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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dunia pendidikan merupakan

salah satu dari aspek tersebut. Mengimbangi pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi terutama dari negara asing sangatlah diperlukan

adanya kualitas sumber daya manusia yang handal. Kemapanan sumber daya

manusia merupakan hal yang paling pokok dalam menentukan nasib bangsa

Indonesia ke depannya. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas

pendidikan.

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang

cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan  nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Trianto,

2011:1).

Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari kata memuaskan.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari data Education for All

(EFA) Global Monitroring Report 2011 yang dikeluarkan UNESCO dan

diluncurkan di New York pada senin, 01/3/2011, indeks pembangunan pendidikan

Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara melelui survei. Rendahnya

pendidikan Indonesia dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa dalam

berbagai mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang selalu memiliki nilai

rendah adalah mata pelajaran fisika.

Rendahnya hasil belajar siswa dalam pelajaran fisika juga terlihat pada

saat pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) pada tahun

2012 di SMK Negeri 1 Tanjung Pura. Hasil belajar fisika siswa kelas XII untuk

jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) yang terdiri atas 2 kelas  yaitu, XII TKJ

1 dan XII TKJ 2, kemudian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) yang terdiri atas 2
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kelas yaitu, XII TKR 1 dan XII TKR 2  saat ujian tengah semester ganjil diperoleh

nilai rata-ratanya  adalah 48,16.

Hasil observasi di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan dengan menyebarkan

angket pada siswa dan wawancara guru bidang studi fisika pada tanggal 28

Januari 2013 juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu diketahui bahwa hasil

belajar fisika yang diperoleh siswa masih rendah atau di bawah dari nilai

ketuntasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru fisika di SMA

Negeri 1 Percut Sei Tuan diketahui bahwa nilai rata-rata ujian fisika siswa

semester I kelas X  Tahun Pelajaran  2012/2013 masih rendah yaitu 50 masih di

bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Sebelumnya pada

semester I dan semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 pada kelas X diperoleh

rata-rata hasil belajar fisika siswa masing-masing adalah 51 dan 50. Fakta ini

menunjukkan masih rendahnya hasil belajar siswa untuk mata pelajaran fisika.

Melalui angket juga diketahui bahwa terdapat perbedaan tiap-tiap siswa

dalam mengalami proses pembelajaran fisika. Berdasarkan angket yang

disebarkan kepada 40 orang siswa SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan diketahui

sebanyak 45% dari siswa jarang membaca buku panduan dan 25% menyatakan

tidak membaca buku panduan sama sekali. Sebanyak 52,5% tidak mengulang

pelajaran fisika di rumah.  Selain itu 72,5% dari siswa mengaku tidak berusaha

untuk mempelajari fisika di luar sekolah misalnya melalui bimbingan atau private.

Anggapan siswa tentang pelajaran fisika yaitu, siswa mengatakan fisika itu sulit

dan membosankan sekitar 45% dan siswa mengatakan pelajaran fisika itu biasa

saja atau sekitar 37,5%, dari data ini diketahui siswa tidak menyukai pelajaran

fisika. Sekitar 47,5%, siswa mengaku lebih suka belajar dengan eksperimen,

selebihnya 32,5% siswa mengaku suka belajar dengan bermain. Berdasarkan

angket diketahui pula bahwa guru dalam pembelajaran aktivitas yang dialami

siswa lebih banyak mencatat dan mengerjakan soal.

Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar fisika siswa,

salah satunya adalah proses pembelajaran yang tidak berpihak pada siswa. Guru

mengajar lebih sering menerapkan model pembelajaran konvensional yang masih

berpusat pada guru (teacher centered) dimana siswa merupakan objek yang harus
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menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Pembelajaran konvensional

menyebabkan siswa lebih banyak menunggu sajian pengetahuan dari guru

daripada menemukan sendiri pengetahuannya. Aktivitas yang dialami siswa

dalam proses pembelajaran hanya menekankan pada mendengar, mencatat,

mengingat dan mengerjakan soal. Saat guru mengajar lebih cenderung

menggunakan metode ceramah dan penugasan.

Model pembelajaran konvensional yang diterapkan guru saat mengajar

membuat siswa menjadi bosan karena cara mengajar guru yang kurang bervariasi

dan tidak melibatkan siswa secara aktif saat belajar dan bereksperimen.

Pembelajaran yang diperoleh siswa tidak berkesan, karena siswa tidak mengalami

dan memperoleh pengetahuannya sendiri, sebab dalam proses pembelajaran guru

jarang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran.  Jika ditanyakan kembali

pelajaran sebelumnya siswa banyak yang tidak mampu menjawabnya.

Pembelajaran siswa berkesan, jika pembelajaran siswa disertai dengan eksperimen

yang membuat siswa aktif, kreatif dan mampu mencari serta memperoleh

pengetahuannya sendiri berdasarkan pengamatan secara nyata bukan hanya

berupa teori.

Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari

fenomena dan gejala alam secara empiris, logis, sistematis dan rasional yang

melibatkan proses dan sikap ilmiah. Ketika belajar fisika, siswa akan dikenalkan

tentang produk fisika berupa materi, konsep, teori, dan hukum-hukum fisika yang

akan dibuktikan melalui kegiatan eksperimen. Penerapan model pembelajaran

konvensional akan mengakibatkan siswa tidak mampu melakukan eksperimen,

sebab kemampuan siswa seperti melakukan pengamatan, merumuskan hipotesis,

menggunakan alat, mengumpulkan data, mengidentifikasi variabel, membuat

kesimpulan dan kegiatan lain yang dapat mengembangkan keterampilan proses

ilmiah yang ada pada diri siswa tidak tampak.

Berdasarkan kondisi di atas perlu diterapkan suatu model pembelajaran

yang sesuai dan mampu meningkatkan hasil belajar fisika siswa. Model

pembelajaran yang cocok untuk digunakan salah satunya adalah model

pembelajaran inquiry training. Model pembelajaran inquiry training bertujuan
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untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan

memecahkan masalah secara ilmiah (Uno, 2008:14).

Tujuan umum model ini adalah membantu siswa mengembangkan

keterampilan intelektual dan keterampilan-keterampilan yang berawal dari

kegiatan mereka. Inquiry Training dirancang mengajak siswa langsung

melakukan proses ilmiah melalui latihan-latihan yang meringkas proses ilmiah ke

dalam waktu yang relatif singkat.

Model pembelajaran inquiry training ini sudah pernah diteliti oleh

beberapa peneliti sebelumnya. Sani dan Syihab (2010) menerapkan model

pembelajaran inquiry training terhadap penguasaan materi fisika diperoleh nilai

rata-rata pretes 3,69 setelah diberi perlakuan dengan model pembelajaran inquiry

training maka hasil belajar fisika siswa meningkat dengan nilai rata-rata 6,69.

Berdasarkan penelitiannya ini diketahui perbedaan yang signifikan antara tes hasil

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen mempunyai

tingkat penguasaan yang lebih tinggi, karena proses keterlibatan siswa secara aktif

menemukan sendiri materi yang dipelajari. Hal ini didukung oleh Sirait (2010)

menerapkan model pembelajaran inquiry training pada materi usaha dan energi

diperoleh nilai rata-rata pretes 4,29 setelah diberi perlakuan dengan model

pembelajaran inquiry training maka hasil belajar siswa meningkat dengan nilai

rata-rata 6,29. Adapun kelemahan peneliti ini adalah siswa kurang serius dan

kurang aktif dalam setiap kerja kelompok.

Berdasarkan kelemahan peneliti sebelumnya, peneliti selanjutnya harus

mampu memberikan arahan yang jelas tentang kegiatan yang dilakukan dalam

keseluruhan proses pembelajaran terutama dalam eksperimen dan memperhatikan

pembagian kelompok belajar yang heterogen dengan jumlah 3-4 orang agar proses

pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. Peneliti juga harus mampu

mengajukan permasalahan yang menarik untuk dapat merangsang minat siswa

untuk melakukan proses inkuiri.

Kebanyakan siswa SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan mempunyai

karakteristik salah satunya yaitu tertarik melakukan eksperimen, senang bekerja
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sama. Berdasarkan karakteristik ini dapat diterapkan model pembelajaran inquiry

training.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry

Training terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pokok Materi Listrik Dinamis Kelas

X Semester II SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2012/2013”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas beberapa masalah yang dapat

diidentifikasikan:

a. Model pembelajaran yang diajarkan guru kurang bervariasi.

b. Guru cenderung mengajar menggunakan model konvensional.

c. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih kurang.

d. Rendahnya hasil belajar fisika siswa.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan

sehingga memungkinkan tujuan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini

adalah:

a. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran inquiry

training.

b. Hasil belajar fisika siswa kelas X semester II SMA Negeri 1 Percut Sei

Tuan pada materi pokok listrik dinamis tahun pelajaran 2012/2013.

c. Subyek penelitian adalah siswa kelas X semester II SMA Negeri 1 Percut

Sei Tuan tahun pelajaran 2012/2013.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian adalah:

a. Bagaimana aktivitas proses pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran inquiry training pada materi pokok listrik dinamis di
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kelas X semester II SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun pelajaran

2012/2013.

b. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model

pembelajaran inquiry training pada materi listrik dinamis di kelas X

semester II SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2012/2013.

c. Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry training

pada materi pokok listrik dinamis di kelas X semester II SMA Negeri 1

Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2012/2013.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui aktivitas proses pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran inquiry training pada materi pokok listrik dinamis

di kelas X semester II SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun pelajaran

2012/2013.

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan model

pembelajaran inquiry training pada materi pokok listrik dinamis di

kelas X semester II SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun pelajaran

2012/2013.

c. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran inquiry

training pada materi pokok listrik dinamis di kelas X semester II SMA

Negeri 1 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2012/2013.

1.6 Manfaat Penelitiaan

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan informasi bagi guru-guru fisika tentang keefektipan

model pembelajaran inquiry training terhadap hasil belajar siswa.

b. Menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain dalam

melakukan penelitian lebih lanjut.
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1.7 Defenisi Operasional

a. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam

merencanakan aktivitas mengajar (Nurulwati dalam Trianto, 2011:5).

b. Inquiry Training adalah model pembelajaran yang dirancang untuk

membawa siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah melalui

latihan-latihan yang dapat memadatkan proses ilmiah tersebut ke dalam

periode waktu yang singkat (Joyce, at al, 2009: 201).

c. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2009:22).


