) pre-class reading yang berfungsi untuk 

menuntut siswa memiliki pengetahuan awal (prior knowledge) dari materi 

fisika yang mereka baca sebelum masuk ke dalam kelas. (2) Penyajian Tes 

Konsep (Concept Test) yang berfungsi mengontrol pemahaman siswa pada 

tahapan learning cycle 7E. Pada penyajian tes konsep, siswa selanjutnya 

menjawab pertanyaan tes konsep yang diikuti dua kali voting. Voting 

pertama dilakukan siswa secara individu, sedangkan voting kedua dilakukan 

siswa setelah kegiatan siswa (Mazur & Crouch, 2001). Maksud 

dilakukannya dua kali voting adalah supaya jawaban siswa dapat dianalisis 

perubahan konseptualnya setelah memperoleh interverensi dari teman 
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sejawat. Strategi terakhir peer instruction adalah penjelasan instruktur yang 

dilakukan pada tahap evaluate dalam model pembelajaran learning cycle 7E. 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Kanli dan Yagbasen (2009), 

menyimpulkan bahwa kegiatan praktikum berbasis learning cycle 7E dapat 

meningkatkan keterampilan proses dan pemahaman materi siswa pada 

pembelajaran fisika dasar. Wilson et. al (2009) juga mengungkapkan dalam 

penelitiannya bahwa siswa dalam kelas yang diterapkan model pembelajaran 

learning cycle 7E mempunyai prestasi lebih baik dalam tiga hal: 

pengetahuan, penalaran ilmiah, dan argumentasi dibandingkan dengan kelas 

lain yang diterapkan pembelajaran seperti yang mereka dapatkan.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

penerapan pembelajaran learning cycle 7E yang diintegrasikan dengan 

strategi peer instruction dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 

materi ajar dan kemampuan penalaran ilmiah siswa pada topik fluid statis.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: “Bagaimanakah pengaruh integrasi strategi peer instruction 

ke dalam model pembelajaran learning cycle 7E terhadap peningkatan 

pemahaman materi fisika dan penalaran ilmiah siswa SMA?” 

Untuk lebih mengarahkan penelitian maka rumusan masalah di atas 

dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan peningkatan kemampuan memahami materi fluida 

statissiswa yang diterapkan pembelajaran learning cycle 7E yang 

diintegrasikan dengan peer instruction dibandingkan dengan siswa yang 

diterapkan pembelajaran learning cycle 7E tanpa peer instruction? 

2. Bagaimana perbedaan peningkatan kemampuan penalaran ilmiah siswa 

yang diterapkan pembelajaran learning cycle 7E yang diintegrasikan 

dengan peer instruction dibandingkan dengan siswa yang diterapkan 

pembelajaran learning cycle 7E tanpa peer instruction? 
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3. Bagaimana profil performansi tes konsep pada pembelajaran learning 

cycle 7E yang diintegrasikan dengan peer instruction? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan memperfokus permasalahan penelitian ini maka 

ruang lingkupnya dibatasi sebagai berikut. 

1. Pemahaman materi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam memahami suatu materi fluida statis yang 

dibatasi pada tingkat domain C2 berdasarkan Bloom revisi (Anderson & 

Karhtwohl, 2010) yang terdiri dari tujuh aspek. Akan tetapi, pada 

penelitian ini hanya digunakan lima aspek yang sesuai dengan penelitian 

fisika, yaitu: (1) interpretting, (2) exemplifying,  (3) inferring, (4) 

comparing, dan (5) explaining. Pemahaman materi diukur dengan 

menggunakan tes objektif (pilihan ganda). 

2. Penalaran ilmiah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa mengaitkan bagaimana bukti-bukti yang ada mendukung konsep 

ilmiah dan mengkontradiksikan dengan pengetahuan yang dimilikinya 

(Lowsen dalam Liao & Ching, 2009). Penalaran ilmiah diukur 

menggunakan instrumen tes penalaran formal Furtak (2010) dengan 

kerangka kerja The Evidence Based Reasoning (EBR) dan berbentuk 

uraian. Terdapat empat komponen penalaran yang diukur dalam 

penelitian, yaitu: (1) penalaran dalam membuat hipotesis, (2) penalaran 

dalam menganalisis data, (3) penalaran dalam menginterpretasi data, dan 

(4) penalaran dalam mengaplikasikan hukum. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

menyelidiki perbedaan peningkatan kemampuan memahami materi dan 

penalaran ilmiah siswa yang diterapkan pembelajaran learning cycle 7E 

yang diintegrasikan dengan peer instruction dibandingkan dengan siswa 
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yang mendapatkan pembelajaran learning cycle 7E tanpa peer instruction, 

serta mendapatkan gambaran profil performansi tes konsep peer instruction. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Data hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris tentang potensi 

pembelajaran learning cycle 7E yang diintegrasikan peer instruction dalam 

meningkatkan kemampuan memahami materi fluida statis dan penalaran 

ilmiah, khususnya pada materi fluida statis. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya hasil penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya, selanjutnya diharapkan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, seperti guru-guru fisika 

SMA, mahasiswa pendidikan, peneliti bidang pendidikan, dan lain-lain.  

 


