
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pelajaran fisika selama ini sering dianggap sulit oleh sebagian guru dan 

siswa, oleh karena itu pembelajaran fisika harus dibuat lebih menarik dan mudah 

dipahami. Untuk mengantisipasi hal tersebut salah satunya perlu didukung media 

pembelajaran. Berbagai penelitian membuktikan bahwa pembelajaran 

konvensional merupakan pembelajaran yang tidak efektif dan seringkali 

menimbulkan salah konsep terhadap konsep yang diajarkan (Wartono, 1996;   

Andi S, 2009). Contohnya pemahaman siswa terhadap konsep arus listrik, 

rangkaian listrik, dan penggunaan alat ukur listrik. Konsep-konsep tersebut sering 

dianggap tidak mudah disebabkan oleh metode pembelajaran konvensional. 

Keberhasilan sejumlah pelajar Indonesia dalam olimpiade matematika dan sains, 

nyatanya tidak mencerminkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan sains di 

Indonesia yang notabene masih rendah. Hal ini terungkap dalam hasil studi      

The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2003 

yang menyatakan bahwa kemampuan sains siswa (SMP) Indonesia hanya berada 

pada peringkat ke-37 dari 46 negara. Kenyataan ini dapat dianggap 

merepresentasikan pencapaian mutu pendidikan nasional secara umum, yang juga 

masih jauh dari standar mutu yang diharapkan. 

Rendahnya mutu pendidikan nasional, khususnya pendidikan sains 

merupakan manifestasi penerapan pola pendidikan yang tidak sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan siswa. Selama ini pola pengajaran yang terjadi terlalu 
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menekankan pada tuntutan pada hasil akhir yang akan diperoleh siswa, tanpa 

melihat bagaimana proses yang harus dijalani. Dampak dari penerapan pola 

pembelajaran seperti ini adalah siswa tidak memahami dan menguasai konsep 

yang diajarkan. Rendahnya penguasaan konsep Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

disebabkan oleh penggunaan pola pikir yang rendah pada pembentukan sistem 

konseptual IPA (Liliasari, 1996). 

Kenyataan di atas menuntut perubahan cara dan strategi  dalam 

pembelajaran. Guru tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar yang 

mampu menuangkan segala ilmu pengetahuan dan informasi bagi siswanya. Guru 

hendaknya membimbing siswa untuk menemukan data dan informasi sendiri serta 

mengolah dan mengembangkannya, oleh karena itu diperlukan adanya upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengubah peran guru sebagai 

pusat informasi menjadi berperan sebagai fasilitator, mediator, dan teman yang 

memberikan kondisi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan serta 

meningkatkan kecakapan ilmiah. 

Salah satu kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran sains adalah 

kecakapan ilmiah. Istilah kecakapan ilmiah digunakan untuk menyatakan 

prosedur-prosedur, proses-proses, dan metode-metode paling penting yang 

digunakan para ilmuwan (scientist) ketika mereka mengkonstruksi pengetahuan 

sains dan ketika menyelesaikan persoalan-persoalan eksperimental               

(Etkina et al., 2006). Istilah kecakapan ilmiah digunakan sebagai pengganti istilah 

kecakapan proses sains, untuk menegaskan bahwa kecakapan ini bukan semata-

mata merupakan keterampilan-keterampilan yang otomatis, tetapi lebih 
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merupakan proses-proses yang diperlukan siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sains dan menyelesaikan persoalan-persoalan eksperimental. Salah 

satu kemampuan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kecakapan 

ilmiah ini adalah dengan mengembangkan kemampuan inkuiri.  

Dalam konteks pembelajaran Sains, Sund & Towbridge (1973) 

menjelaskan bahwa pembelajaran inkuiri dapat memfasilitasi siswa 

mengembangkan keterampilan memperoleh sesuatu yang baru (acquisitive skills), 

keterampilan memanipulasi (manipulative skills) dan keterampilan proses, 

keterampilan berkomunikasi (communivative skills), keterampilan kreatif  

(creative skills), dan sikap siswa. Pandangan lain tentang  pembelajaran dengan 

pendekatan inkuiri menurut Hebrang (2000) dapat melibatkan siswa secara aktif 

menggunakan proses sains dan kemampuan kecakapan ilmiah dan kreatif seperti 

mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk kepentingan 

tersebut adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Dalam model ini, 

siswa dapat menumbuhkan keterampilan menyelesaikan masalah, dimana siswa 

bertindak sebagai pemecah masalah dan dalam pembelajaran dibangun proses 

berpikir, kerja kelompok, berkomunikasi, dan saling memberi informasi 

(Akinoglu dan Ozkardes, 2007). Sanjaya (2006) menjelaskan bahwa model PBM 

dapat memberikan kesempatan pada siswa bereksplorasi mengumpulkan dan 

menganalisis data untuk memecahkan masalah, sehingga siswa mampu untuk 

berpikir kritis, analitis, sistematis dan logis dalam menemukan alternatif 

pemecahan masalah. Selain itu pemecahan masalah dapat melatih siswa untuk 
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mengorganisasikan pengetahuan dan kemampuan mereka sehingga dapat 

mengembangkan motivasi, ketekunan, dan kepercayaan diri siswa. 

Konsep kelistrikan terkait erat dengan kehidupan siswa. Siswa kerap 

menghadapi masalah kelistrikan sehingga dapat diangkat sebagai basis dari suatu 

pembelajaran. Melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing diharapkan siswa mempelajari konsep Listrik 

Dinamis tidak hanya menghafal konsep-konsep saja tetapi siswa membangun 

sendiri pengetahuannya melalui pemecahan masalah. Dengan demikian 

pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan penguasaan konsep Listrik 

Dinamis dan mengembangkan kecakapan ilmiah. 

 
1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah dikemukakan di atas maka 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam 

pembelajaran konsep Listrik Dinamis dapat lebih meningkatkan penguasaan 

konsep dan kecakapan ilmiah siswa dibanding dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional?”. 

 
1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang sudah dikemukakan di atas 

maka dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan peningkatan penguasaan konsep Listrik Dinamis 

antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran 
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berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimana perbandingan peningkatan penguasaan konsep Listrik Dinamis 

berdasarkan aspek kognitif antara siswa yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional? 

3. Bagaimana perbandingan peningkatan penguasaan konsep pada tiap label 

konsep Listrik Dinamis antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional? 

4. Bagaimana perbandingan peningkatan kecakapan ilmiah antara siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri terbimbing dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional? 

5. Bagaimana perbandingan peningkatan kecakapan ilmiah pada tiap indikator 

kecakapan ilmiah antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dengan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional? 
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6. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam pembelajaran 

konsep Listrik Dinamis? 

7. Bagaimana tanggapan guru terhadap penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam pembelajaran 

konsep Listrik Dinamis? 

 
1.4. Hipotesis dan Asumsi 

1.4.1. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing secara signifikan dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep 

Listrik Dinamis siswa SMA dibanding dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional. (H1 : BA µµ > ) 

2. Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing secara signifikan dapat lebih meningkatkan kecakapan ilmiah 

siswa pada konsep Listrik Dinamis dibanding dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional. (H2 : BA µµ > ) 

1.4.2. Asumsi 

Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

dapat menfasilitasi terjadinya proses latihan berpikir untuk mengembangkan 

kecakapan ilmiah dan meningkatkan penguasaan konsep fisika. 
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b. Penyelesaian masalah dalam pembelajaran fisika dapat memicu keterlibatan 

siswa secara aktif untuk mengaplikasi pengetahuan yang dimilikinya ke dalam 

situasi baru. 

c. Prosedur-prosedur dan proses-proses yang dilakukan dalam kegiatan 

praktikum inkuiri dapat memfasilitasi siswa untuk dapat mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan sainsnya dan melatihkan kecakapan ilmiahnya. 

d. Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat melatih dan mengembangkan 

keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir, kerja kelompok, 

berkomunikasi, dan menerima/ memberi informasi (Akinoglu & Ozkardes, 

2007). 

 
1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menjajagi penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam pembelajaran 

konsep Listrik  Dinamis untuk: 

1. Mendapatkan gambaran efektivitas model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam meningkatkan penguasaan 

konsep dan kecakapan ilmiah siswa. 

2. Mendapatkan gambaran tentang tanggapan siswa dan guru terhadap 

penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

inkuiri terbimbing. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi bukti empiris tentang keefektifan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam meningkatkan 

penguasaan konsep dan kecakapan ilmiah siswa. 

2. Model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing dapat digunakan oleh para guru  fisika untuk pembelajaran pada 

konsep Listrik Dinamis. 

3. Menjadi dasar penelitian lebih lanjut oleh berbagai pihak yang terkait 

untuk pembelajaran fisika dan tidak menutup kemungkinan pelajaran yang 

lain pada konsep tertentu yang memiliki karakteristik yang sama dengan 

konsep Listrik Dinamis. 

 
1.7. Definisi Operasional 

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi operasional yang berkaitan 

dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menuntut 

aktivitas mental siswa dalam memahami suatu konsep, prinsip, dan 

keterampilan melalui situasi atau masalah yang disajikan di awal 

pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah meliputi:  

proses orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik, 

membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil, dan menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil 

pemecahan masalah (Abbas, 2000). Untuk memantau keterlaksanaan model 
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pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan inkuiri terbimbing dalam 

pembelajaran konsep Listrik Dinamis dilakukan observasi keterlaksanaan 

model. 

2. Pendekatan inkuiri terbimbing adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri                      

(W. Gulo, 2008). Dalam model pembelajaran berbasis masalah, pendekatan 

inkuiri terbimbing dilakukan pada sesi penemuan ilmiah dalam bentuk 

penyelidikan yang dilakukan secara berkelompok.   

3. Penguasaan konsep adalah kemampuan kognitif siswa dalam memahami 

makna konsep Listrik Dinamis secara ilmiah, baik konsep secara teori maupun 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jenjang kognitif 

taksonomi Bloom yang meliputi aspek mengingat (C1), aspek memahami (C2), 

aspek menerapkan (C3), aspek menganalisis (C4), aspek mensintesis (C5), dan 

aspek mengevaluasi (C6). Penguasaan konsep siswa sebelum dan setelah 

pembelajaran dilaksanakan diukur melalui tes penguasaan konsep secara 

tertulis dalam bentuk pilihan ganda. 

4. Kecakapan ilmiah adalah kecakapan yang digunakan untuk menyatakan 

prosedur, proses, dan metode paling penting yang digunakan para ilmuwan 

ketika mereka mengkonstruksi pengetahuan sains dan ketika menyelesaikan 

persoalan-persoalan eksperimental (Etkina et al., 2006). Kecakapan ilmiah 

yang ditinjau dalam penelitian ini meliputi: a) kecakapan untuk menemukan 
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dan menguji eksplanasi kualitatif atau hubungan kuantitatif,                            

b) kecakapan untuk memodifikasi suatu eksplanasi kualitatif atau hubungan 

kuantitatif, c) kecakapan untuk mendisain suatu penyelidikan yang bersifat 

eksperimental, dan d) kecakapan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 

Kecakapan ilmiah siswa sebelum dan setelah pembelajaran dilaksanakan 

diukur melalui tes kecakapan ilmiah secara tertulis dalam bentuk pilihan 

ganda. 


