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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guru merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan yang berperan

penting dalam pembentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran yang

dilaksanakannya. Guru membangun pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas

berpikir agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, mengkontruksi

pengetahuan baru dan meningkatkan penguasaan terhadap materi pembelajaran.

(Syaiful Sagala, 2010, h. 62).

Proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi siswa dapat

diwujudkan apabila guru memiliki wawasan tentang pembelajaran. Karena, proses

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam

sekitar.

IPA sebagai bagian dari pendidikan yang memiliki peranan penting dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu cabang dari pendidikan IPA adalah

pendidikan fisika. Pelajaran fisika harus dipahami secara menyeluruh dengan

pemahaman konsep yang benar, sehingga mudah untuk dipelajari.

Memahami konsep fisika yang benar adalah mengetahaui apa kegunaan dan

relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena, tujuan pembelajaran sains
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khususnya fisika adalah pembelajaran yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan

yang mendorong siswa belajar aktif baik fisik, mental, intelektual, dan sosial

untuk memahami konsep fisika. Menurut Jerome Bruner seperti yang dikutip oleh

Ratna Wilis Dahar dalam bukunya mengemukakan “agar siswa-siswa hendaknya

belajar melalui berpartisipasi secara aktif untuk memperoleh pengalaman dalam

menemukan prinsip-prinsip”.(Ratna Wilis Dahar, 1996, h.103).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pembelajaran yang

berlangsung di kelas X MIA SMA Negeri 11 Kendari belum dapat

mengembangkan kreativitas pemikiran dan memberikan pengalaman langsung

kepada siswa selama proses pembelajaran fisika. Hal ini terlihat ketika guru

banyak menggunakan verbalisme dan kurang melibatkan siswa dalam proses

pembelajaran. Pembelajaran tersebut menyebabkan siswa cenderung cepat merasa

bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang sedang

berlangsung.(Murniati, 2019).

Model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) adalah suatu

model pengajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan hubungan

antar konsep dimana siswa merancang sendiri prosedur percobaan sehingga peran

siswa lebih dominan, sedangkan guru membimbing siswa kearah yang

tepat/benar. Model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan motivasi belajar siswa

karena siswa menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran melalui

pengalaman langsung.(Sukma, 2016, h. 53).

Model inkuiri terbimbing menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang

tidak lagi sebagai objek belajar yang hanya menerima penegetahuan dari guru.
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Selain itu inkuiri terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan metode ilmiah dan sikap ilmiah yang dimiliki siswa.

Dengan demikian model pembelajaran inkuiri terbimbing ini diharapkan

dapat memotivasi siswa dalam belajar fisika sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar siswa khususnya dalam pelajaran fisika, untuk itu penulis melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik di SMA Negeri 11 Kendari”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka peneliti mengidentifikasikan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketakutan siswa terhadap pelajaran fisika yang menyebabkan kurangnya

motivasi siswa belajar fisika.

2. Umumnya siswa cenderung hanya menghafal tanpa memahami konsep fisika

itu sendiri.

3. Dalam proses belajar mengajar siswa tidak ikut serta aktif melalui

pemahaman mereka.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini maka dibuat

pembatasan masalah yaitu Model pembelajaran yang digunakan adalah model

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi usaha dan energi kelas X MIA

SMAN 11 Kendari terhadap hasil belajar.
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu :

1. Bagaimana hasil belajar fisika siswa menggunakan model pembelajaran

inkuiri terbimbing?

2. Bagaimana hasil belajar fisika siswa menggunakan model pembelajaran

langsung?

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa yang di ajar

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan model

pembelajaran langsung?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini, peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil belajar fisika siswa menggunakan model

pembelajaran inkuiri terbimbing.

2. Untuk mengetahui hasil belajar fisika siswa menggunakan model

pembelajaran langsung.

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar fisika siswa menggunakan

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan model pembelajaran langsung.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat yang bersifat teoritis, yaitu penelitian ini dapat menambah khasanah.

2. Manfaat yang bersifat praktis, yaitu manfaat yang berguna bagi:

a. Siswa
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1) Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fisika.

2) Meningkatkan pemahaman konsep IPA yang dipelajari secara

mendalam melalui pengalamn langsung.

3) Mendapatkan proses pembelajaran IPA yang lebih bermakna dan

berkualitas.

b. Guru

1) Alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk

meningkatkan mutu pembelajaran fisika.

2) Mengetahui pengaruh metode eksperimen berbasis inkuiri terbimbing

terhadap hasil belajar fisika siswa

3) Meningkatkan profesional guru dalam proses pembelajaran terutama

dalam mata pelajaran fisika.

c. Sekolah: Dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan mutu

dan efektivitas mata pelajaran fisika.

d. Peneliti

1) Mendapatkan pengalaman menerapkan metode pembelajaran yang

dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi

peneliti selanjutnya.

1.7 Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian, maka

berikut ini penulis menegaskan definisi operasional yang terdapat pada judul

penelitian. Definisi operasional dapat diartikan dengan deskripsi tentang variabel
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yang diteliti. Variabel penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inkuiri

terbimbing, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar fisika peserta didik.

Adapun istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Model Pemebelajaran Inkuiri Terbimbing

Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah suatu model pembelajaran yang

digunakan dalam proses pembelajaran pada materi usaha dan energi untuk

membantu meningkatkan motivasi  dan hasil belajar fisika di SMAN 11

Kendari.

2. Hasil belajar adalah nilai yang yang diperoleh siswa setelah menggunakan

model pembelajaran inkuiri terbimbing melalui tes tertulis berupa soal pilihan

ganda pada  materi usaha dan energi di SMAN 11 Kendari.


