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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermutu dapat 

berlangsung melalui peningkatan Pendidikan, yaitu melalui sekolah 

terkhususnya peningkatan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan 

memberi ruang untuk siswa aktif.  

Fisika salah satu materi yang diajarkan dalam pembelajaran merupakan 

proses siswa mengetahui dan memahami segala konsep tentang alam. Mata 

pelajaran fisika merupakan bagian dari sains yang membutuhkan pemahaman 

tingkat tinggi yang komprehensif. Keunikan dari pembelajaran fisika adalah 

fisika mengupas setiap fenomena-fenomena yang dianggap mustahil atau 

kejadian yang di luar nalar manusia, menjadi sesuatu yang dianggap masuk 

akal. Disisi lain, Pembelajaran Fisika bukan hanya menguasai fakta-fakta dan 

konsep, namun Fisika mempelajari dan memahami kejadian-kejadian yang 

bersifat fisis yang mencakup proses, produk dan menerangkan bagaimana 

gejala-gejala alam tersebut terukur melalui pengamatan dan penelitian 

sehingga pembelajaran fisika lebih menekankan pada proses untuk siswa yang 

lebih aktif dan kreatif (Yoannita, dkk 2016, 10).  

Yoannita, dkk (2016, 10) dalam penelitiannya mengatakan bahwa belajar 

fisika bukan hanya sekedar menghafal rumus namun siswa harus memahami 

prosesnya dan siswa dituntut untuk dapat mengkonstruksi pengetahuan 

melalui aktivitas ilmiah. Untuk itu, perlu adanya metode pembelajarannya 
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yang menuntut siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik harus mencerminkan aktivitas dan kreativitas belajar 

siswa, sehingga pembelajaran tidak lagi teacher oriented yang monoton dan 

membosankan, melainkan lebih menekankan pada kemampuan guru untuk 

menciptakan kondisi belajar yang multisumber, multimedia, humanis, 

demokratis, dan menyenangkan (Rusman 2017, 5).  

Namun demikian, ditemukan dalam Kompas (14 September 2017), 

Hasanudin Abdurakhman seorang Doktor Fisika Terapan menulis keluhan 

anaknya tentang belajar fisika di sekolahnya. Dikatakan bahwa guru fisika 

tidak menjelaskan hanya menyuruh mereka (siswa) belajar sendiri kemudian 

guru memberikan soal-soal fisika untuk diselesaikan. Keluhan anaknya 

berlanjut pada guru kurang membangun pemahaman siswa serta metode 

berpikir dan cenderung hanya mencacat, menghafal rumus kemudian 

menyelesaikan soal tes. 

 Hal yang sama peneliti temukan pada saat melakukan observasi dan 

wawancara guru mata pelajaran fisika dan observasi siswa saat proses 

pembelajaran pada bulan februari 2018 di kelas XI IPA SMAN 1 Malaka 

Barat, ditemukan siswa masih cendrung diam dan guru berceramah tanpa ada 

proses tanya jawab, sehingga kadang kelas menjadi kurang kondusif. 

Pembelajaran fisika pun berlangsung dengan guru menulis semua rumus di 

papan tulis, kemudian siswa diberi beberapa soal latihan untuk dijawab. 

Proses untuk siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri tidak 

berlangsung. Setelah peneliti berbincang dengan beberapa siswa ditemukan 

keluhannya adalah mereka merasa belajar fisika itu sulit, dan mereka 



3 
 

cenderung bosan. Guru mata pelajaran fisika mengakui bahwa beliau tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk selalu melakukan percobaan, dan untuk 

satu semester hanya ada satu kali praktikum sehingga yang beliau lakukan 

hanyalah lebih sering mengajarkan konsep fisika dengan menulis rumus di 

papan tulis dan beberapa ringkasan materi yang singkat. Penggunaan media 

pembelajaran yang lebih menyenangkan dan membuat siswa mempunyai 

minat belajar pun hampir tidak dilakukan. Sehingga siswa hanya menerima 

materi yang diberikan guru tanpa terlibat aktif.  

Proses belajar fisika seperti yang tersebut di atas tentu akan berdampak 

pada kurang berkembangnya kemampuan berpikir siswa, dan kemampuan 

proses sains dalam menyelesaikan masalah fisika sehingga berdampak lanjut 

pada kurangnya kenyakinan siswa dalam belajar. Belajar fisika tidak cukup 

dengan belajar dari buku atau mendengar penjelasan dari orang lain, 

melainkan haruslah dengan proses inkuiri ilmiah. Pembelajaran fisika 

dipandang sebagai suatu proses berpikir kritis untuk mengembangkan 

kemampuan dalam memahami konsep, prinsip, maupun hukum-hukum fisika, 

sehingga dalam proses pembelajaran harus mempertimbangkan strategi dan 

metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran fisika, siswa perlu diarahkan untuk mencari tahu konsep-konsep 

fisika terbentuk, sehingga dengan pembelajaran tersebut diharapkan 

keterampilan berpikir kritis siswa dapat terbentuk (Nurhudayah 2016, 82-83).  

Kemampuan berpikir kritis berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menganalisis berbagai persoalan yang ditemukan hingga pada solusi 

penyelesaiannya. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis mampu 
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untuk memilah hal-hal yang benar dan salah sehingga mereka tidak mudah 

menyetujui pendapat orang lain. Menurut Facione, berpikir kritis merupakan 

sebuah proses yang melibatkan proses mental yang panjang dalam memeriksa 

ide, menganalisis dan menilai argumen, berspekulasi berbagai alternatif, 

menyelidiki bukti dan bisa mempertanggungjawabkan pernyataan yang 

disajikan (Bahmani 2016, 3) Selain itu, keterampilan berpikir kritis sangat 

dibutuhkan untuk mempersiapkan lulusan siswa yang dapat bersaing dalam 

mengisi pasar kerja karena membantu siswa untuk bisa menghadapi segala 

perubahan, persaingan dan informasi yang berkembang. Kebanyakan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran 

pada tingkat rendah yakni mengetahui, memahami, dan menggunakan belum 

mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis yakni suatu yang paling 

esensi dari dimensi belajar. Sebenarnya para guru harus menyadari bahwa 

pentingnya pembelajaran yang berpusat pada kemampuan berpikir agar anak 

menjadi cerdas, kritis, dan kreatif serta mampu memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari (Bala 2018, 5). 

Selain kemampuan berpikir kritis, hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam pembelajaran fisika adalah Keterampilan Proses Sains (KPS). KPS 

berkaitan dengan kemampuan menggunakan pikiran dan nalarnya secara 

efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu. Siswa dengan tingkat KPS yang 

baik akan lebih mudah dan lebih teratur dalam menemukan dan menggunakan 

cara-cara untuk mencapai suatu hasil. Keterampilan Proses Sains merupakan 

seluruh keterampilan ilmiah yang dapat digunakan untuk menemukan dan 

mengembangkan suatu konsep, prinsip atupun teori serta digunakan untuk 
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menyangkal suatu penemuan sebelumnya. Keterampilan proses sains 

dikembangkan dengan tujuan agar siswa terbiasa untuk menemukan suatu 

pengetahuan/konsep sendiri yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, 

sehingga melalui kegiatan ilmiah bisa melatih siswa berpikir kritis dan melatih 

siswa dalam mengembangkan kemampuan kognitif (Nurhudayah 2016, 83).  

Belajar fisika dianggap begitu sulit dan sering memberikan tantangan, 

karena siswa harus mampu menyelesaikan persoalan fisika yang ditemukan. 

Oleh sebab itu, mereka memerlukan keyakinan bahwa dirinya mampu 

melakukan hal-hal yang diperlukan hingga target tersebut tercapai dan 

tantangan dapat dihadapi. Dengan kata lain, mereka membutuhkan self-

efficacy yang baik. Self-efficacy didefinisikan oleh Bandura (Susanto 2018, 

284) sebagai penilaian terhadap kemampuan diri sendiri dalam menjalankan 

rangkaian perilaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Self-efficacy dapat 

mempengaruhi pilihan perilaku, besar usaha yang dikeluarkan dan seberapa 

lama bertahan ketika mengalami hal yang tidak menyenangkan, pola pikiran, 

dan reaksi emosi. Perilaku tersebut terpolakan dalam pikiran dan tercerminkan 

dalam reaksi emosinya. Konsep self-efficacy juga berlaku dalam konteks 

akademis sehingga dapat disebut juga sebagai academic self-efficacy 

(Nugraheni 2016). Aspek pantang menyerah dan konsisten dengan tujuan awal 

dijelaskan dalam temuan Komarraju dan Nadler (Nugraheni 2016, 79-80), 

bahwa mahasiswa dengan self-efficacy yang tinggi dapat berusaha secara 

terus-menerus dan tanpa mengeluh untuk mencapai target walaupun 

menghadapi kesulitan. Tercapainya peningkatan keterampilan berpikir kritis 

dan keterampilan proses sains perlu ditunjang oleh self-efficacy yang dimiliki 
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oleh siswa. Siswa pada tingkat Sekolah Menegah Atas, perlu untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Keterampilan berpikir proses dan 

self-efficacy, bukan hanya sekedar untuk memahami fisika dengan baik, 

namun juga menjadikan siswa lebih siap dalam menghadapi Ujian Nasional 

serta kelanjutan belajarnya pada tingkat Perguruan Tinggi, dan sebagai dasar 

dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.  

 Dengan demikian, seorang guru perlu menerapkan sebuah pendekatan 

yang mengarahkan siswa untuk berperan secara aktif dan menggali potensi 

dan pengetahuan yang ada pada dirinya sendiri, sehingga siswa mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan proses sains dan 

self-efficacy. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa 

untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya adalah model Inkuiri 

Terbimbing (guided inquiry). Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

merupakan aplikasi dari pembelajaran konstruktivisme yang didasarkan pada 

observasi dan studi ilmiah. Menurut Juhji (2016, 61) inkuiri merupakan suatu 

proses mencari dan mendapatkan informasi melalui percobaan ilmiah dan atau 

pengamatan dengan menggunakan kemampuan berpikir yang kritis, 

sistematis, dan logis. 

Model pembelajaran yang divariasikan dengan penggunaan media tentu 

akan mengurangi tingkat kebosanan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. Untuk memfasilitasi pembelajaran siswa tentang konsep fisika 

melalui cara pembelajaran yang dirancang disebutkan sebelumnya, simulasi 

interaktif dari kelompok penelitian Pendidikan Fisika atau Physics Education 

Technology (PhET) adalah digunakan sebagai alat konseptual bagi siswa. Jelas 
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bahwa siswa biasanya mengadakan konsep alternatif mengenai konsep fisika, 

membuatnya lebih sulit untuk membangun konsep yang terkait dengan materi 

fisika. Karena itu, konsep fisika dirancang dalam bentuk simulasi dan 

dikembangkan di sekitar konsepsi alternatif umum yang diadakan oleh siswa 

di semua tingkatan. Ini menekankan memberikan siswa dengan visualisasi 

pembiasan fenomena fisika untuk membantu mereka mengembangkan lebih 

banyak pandangan ilmiah tentang konsep tersebut (Kroothkaew and 

Srisawasdi 2013, 2023-2024). Simulasi PhET juga mampu menghubungkan 

gagasan yang dimiliki siswa dengan kehidupan nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dan menggunakan fenomena sains dalam simulasi PhET 

untuk memahami dunia nyata. PhET dirancang untuk mendukung pendekatan 

interaktif, menggunakan umpan balik dinamis, mengikuti pendekatan 

konstruktivis, menyediakan tempat berkreatif, membuat model atau fenomena 

yang tidak dapat diakses menjadi lebih eksplisit, dan mendorong siswa 

produktif (Finkelstein, dkk. 2006, 119). 

Model pembelajaran Inkuiri terbimbing menjadi lebih efektif apabila 

dilengkapi atau berbantuan media Simulasi PhET. Hal ini didukung oleh 

penelitian Ratih Mega (Afifah 2014, 2) yang mengatakan penggabungan 

antara teknologi dan model pembelajaran Inquiry merupakan strategi yang 

tepat untuk meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Teknologi yang bisa 

digunakan adalah simulasi komputer berupa Simulasi PhET yang bisa sesuai 

dengan konten dan teori fisika. Hal ini didukung oleh pernyataan Julie (Afifah 

2014, 2), “Guided-inquiry instruction has been shown to improve a student’s 

conceptual understanding of science. Beyond labs, use of computer 
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simulations in guided-inquiry instruction can also increase conceptual 

knowledge of science”. Langkah-langkah dalam guided inquiry bisa 

meningkatkan pemahaman konseptual siswa pada ilmu pengetahuan dan 

selain dalam laboratorium, penggunaan simulasi komputer dalam guided 

inquiry dapat meningkatkan pengetahuan konsep pada Fisika.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang: “Peningkatan kemampuan berpikir kritis, keterampilan proses 

sains dan self-efficacy melalui penerapan guided inquiry berbantuan 

Simulasi PhET dalam pelajaran fisika siswa kelas XI IPA SMAN 1 

Malaka Barat.” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas harus diperhatikan, 

dan direncanakan sebaik mungkin oleh guru, sehingga siswa menjadi 

lebih aktif, merasa senang dan memahami materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil pra observasi yang telah peneliti lakukan terhadap 

proses pembelajaran yang berlangsung di SMAN 1 Malaka Barat 

terkhusus pada kelas XI IPA, peneliti menemukan beberapa hal berikut:  

1. Gaya mengajar yang monoton membuat siswa merasa bosan dan 

semakin sukar menguasai materi. Metode konvensional tanpa tanya 

jawab yang diterapkan mengakibatkan siswa menjadi bergantung 

pada guru sehingga siswa tidak mampu mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri akibatnya proses berpikir kritis siswa tidak 

berkembang 
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2. Eksperimen atau dikenal dengan praktikum jarang dilakukan, karena 

alasan waktu yang kurang cukup. Kurang adanya eksperimen atau 

tanpa menggunakan Lembar kerja Siswa mengakibatkan 

keterampilan proses sains siswa kurang dikembangkan 

3. Siswa menjadi sibuk sendiri dengan urusannya, dan tidak 

memperhatikan yang diajarkan guru, karena pembelajaran yang 

kurang menarik seperti pembelajaran yang monoton dengan metode 

yang kurang kreatif. 

4. Siswa cendrung selalu mengeluh tentang sulitnya belajar fisika, 

tanpa ada usaha untuk belajar terlebih dahulu dan siswa merasa 

dirinya tidak sanggup dan tidak bisa menguasai pelajaran fisika 

5. Proses pembelajaran yang kurang menyenangkan menurunkan 

motivasi dan minat siswa untuk belajar sehingga berdampak pada 

hasil belajar siswa yang menurun dan membuat siswa kurang punya 

self-efficacy akan keberhasilan mereka dalam belajar 

6. Jaringan internet, infocus dan komputer disiapkan namun guru tidak 

memanfaatkannya sebagai media yang bisa digunakan, seperti 

menggunakan simulasi PhET  

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang terindentifikasi penelitian ini 

dibatasi pada efek dari penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berbantuan Simulasi PhET terhadap peningkatan keterampilan berpikir 

kritis, keterampilan proses sains, dan self-efficacy dalam pembelajaran fisika 

siswa kelas XI IPA SMAN 1 Malaka Barat. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka secara terperinci 

rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan peningkatan penerapan model pembelajaran guided 

inquiry berbantuan Simulasi PhET terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas XI IPA SMAN 1 Malaka Barat? 

2.  Adakah perbedaan peningkatan penerapan model pembelajaran guided 

inquiry berbantuan Simulasi PhET terhadap keterampilan proses sains 

siswa kelas XI IPA SMAN 1 Malaka Barat? 

3. Adakah perbedaan peningkatan penerapan model pembelajaran guided 

inquiry berbantuan Simulasi PhET terhadap self-efficacy siswa peserta 

didik kelas XI IPA SMAN 1 Malaka Barat? 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara terperinci tujuan 

penelitian adalah untuk menganalisis;  

1. Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis antara penerapan 

model pembelajaran guided inquiry berbantuan Simulasi PhET dan 

metode konvensional berbantuan tanya jawab siswa kelas XI IPA 

SMAN 1 Malaka Barat. 

2. Perbedaan peningkatan keterampilan proses sains antara penerapan 

model pembelajaran guided inquiry berbantuan Simulasi PhET dan 

metode konvensional berbantuan tanya jawab siswa kelas XI IPA 

SMAN 1 Malaka Barat. 
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3. Perbedaan peningkatan self-efficacy antara penerapan model 

pembelajaran guided inquiry berbantuan Simulasi PhET dan metode 

konvensional berbantuan tanya jawab siswa kelas XI IPA SMAN 1 

Malaka Barat. 

1.6. Manfaat Hasil Penelitian 

 

Penelitiaan memiiliki beberapa manfaat ditinjau jadi sudut teoritis dan 

praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dpat memberikan 

sumbangan dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan, dan menjadi 

referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, dan bahan 

pertimbangan untuk penyusunan strategi pembelajaran yang efektif serta 

sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan kurikulum. Selain itu sebagai 

bentuk pengembangan teori belajar free discovery learning dari Bruner 

(Darmadi 2017, 14) yaitu siswa diberikan ruang untuk bisa menemukan 

suatu teori atau konsep, aturan dan pemahaman melalui contoh-contoh 

yang ditemui dalam kenyataan.  Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi sekolah dan guru. Bagi sekolah, 

penelitian ini dapat menjadi suatu masukan dalam upaya memperbaiki 

atau meningkatan proses pembelajaran yang berlangsung, terkhusus fisika. 

Bagi guru, penelitian ini diharapakan mampu untuk; 

1) Memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dalam kelasnya, 

2)  menambah wawasan dan keterampilan guru dalam merancang strategi 

pembelajaran di kelas agar pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif, 

3) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelasnya,  
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4) mendorong guru-guru untuk melakukan atau menerapkan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa.  

Bagi siswa, penelitian ini diharapan mampu meningkatkan minat belajar 

mereka terhadap fisika, dan menyadari pentingnya kemampuan berpikir 

kritis, keterampilan proses sains dan self-efficacy.  

1.7. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut;  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang perlunya melakukan penelitian di 

kelas tersebut, serta memuat identifikasi masalah, Batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini memberikan tinjauan pustaka mengenai penelitian yang 

akan dilakukan. Tinjauan pustaka ini memuat teori tentang 

kemampuan berpikir kritis, keterampilan proses sains, self-

efficacy, model pembelajaran inkuiri terbimbing, Simulasi PhET, 

serta memuat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan yang 

bisa digunakan sebagai acuan, serta diakhiri dengan kerangka 

berpikir dalam penelitian ini dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODOLOGI  

Penelitian ini akan mengunakan metode eksperimen, sehingga 

dalam bab ini akan memuat tentang Teknik dan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur penelitian, 
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Teknik pengolahan data, validasi dan analisis data, serta jadwal 

pelaksanaan penelitian.  

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil temuan di lapangan 

dan mengacu pada teori yang terkait, dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dapat mendukung hasil-hasil temuan. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjadikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini. Bab ini juga berisi saran yang bertujuan untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran di sekolah terutama di kelas, serta untuk 

penelitian lanjutan yang dapat dilakukan untuk tujuan yang 

sama, yaitu untuk meningkatan kualitas layanan Pendidikan di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 




