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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Fisika memegang peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan sains dan teknologi yang dari waktu ke waktu terus mengalami 

peningkatan. Kondisi ini menuntut pembelajaran Fisika dengan kualitas yang baik 

agar dapat mengikuti perkembangan sains dan teknologi di masyarakat.   

Meskipun peran Fisika yang merupakan salah satu cabang sains dalam aspek 

teknologi ada di mana-mana dan dapat membuat kehidupan lebih mudah, namun 

sampai saat ini Fisika belum diajarkan dengan tepat. Sejalan dengan hal tersebut, Gok 

dan Silay (2008) menemukan bahwa hasil belajar sains lebih rendah dari bidang lain, 

hal ini karena sains dianggap sebagai mata pelajaran yang sukar dipahami oleh 

sebagian besar siswa sehingga siswa kurang berminat belajar sains. Liliasari (2009) 

mengatakan bahwa “banyak siswa kurang menyukai belajar IPA karena dianggap 

sukar dan tidak menarik”.  

Berdasarkan hasil observasi (studi awal) di salah satu Sekolah Menengah 

Pertama Negeri Kecamatan Lubuk Besar Bangka, ditemukan bahwa 72,5% siswa 

kurang berminat belajar Fisika karena dianggap sulit. Sejalan dengan pernyataan 

Setiawan (2009: 1) bahwa: “telah menjadi fenomena umum bahwa sains, terutama 

 



2 
 

Suaibatul Aslamiah, 2013 
Implemetasi Pembelajaran Induktif Pada Materi Kalor Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan 
Ketermpilan Berpikir Rasional Siswa SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Fisika, dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan tidak disukai.”Sebagai akibatnya 

kemampuan sains siswa SMP sangat rendah. 

Menurut Programme for International Student Assesment (PISA) 2009, 

literasi sains anak Indonesia berada pada rangking 60 dari 65 negara yang mengikuti 

dengan skor rata-rata 383 (Balitbang Kemendiknas, 2011). Kenyataan ini secara 

umum dapat merepresentasikan pencapaian mutu pendidikan nasional yang masih 

jauh dari standar mutu yang diharapkan. Kenyataan lain adalah guru kurang mampu 

mengelola pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk menggali kompetensinya.  

Menurut Trianto (2007: 1) bahwa “proses pembelajaran hingga dewasa ini 

masih didominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk 

berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya.” Proses 

pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghapal 

informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat berbagai konsep, rumus tanpa dituntut 

untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya ketika siswa 

lulus sekolah pemahaman konsepnya lemah dan mereka miskin aplikasi.  

Sesuai dengan ungkapan Dahar (1999), bahwa salah satu kekurangan yang 

kita dengar dalam dunia pendidikan, khususnya biologi, kimia, dan fisika (IPA) 

adalah siswa hanya menghapal tanpa memahami isi pelajaran, sehingga siswa sulit 

untuk memahami konsep IPA, terutama fisika. Sebagai akibat dari keadaan tersebut 

keterampilan berpikir rasional siswa kurang berkembang. Menurut Suparno (2001),  

siswa pada tahap pemikiran formal, berkembanglah reasoning dan logika dalam 
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memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi serta ada pembebasan pemikiran 

yang berdasarkan proporsi dan hipotesis. Secara rasional siswa dapat menganalisis 

apa-apa yang diamati dan diselesaikan secara benar. Berpikir rasional diperlukan 

untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sehingga siswa dapat memahami 

konsep dengan benar.  

Melihat betapa pentingnya pemahaman konsep dan keterampilan berpikir 

rasional yang harus dimiliki oleh siswa dalam memahami materi yang sedang 

dipelajari maka guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan hendaknya 

mampu menciptakan kondisi belajar yang dapat meningkatkan pemahaman konsep 

dan keterampilan berpikir rasional. Salah satu alternatifnya dengan menggunakan 

suatu model pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran konstruktivisme.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Garnida (2001), menyebutkan 

bahwa model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan pemahaman konsep, 

keterampilan proses, dan keterampilan berpikir rasional siswa. Model pembelajaran 

konstruktivisme merupakan suatu model dimana guru berperan sebagai fasilitator dan 

siswa sendirilah yang aktif secara mental membangun pengetahuan yang dilandasi 

oleh struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Model Pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan struktur kognitif  ini adalah model pembelajaran Induktif 

karya Hilda Taba yang dikembangkan oleh pakar psikologi Gestalt.  

Menurut Joyce dan Weil dalam bukunya models of teaching, (2000) model 

pembelajaran induktif merupakan salah satu model mengajar yang dikembangkan 
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berdasarkan cara berpikir induktif, yaitu menekankan pengalaman lapangan seperti 

mengamati gejala, mencoba suatu proses, baru mengambil kesimpulan sebagai 

penerapan hasil belajar melalui tahapan-tahapan pembentukan konsep, interpretasi 

data, dan aplikasi prinsip dimana fase-fase ini tercakup juga dalam aspek-aspek 

kognitif pada keterampilan berpikir rasional yang dapat berkembang sehingga dapat  

meningkatkan keterampilan berpikir rasional dan dapat juga meningkatkan 

pemahaman konsep fisika siswa.  

Salah satu materi fisika yang menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran 

berpikir induktif adalah materi kalor. Pada materi kalor tahapan-tahapan berpikir 

induktif yang mencakup pembentukan konsep, Interpretasi data dan aplikasi prinsip 

dapat diterapkan mulai dari siswa mengolah informasi sampai siswa menarik 

kesimpulan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi yang berfokus pada pengembangan model pembelajaran yang 

diduga dapat meningkatkan pemahaman konsep  dan keterampilan berpikir rasional 

siswa SMP. Dalam hubungan ini, penulis mengadakan penelitian yang berkaitan 

dengan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran induktif yang dilaksanakan di 

SMP dan diberi judul: “Implementasi Pembelajaran Induktif Pada Materi Kalor  

untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan berpikir Rasional Siswa 

SMP .” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan utama 

pada penelitian ini adalah “Apakah  implementasi pembelajaran induktif pada materi 

kalor dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir rasional 

siswa SMP?”.  

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian 

berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep  siswa yang mendapatkan  

penerapan pembelajaran induktif? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan berpikir rasional  siswa yang 

mendapatkan penerapan pembelajaran induktif? 

3. Bagaimanakah tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan pembelajaran 

induktif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai penerapan pembelajaran Induktif pada materi kalor serta pengaruhnya 

terhadap pemahaman konsep dan keterampilan berpikir rasional pada siswa kelas VII 

SMP. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti tentang potensi  

pembelajaran induktif dalam meningkatkan pemahaman  konsep dan keterampilan 

berpikir rasional  siswa, Selanjutnya hasil-hasil penelitian ini dapat juga digunakan 

oleh berbagai pihak yang terkait atau yang berkepentingan. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran induktif adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang membimbing 

siswa untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai penerapan hasil belajar 

melalui tahapan-tahapan : pembentukan konsep (concept formation), interpretasi 

data (data interpretation) dan penerapan prinsip (application of principles). 

Untuk melihat pelaksanaan pembelajaran induktif sesuai dengan tahapan-tahapan 

tersebut, maka dilakukan melalui observasi terhadap keterlaksanaan model dalam 

pembelajaran fisika.  

2. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep setelah  

pembelajaran selesai dilakukan. Dalam aspek kognitif, pemahaman konsep berada 

setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman konsep terdiri dari tiga 

aspek, yaitu : aspek trasnlasi/ menterjemahkan, aspek interpretasi/ menafsirkan 

dan aspek ekstrapolasi/ meramalkan. Pemahaman konsep ini diukur dengan 

menggunakan instrument tes pemahaman konsep fisika berbentuk pilihan ganda 

pada saat tes awal dan tes akhir. 
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3. Keterampilan berpikir rasional yang dimaksud dalam penelitian ini diartikan sebagai 

kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah melalui fakta-fakta yang logis 

antara lain mengingat (recalling), mengelompokkan (classifying), 

menggeneralisasikan (generalizing), membandingkan (comparing), mengevaluasi 

(evaluating), dan menganalisis (analizing). Untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir rasional digunakan tes kemampuan berpikir rasional yang 

berbentuk essay pada saat tes awal dan tes akhir. 

 

F. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Peningkatan pemahaman konsep siswa pada kelas eksperimen ditentukan dari 

nilai rata-rata gain yang dinormalisasi <g> tes pemahaman konsep yang meliputi 

aspek translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi . 

2. Peningkatan keterampilan berpikir rasional siswa pada kelas eksperimen  

ditentukan dari nilai rata-rata gain yang dinormalisasi <g> tes keterampilan 

berpikir rasional yang meliputi keterampilan mengingat (recalling), 

mengelompokkan (classifying), menggeneralisasikan (generalizing), membandingkan 

(comparing), mengevaluasi (evaluating), dan menganalisis (analizing). 

3. Keterlaksanaan model pembelajaran oleh guru dan siswa merupakan kegiatan 

atau aktivitas guru dan siswa yang terjadi selama pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran induktif. Keterlaksanaan aktivitas 
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pembelajaran guru dan siswa ini diukur melalui lembar observasi aktivitas guru 

dan lembar observasi aktivitas siswa pada model pembelajaran induktif. 

4. Tanggapan siswa merupakan pendapat siswa mengenai proses pelaksanaan 

tahapan-tahapan pembelajaran induktif, kesesuaian materi kalor dan pengaruhnya 

dalam memahami konsep dan keterampilan berpikir rasional  siswa pada 

penerapan pembelajaran induktif, sedangkan tanggapan guru merupakan pendapat 

guru mengenai ketertarikan, keaktifan siswa pada pelaksanaan tahapan 

pembelajaran induktif, kesiapan guru, pengaruh pembelajaran induktif terhadap 

pemahaman konsep dan keterampilan berpikir rasional siswa, dan bagaimana 

pengaruh penerapan pembelajaran induktif terhadap suatu konsep pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 


