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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah, melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk  mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 

yang akan datang (Mudyahardjo, 2008). Pendidikan pada dasarnya  memegang 

peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mampu berkompetensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh 

hasil yang maksimal. 

Kunci kesuksesan pada pendidikan, salah satunya  adalah proses belajar dan 

mengajar, keaktifan siswa serta landasan yang baik dalam pendidikan. Dalam rangka 

membangun landasan yang lebih baik, pengembangan kurikulum 2013 selain sebagai 

jawaban terhadap beberapa permasalahan yang terjadi ditingkat sekolah, juga 

bertujuan untuk mendorong siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan 

observasi, memiliki keterampilan bertanya, memiliki daya nalar, dan dapat 

mempresentasikan apa yang diperoleh setelah siswa menerima materi pembelajaran 

di sekolah (Hosnan, 2014). 

Pelaksanaan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau 

pendekatan ilmiah. Penggunaan pendekatan saintifik sangat tepat, khususnya untuk 
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pembelajaran sains karena pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas 

kegiatan mengamati, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis atau mengolah data, serta menarik kesimpulan kemudian 

mengkomunikasikan hasil akhir untuk memperoleh hasil belajar berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

Setiap kegiatan belajar pembelajaran diperlukan suatu media maupun bahan ajar 

yang dapat menunjang siswa untuk lebih memahami suatu materi secara lebih mudah 

dan efektif. Pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa (Azhar, 2011). Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan dalam 

bentuk yang lebih sederhana baik dari segi penyampaian materi maupun penggunaan 

bahasa serta dapat dirancang dengan tampilan menarik adalah modul. 

Kurikulum 2013 pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) mencakup unsur 

Fisika dan Biologi dipelajari secara Terpadu. Pembelajaran IPA Terpadu merupakan 

suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa 

aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Salah satu 

pendekatan yang diharapkan muncul dalam pembelajaran IPA Terpadu yaitu 

menggunakan metode inkuiri terbimbing. Pembelajaran dengan menggunakan 

metode inkuiri terbimbing bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk 

membangun kecakapan berfikir, penelitian inkuiri menyajikan studi kasus berbasis 

penemuan sehingga memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman konseptual 

mereka sendiri (Novitasari dkk., 2016). 
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Modul merupakan suatu paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Melalui penggunaan modul, siswa 

dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas dikelas dengan membaca 

modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman mengenai materi yang 

dibahas dibawah bimbingan guru. Tujuan utama modul adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana fasilitas maupun 

tenaga guna mencapai tujuan secara optimal (Mulyasa, 2006). 

  Kompetensi mengembangkan bahan ajar idealnya telah dikuasai guru, tetapi 

pada kenyataannya masih banyak guru yang belum menguasai kompetensi tersebut 

dengan baik. Guru pada umumnya lebih mengandalkan bahan ajar yang berasal dari 

penerbit, baik berupa buku ajar maupun LKS yang berisi latihan soal. Selain itu, 

proses pembelajaran masih banyak dilakukan secara konvensional yaitu dengan 

metode ceramah. Dampak dari pembelajaran konvensional ini antara lain, aktivitas 

guru lebih dominan dan sebaliknya siswa kurang aktif karena lebih cenderung sebagai 

pendengar. Pembelajaran yang dilakukan menjadi kurang variatif, sehingga 

mengakibatkan kualitas pembelajaran di sekolah kurang optimal. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenno (2010) yang menyatakan bahwa masih 

banyak guru sains yang berpendapat bahwa mengajar itu suatu kegiatan menjelaskan 

dan menyampaikan informasi tentang konsep-konsep.  

Pembelajaran sains di sekolah umumnya dilakukan dengan cara menghafal dan 

sangat minim dengan kerja laboratorium. Prastowo (2012) mengemukakan bahwa 

guru belum mengembangkan kreativitas untuk menyiapkan dan membuat bahan ajar 
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secara mandiri dan memilih bahan ajar yang siap pakai karena beranggapan bahwa 

membuat bahan ajar merupakan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan waktu yang 

lama.  

Materi yang dipilih oleh peneliti adalah materi tentang tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan karena pada saat 

melakukan wawancara dengan guru diketahui bahwa salah satu materi IPA yang 

masih belum dikuasi peserta didik adalah materi tentang tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan pembuatan modul 

pada mata pelajaran IPA dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada materi 

tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat sesuai juga 

dengan kompetensi inti (KI) yang meliputi memahami, menerapkan dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual sprosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

pengetahuan.   

Penulisan modul yang menggunakan model inkuiri terbimbing dalam 

penyusunanya karena inkuiri ini memiliki kelebihan yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Kelebihan pembelajaran inkuiri terbimbing adalah proses pembelajaran ini 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dengan 

demikian dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya 

belajar siswa. Selain itu, modul yang dibuat oleh peneliti juga menggunakan gambar-

gambar yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, serta dalam penyajiannya juga 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irkham Luthfi Ansori 

dengan judul Pengembangan Modul Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Pokok 
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Bahasan Listrik Dinamis untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Kelas X SMA/MA menyatakan bahwa Modul Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing 

dinyatakan layak berdasarkan hasil uji coba produk awal, uji coba lapangan terbatas, 

uji lapangan operasional dan diseminasi memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 

85,11% yang dikategorikan ˝Sangat Baik˝ (Ansori dkk., 2017). 

Selain juga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Intan dengan judul 

Pengembangan Modul Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing Materi Fluida Dinamis 

menyatakan bahwa Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa produk yang 

dihasilkan berupa modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing layak 

digunakan untuk siswa. Berdasarkan hasil validasi skor rata-rata yang diperoleh 

sebesar 85,2% berdasarkan analisis perhitungan penentuan interval untuk mengetahui 

kelayakan modul. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata penilaian 

lebih besar dari nilai minimum kelayakan (75% < skor < 100%) dengan interpretasi 

skor memiliki keriteria sangat baik dengan keterangan kelayakan tanpa revisi. 

(Anggraeni, 2019, h. 86). 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian 

yang berjudul “Pembuatan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi 

Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari untuk Siswa 

Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diidentifikasi 

adanya beberapa masalah, yaitu : 

1. Setiap siswa memiliki kecepatan dan kemampuan yang berdeda-beda dalam 

memahami materi pembelajaran. 

2. Buku yang digunakan sebagai bahan ajar kurang mampu membimbing siswa untuk 

belajar secara mandiri sehingga tidak dapat digunakan sebagai fasilitas untuk 

penguasaan materi secara optimal. 

3. Proses pembelajaran satu arah, hanya berasal dari guru kepada siswa. 

4. Siswa kurang mampu menyelesaikan masalah atau pertanyaan ilmiah.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kelayakan modul berbasis inkuiri terbimbing pada materi tekanan zat 

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Wakorumba Selatan ? 

2. Bagaimana respon siswa pada pembelajaran dengan modul berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui kelayakan modul berbasis inkuiri terbimbing pada materi 

tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan. 

2. Untuk mengetahui respon siswa pada pembelajaran dengan modul berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terlibat baik guru, siswa, peneliti, maupun peneliti lain. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi pendidikan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan.  

2. Sebagai motivasi guru dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran. 

3. Untuk memperluas wawasan kepada kepala sekolah dan guru untuk 

mempertimbangkan faktor pendukung dalam keberhasilan proses belajar 

mengajar. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pustaka bagi 

sekolah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
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pengembangan bahan ajar sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah yang 

bersangkutan. 

1.5.2.2 Bagi Siswa  

1. Membantu siswa untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan modul. 

2. Menyediakan bahan ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. 

3. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tekanan zat 

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5.2.3 Bagi Guru 

1. Memberikan motivasi kepada guru agar dapat membuat bahan ajar inovatif sesuai 

dengan kebutuhan siswa.  

2. Memberikan alternatif bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti diharapkan dapat memperoleh keterampilan dan kemampuan 

serta mengasah kreatifitas dalam membuat media pembelajaran, dalam hal ini berupa 

modul yang dapat digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. 

 


