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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan dan 

deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat 

dipercaya (Trianto 2010, 151). Menurut Trianto (2010, 151) ada tiga 

kemampuan dalam IPA. Pertama, kemampuan untuk mengetahui apa yang 

diamati. Kedua, kemampuan memprediksi apa yang belum diamati dan 

kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil ekperimen. Ketiga, 

pengembangan sikap ilmiah. Lebih tegas dinyatakan bahwa hakikat 

pembelajaran IPA (sains), berupa: produk ilmiah, proses ilmiah, dan 

mengembangkan sikap ilmiah serta sadar akan nilai – nilai yang ada dalam 

masyarakat untuk mengembangkan sikap tindakan berupa aplikasi IPA yang 

positif (Anjarsari 2012, 137). 

Kualitas kemampuan siswa Indonesia dalam menggunakan pengetahuan 

sains, mengidentifikasi permasalahan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-

bukti, serta membuat keputusan tentang alam di dunia internasional sangat 

rendah (Diana, Racmatulloh and Rahmawati 2015). Kemampuan yang kurang 

ini mempengaruhi keterampilan proses dan penyelidikan atau “inqiry skills“ 

pada siswa. Selain itu, menurut Ekohariadi (2010, 46) siswa Indonesia 

mempunyai penguasaan yang minim terhadap penyelidikan ilmiah.  
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Keterampilan proses penyelidikan yang meliputi mengamati, mengukur, 

menggolongkan, mengajukan pertanyaan, menyusus hipotesis, merencanakan 

ekperimen, mengklasifikasikan, mengolah dan menganalisis data dapat dipelajari 

melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains (Trianto 2010, 

152). Kurangnya keterampilan proses ini menunjukan perlu adanya 

pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA atau sains di sekolah 

Indonesia.  

Prinsip pembelajaran sains (IPA) menurut Indrawati, Suyatno and 

Rahayu (2014) adalah mengeksplorasi fakta-fakta yang ada, melakukan 

eksperimen untuk menguji hipotesis, dan mengembangkan kemampuan 

menganalisis. Pada pembelajaran IPA atau sains siswa dilatih untuk dapat 

memiliki kompetensi-kompetensi yang penting dan beraneka ragam.  

Pada tingkat pendidikan di SMA pembelajaran IPA dibagi menjadi 3 

mata pelajaran, yaitu Biologi, Kimia, dan Fisika. Setiap mata pelajaran sains di 

tingkat SMA memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam Permendikbud 

no 22 tahun 2006 mengenai standar isi, pembelajaran Fisika merupakan ilmu 

yang mempelajari fenomena alam. Selain itu juga, Fisika juga memberikan 

pelajaran yang baik kepada manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum 

alam.  

Fisika merupakan mata pelajaran yang penting untuk diajarkan kepada 

siswa.  Dalam standar isi mata Pelajaran Fisika, ada dua alasan pentingnya 

pembelajaran Fisika. Pertama, mata pelajaran Fisika merupakan wahana untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk memecahkan masalah 

di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mata pelajaran Fisika perlu diajarkan 
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untuk tujuan yang lebih khusus yaitu membekali peserta didik pengetahuan, 

pemahaman dan sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk memasuki 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu dan teknologi. 

Dengan demikian pembelajaran Fisika perlu disajikan dengan sebaik-baiknya 

untuk menumbuhkan kemampuan keterampilan proses, bekerja, bersikap ilmiah 

serta berkomunikasi sebagai aspek penting kecakapan hidup.  

Masalah yang terjadi di dalam pembelajaran Fisika di Sekolah Lentera 

Harapan Curug adalah rendahnya keterampilan siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran. Berdasarkan observasi di SMA Lentera Harapan terhadap 

pembelajaran Fisika pada kelas 10 menunjukan bahwa kurangnya penekanan 

keterampilan proses dalam pembelajaran Fisika.  

Kurangnya penekanan keterampilan proses pada pembelajaran Fisika 

bertentangan dengan Permendikbud no 22 tahun 2006 mengenai standar isi 

pembelajaran Fisika seharusnya menekankan pengembangan pengalaman belajar 

siswa untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis 

melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, 

mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan 

hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Komponen pembelajaran tersebut 

terdapat pada indikator keterampilan proses.  

Menurut Heni (2007, 223), pembelajaran yang menekankan 

keterampilan proses tidak hanya meningkatkan keterampilan, namun ada 

beberapa aspek yang dapat ditingkatkan seperti afektif dan kognitif. Jika hal ini 

terjadi maka ketercapaian standar kompetensi lulusan siswa yang tertuang dalam 
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permendikbud nomor 21 tahun 2016 dapat tercapai. Siswa dapat memiliki hasil 

belajar berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Sikap tanggung jawab di dalam proses pembelajaran sangat penting 

untuk ditekankan. Sikap tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan 

dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama (Suyadi 

2013, 19). Sikap tanggung jawab sangat penting ditanamkan karena melalui 

sikap tanggung jawab siswa dapat melaksanakan kewajibannya dengan memiliki 

tujuan yang benar dan dapat berguna bagi diri sendiri, terlebih lagi bagi 

lingkungan.  

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah SMA Lentera 

Harapan Curug, sikap tanggung jawab perlu ditanamkan kepada siswa secara 

kongkret, melalui proses pembelajaran. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 

menyatakan bahwa sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan (2016, 2). Selain itu, 

pembelajaran yang berorientasikan pada guru berdampak pada kurangnya 

penekanan pengembangan karakter dalam pembelajaran. Salah satunya adalah 

sikap tanggung jawab. Melalui pelajaran Fisika maka diharapkan sikap tanggung 

jawab siswa dapat meningkat. 

Kegiatan pembelajaran yang berorientasaikan pada guru, tidak 

memberikan pengalaman pembelajaran kepada siswa secara langsung. Dampak 

yang terjadi adalah kemampuan siswa terhadap penguasan konsep pada 

pembelajaran Fisika menjadi rendah. Hal ini terlihat pada hasil belajar siswa. 

Sebanyak 50 % siswa berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) 
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yang telah ditetepkan oleh sekolah dengan nilai 70. Observasi yang dilakukan 

menunjukan pembelajaran Fisika yang dilakukan lebih banyak satu arah yaitu 

guru kepada siswa.  

Pada proses pembelajaran guru dapat menggunakan model 

pembelajaran yang beragam. Pemilihan model pembelajaran merupakan aspek 

yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru perlu melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap model pembelajaran yang dilakukan. Menurut Djamarah 

(2005, 229), menentukan model pembelajaran dapat menentukan pencapaian 

dari tujuan pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan pada penelitian 

ini adalah cycle 7E.  

Cycle 7E merupakan model pengembangan dari model pembelajaran 

inkuiri 5E. Menurut Eisenkraft (2003, 59), tujuan pembelajaran cycle 7E adalah 

menggunakan pemahaman sebelumnya untuk memperluas pada penguasan 

konsep dari pembelajaran. Dengan menggunakan model ini, guru tidak lagi 

mengabaikan persyaratan penting dalam pembelajaran seperti psikomotor, 

afektif dan kognitif. Berdasarkan pengumpulan angket yang diberikan kepada 

guru-guru di SMA Lentera Harapan Curug, diperoleh bahwa guru-guru SMA 

Lentera Harapan Curug tidak memahami penerapan model pembelajaran cycle 

7E.    

Keterampilan proses, sikap tanggung jawab, dan pemahaman konsep 

merupakan tiga kompetensi yang penting. Kompetensi ini menuntut siswa 

memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap. Hal ini sangat penting untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran Fisika karena sesuai dengan tujuan mata 

pelajaran Fisika. Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu adanya 
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penerapan model pembelajaran cycle 7E yang dapat meningkatkan keterampilan 

proses, sikap tanggung jawab dan penguasaan konsep pada mata pelajaran Fisika 

kelas 10 SMA Lentera Harapan Curug. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, masalah 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Keterampilan proses yang dimiliki siswa masih rendah. Hal ini ditunjukan 

dengan siswa tidak memiliki kemampuan untuk mengamati, 

mengklasifikasikan, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan tahapan atau langkah – langkah dalam pembelajaran. 

2. Sikap tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran yang masih kurang. 

3. Pencapaian penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran yang masih di 

bawah standar. Hal ini ditunjukan dengan hasil belajar siswa yang dibawah 

KKM. 

4. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum memfasilitasi siswa 

dalam menunjukan keterampilan proses, sikap tanggung jawab dan 

penguasaan konsep.  

5. Pembelajaran Fisika yang dilakan pada SMA Lentera Harapan Curug masih 

sering dilakukan dengan cara pembelajaran satu arah, yaitu guru kepada 

siswa. 

6. Pengetahuan guru mengenai model – model pembelajaran inkuri khususnya 

model pembelajaran cycle 7E masih sangat kurang. 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti membatasi model pembelajaran yang 

digunakan, yaitu model serta kompetensi yang diteliti. Adapun penelitian ini 

menggunakan model cycle 7E untuk meningkatkan kompetensi keterampilan 

proses, sikap tanggung jawab, dan penguasaan konsep. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran cycle 7E dapat meningkatkan 

keterampilan proses siswa kelas 10 SMA Lentera Harapan Curug pada mata 

pelajaran Fisika? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran cycle 7E dapat meningkatkan sikap 

tanggung jawab siswa kelas 10 SMA Lentera Harapan Curug pada mata 

pelajaran Fisika? 

3. Apakah penerapan model pembelajaran cycle 7E dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas 10 SMA Lentera Harapan Curug pada mata 

pelajaran Fisika? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk menganalisis peningkatan keterampilan proses siswa kelas 10 SMA 

Lentera Harapan Curug pada mata pelajaran Fisika dengan menggunakan 

model pembelajaran cycle 7 E. 
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2. Untuk menganalisis peningkatan sikap tanggung jawab siswa kelas 10 SMA 

Lentera Harapan Curug pada mata pelajaran Fisika dengan menggunakan 

model pembelajaran cycle 7 E. 

3. Untuk menganalisis peningkatan penguasaan konsep siswa kelas 10 SMA 

Lentera Harapan Curug pada mata pelajaran Fisika dengan menggunakan 

model pembelajaran cycle 7 E. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Guru,  sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran 

yang tepat guna, efektif, dan menarik sehingga dalam proses penyampaian 

materi pembelajaran di kelas yang lebih inovatif 

2. Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh dalam 

meningkatkan keterampilan proses, sikap tanggung jawab, dan penguasaan 

konsep melalui pembelajaran cycle 7E.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab. Pada Bab 

I dijelaskan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian 

ini menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan.  Selain itu pada bab I juga 

dipaparkan identifikasi masalah yang dibatasi oleh batasan masalah sehingga 

menghasilkan rumusan masalah. tujuan penelitian ini bermafaat bagi guru dan 

sekolah dalam mengembangkan model pembelajaran cycle 7E sehingga 
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menghasilkan manfaat penelitian. Pada bagian akhir bab I dipaparkan 

keseluruhan sistematikan penulisan penelitian. 

Pada Bab II dijelaskan mengenai landasan teori yang melatarbelakangi 

diadakannya penelitian ini. Penjelasan mengenai tujuan mata pelajaran Fisika 

yang menjadi mata pelajaran utama dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka 

model pembelajaran cycle 7E.  Pengertian keterampilan proses dan indikator. 

Pengertian sikap tanggung jawab dan indikator. Pengertian penguasaan konsep 

dan indikator. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka 

pemikiran penerapan model pembelajaran cycle 7E untuk meningkatkan 

keterampilan proses, pemahaman konsep, dan tanggung jawab, serta hipotesis 

penelitian. 

Pada Bab III dijelaskan mengenai metode penelitian dan desain yang 

digunakan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai subjek penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, prosedur penelitian, desain pembelajaran, instrumen penelitian, 

validitas reliabilitas, serta teknik analisis data.  

Pada Bab IV memaparkan hasil penelitian eksperimental yang 

didapatkan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu kompetensi 

keterampilan proses, sikap tanggungjawab, dan penguasaan konsep. Data yang 

diperoleh kemudian dipaparkan dalam bentuk grafik, tabel dan hasil perhitungan 

yang dibahas sesuai dengan dasar teori. 

Pada Bab V memaparkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah 

dari penelitian. Selain itu terdapat saran-saran untuk guru, sekolah dan penelitian 

lanjutan. Pada bagian akhir dijelaskan mengenai keterbatasan penelitian.  




