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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan didefinisikan sebagai langkah-langkah yang terencana 

dengan baik yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan proses pembelajaran 

sehingga terjadi perubahan pada dirinya untuk mempunyai kualitas yang baik, baik 

dari akhlak, kepribadian, intelektual dan keterampilan. Untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran tersebut manusia secara sadar seharusnya mengambil langkah-

langkah yang tepat dan terencana, agar sasaran dari perubahannya dapat sesuai 

dengan yang diinginkan. Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan pada bidang pendidikan, dimana pendidikan sebagai sarana dalam 

menciptakan generasi baru yang berkualitas. Bangsa yang maju dan dapat bersaing 

dengan bangsa lain adalah bangsa yang memilki sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sehingga tujuan pendidikan adalah mampu menciptakan manusia yang 

bermoral dan berbudi pekerti yang baik, memiliki sumber daya yang berkualitas 

sehingga mampu bersaing untuk memajukan bangsa dan Negara (Evinna & Arnold, 

2016, h. 25). 

Fisika merupakan ilmu sains yang mengkaji tentang fenomena alam serta 

benda-benda yang ada di dalamnya, baik sifat, karakteristik maupun interaksi yang 

terjadi antara benda tersebut. Fisika bertujuan untuk mengetahui gejala yang ada di 

alam semesta dan bagaimana proses terjadinya. Fisika merupakan ilmu yang di 

dalamnya sering dijumpai beberapa konsep, persamaan, serta hukum atau ketentuan 

yang telah terbukti secara ilmiah melalui penelitian. Pembelajaran fisika juga bukan 
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hanyalah pada pengetahuan fakta-fakta di kehidupan tetapi juga penghafalan 

rumus, pemahaman konsep yang menjadi tugas seorang guru agar dapat dipahami 

oleh siswanya (Ardian & Dina, 2020, h. 44). 

Pada hakikatnya, pembelajaran fisika bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan intelektual pada siswa, 

membantu berpikir secara ilmiah pada siswa, sehingga siswa dapat menguasai 

konsep dan mampu memecahkan masalah yang dijumpai dalam kehidupan nyata. 

Hal ini menuntut keaktifan siswa untuk menemukan sendiri alternatif jawaban dari 

suatu masalah yang mereka temui dalam pembelajaran Fisika, sehingga siswa aktif 

selama proses pembelajaran dan akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan 

dan tidak membosankan yang berarti pembelajaran sepenuhnya berpusat pada siswa 

(student centered) (Pitriah, dkk, 2018, h. 283-284). 

Fisika  berperan penting dalam kehidupan, utamanya dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Fisika bukan hanya dipelajari dengan cara 

membayangkan, membaca dan menghafalkan rumus saja, tetapi harus dipelajari 

secara mendalam dengan melibatkan siswa agar dapat bereksplorasi dalam 

menemukan fakta ilmiah dan membuat siswa paham pada konsepnya. 

Menghafalkan rumus tanpa mengetahui konsepnya juga menjadi kendala ketika 

belajar Fisika, karena pada hakikatnya Fisika memerlukan pemahaman dan 

penguasaan konsep yang mendasar sebagai bekal dalam mempelajari konsep 

lainnya yang lebih luas sehingga siswa mampu menghubungkan beberapa konsep 

sekaligus (Musyriatul, dkk, 2015, h. 181). 
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Konsep-konsep dalam mekanika merupakan dasar dari ilmu Fisika yang 

lain dan sebagian besar konsep mekanika berkaitan dengan berbagai fenomena fisik 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman 

konseptual yang kurang pada bidang mekanika meskipun mereka telah belajar 

konsep-konsep tersebut sebelumnya. Salah satu konsep mekanika yang paling 

mendasar adalah gerak lurus. Konsep gerak lurus memilki banyak aplikasi dalam 

dunia nyata, namun banyak siswa yang mengalami miskonsepsi tentang kecepatan, 

kelajuan, dan percepatan (Muhammad, dkk, 2016, h. 734). 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMA Negeri 9 Kendari, 

didapatkan bahwa ketika pembelajaran Fisika berlangsung siswa cenderung pasif, 

kurang termotivasi dan belum sepenuhnya memahami konsep materi yang 

diajarkan. Hal ini terjadi karena pembelajaran masih monoton dan berpusat pada 

guru dan akhirnya berdampak pada hasil belajar  siswa yang cukup rendah, yang 

berarti bahwa penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa juga rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas X MIPA pada mata pelajaran Fisika 

masih di bawah standar yaitu dengan nilai rata-rata 68,7 dari nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 73. Kemampuan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Agus, dkk, 2020, h. 120).  

Berhasilnya siswa dalam belajar Fisika tidak terlepas dari cara guru 

mengajar. Guru yang baik adalah guru yang memiliki strategi atau metode mengajar 

yang baik pula. Metode mengajar yang baik ialah metode yang mengajak siswa 

untuk ikut serta dalam menemukan konsep. Dimana Siswa membentuk kelompok 

untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 
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penengah agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara agar 

siswa dapat memaknai apa yang dipelajari, yaitu siswa harus aktif selama proses 

pembelajaran. Siswa diikutsertakan dalam penemuan konsep, konsep dasar yang 

ditemukan dapat membantu kemampuan berpikir kritis siswa “Berpikir kritis 

merupakan kemampuan kognitif dalam mengambil suatu keputusan dengan alasan 

yang masuk akal dan terbukti secara ilmiah. Keputusan atau kesimpulan yang 

diambil sesuai dengan penilaian berdasarkan bukti empiris” (Desi, 2019, h. 45). 

Kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep diperlukan untuk 

mewujudkan tujuan pembelajaran disetiap proses pembelajaran. Cara mewujudkan 

hal tersebut tidak lepas dari model yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran. Dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep, model yang bisa diterapkan yaitu Integrative Learning. Model Integrative 

Learning membuat siswa paham dan mampu menguasai suatu konsep sehingga 

siswa dapat mengaitkan dan mengklasifikasikan beberapa konsep sekaligus 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Integrative Learning mendorong 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan suatu konsep dalam 

kehidupan nyata (Lis, dkk, 2015, h. 51). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Integrative 

Learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep Gerak Lurus 

pada siswa kelas X SMA Negeri 9 Kendari. Oleh karena itu, peneliti mengangkat 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Integrative Learning 
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Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Gerak Lurus 

Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 9 Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa memiliki kemampuan berpikir yang masih rendah dan belum 

sepenuhnya memahami konsep Gerak Lurus. 

2. Siswa menganggap Fisika itu sulit dan banyak rumus (persamaan).. 

3. Dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep 

belum menerapkan model pembelajaran Integrative Learning. Oleh karena 

itu sangat perlu dilakukan mengukur kemampuan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep pada materi Gerak Lurus dengan menggunakan model 

pembelajaran Integrative Learning. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Integrative Learning.  

2. Obyek yang diukur dalam penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep pada materi Gerak Lurus. 

3. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 

SMA Negeri 9 Kendari. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Integrative Learning dan konvensional di kelas X SMA 

Negeri 9 Kendari? 

2. Bagaimana penguasaan konsep siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Integrative Learning dan konvensional di kelas X SMA 

Negeri 9 Kendari? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 9 

Kendari? 

4. Apakah terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 9 Kendari? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Integrative Learning dan konvensional di kelas X 

SMA Negeri 9 Kendari. 
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2. Untuk mengetahui penguasaan konsep siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Integrative Learning dan konvensional di kelas X SMA 

Negeri 9 Kendari. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 9 

Kendari. 

4. Untuk mengetahui perbedaan penguasaan konsep siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Integrative Learning dengan siswa yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional di kelas X SMA Negeri 9 Kendari. 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi 

peneliti dan pembaca mengenai penerapan model pembelajaran Integrative 

Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan 

konsep Gerak Lurus pada siswa kelas X, serta diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah 

kajian ilmu pengetahuan alam khususnya Fisika. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Dapat membantu memperdalam dan memperluas pengetahuan 

siswa setiap proses pembelajaran dengan pengetahuan fisika, 

membantu berpikir kritis dan memahami konsep dalam mencapai 

kompetensi. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan khususnya 

pelajaran Fisika di sekolah agar memilih model yang tepat untuk 

mengaktifkan siswa di dalam proses pembelajaran, serta dapat berpikir 

kritis dan menguasai konsep materi yang diajarkan. 

3. Bagi Sekolah  

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika dan memperbaiki 

proses pembelajaran Fisika.  

4. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang pengaruh 

model pembelajaran Integrative Learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan penguasaan konsep Gerak Lurus pada siswa kelas X 

SMA Negeri 9 Kendari. 

5. Bagi Peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi dan sumber 

pengetahuan tentang pengaruh model pembelajaran Integrative 
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Learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep 

Gerak Lurus pada siswa kelas X. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian yang sejenis. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

1.6.1 Model Pembelajaran Integrative Learning 

Model Integrative Learning merupakan model pembelajaran terpadu 

dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui model ini, siswa lebih 

memahami suatu konsep, menghubungkan antar konsep, mengelompokkan 

konsep dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Pembelajaran dengan model Integrative Learning dalam 

penelitian ini menggunakan gambar serta video yang ditayangkan oleh guru 

(informed exploration) dengan harapan siswa merespon (enactment), 

selanjutnya menganalisis serta menyimpulkan apa yang mereka dapatkan 

(evaluation local impact) dan mampu mengaplikasikan konsep materi yang 

mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari (evaluation broader impact).  

1.6.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam menyelesaikan suatu persoalan secara efektif dengan berpikir 

secara mendalam dan logis dalam mengambil keputusan berdasarkan sumber 

yang relevan. Kemampuan berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Gerak Lurus yang diukur 
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dengan tes uraian pada jenjang kognitif C4 – C6 yang dibuat berdasarkan 

indikator kemampuan berpikir kritis diantaranya menjelaskan secara 

sederhana, menciptakan kemampuan dasar, menarik kesimpulan, menjelaskan 

lebih dalam, serta menyusun rencana dan teknik.  

1.6.3 Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep adalah kemampuan dalam memahami, 

mengaplikasikan, mengklasifikasikan serta menyimpulkan suatu fenomena. 

Indikator penguasaan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

mengingat (remember), memahami (understand), mengaplikasikan (apply), 

menganalisis (analyze) dan mengevaluasi (evaluate). Penguasaan konsep yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah penguasaan konsep pada materi Gerak 

Lurus yang diukur dengan tes uraian pada jenjang kognitif C1- C5 sehingga 

menghasilkan nilai yang menjadi acuan tentang berhasilnya model Integrative 

Learning dalam pembelajaran.  

1.6.4 Konsep Gerak Lurus 

Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus. Penerapan 

gerak lurus sering kita jumpai di sekitar kita. Misalnya posisi, jarak dan 

perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Materi Gerak lurus yang dimaksud 

dalam penelitian ini meliputi besaran-besaran Gerak Lurus, Gerak Lurus 

Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). 

 

 

 


