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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan kata kunci dalam setiap usaha untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia, dimana di dalamnya memiliki peranan dan 

objektivitas untuk meningkatkan kemampuan setiap manusia. Berdasarkan   

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring berkembangnya jaman, 

melalui pendidikan diharapkan generasi muda kedepannya dapat membangun 

bangsa ini dengan cerdas, bermoral, berakhlak, mandiri, aktif dan lebih 

memadai. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan serta meningkatkan 

mutu pendidikan yaitu dengan menuntut guru untuk memiliki sejumlah 

kemampuan diantaranya memiliki beberapa strategi yaitu pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan agar siswa dapat memahami materi 

yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

Salah satu strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan efektif 

yaitu dengan pemilihan media belajar yang tepat. Media yang digunakan guru 

untuk melakukan suatu proses pembelajaran adalah media cetak. Media cetak 
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adalah media yang paling sering digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran 

karena media cetak adalah media yang murah dan mudah dalam cara 

penggunaanya karena dalam mengunakan media cetak kita tidak membutuhkan 

fasilitas pendukung lainya. Selama ini dalam proses pembelajaran guru fisika 

masih jarang yang menggunakan modul pembelajaran berbasis scientific 

inquiry, padahal pembelajaran fisika sangatlah erat kaitannya dengan 

pendekatan sainstifik dimana siswa dilibatkan secara penuh dalam proses 

pembelajaran, siswa dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan bekerja 

ilmiah, membangun sikap ilmiah, menyusun dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan produktif, dan pada akhirnya menemukan sendiri jawabannya 

melalui inkuiri ilmiah (scientific inquiry).  

 

Proses pembelajaran yang masih menggunakan media belajar konvensional 

membuat minat belajar dalam mata pembelajaran fisika masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat pada saat proses pembelajaran, siswa banyak yang mengantuk 

bahkan tidur dan kurang memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh guru. 

Banyak juga siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan diluar pembelajaran, 

misalnya mengobrol dengan temannya, menyanyi, sering ijin keluar kelas, 

bahkan ada siswa yang belajar mata pelajaran lain saat pelajaran fisika. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan sebuah media yang dapat 

menumbuhkan minat siswa pada mata pelajaran fisika. Salah satu media yang 

dapat digunakan adalah modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing. 

Karena, siswa memiliki anggapan ketika belajar dengan menggunakan  bahan 

ajar fisika berupa modul fisika konvensional materi suhu dan kalor, mereka 
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belum bisa mengeksplor kemampuannya untuk dapat memecahkan masalah 

fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lain, menjadi kendala 

tersendiri bagi guru ketika harus menyajikan materi fisika yang menuntut siswa 

untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam memecahkan suatu  permasalahan dalam 

fisika tanpa adanya buku pegangan yang sesuai. 

 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru mata pelajaran fisika di SMA N 1 

Metro, diketahui bahwa minat belajar siswa masih kurang dan masih terdapat 

beberapa siswa yang hasil belajar/ulangan hariannya belum mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 74. Penggunaan modul 

pembelajaran yang seperti ini  merupakan salah satu faktor yang harus 

dirubah dalam sistem pembelajaran saat ini, terutama pada mata pelajaran 

fisika, masih banyak anggapan siswa mengenai materi yang berkaitan dengan 

suhu dan kalor itu sulit. 

 

Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing  dalam 

beberapa aspek penilaian, yaitu: hasil belajar ranah kognitif siswa,dan minat 

belajar siswa dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Modul 

Pembelajaran Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Suhu dan Kalor 

terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa di SMA N 1 Metro”. 
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Apakah terdapat  pengaruh penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis 

inkuiri terbimbing terhadap minat belajar siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis 

inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

1. pengaruh penggunaan modul pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing 

terhadap minat belajar siswa  

2. pengaruh penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis inkuiri 

terbimbing terhadap hasil belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

diantaranya: 

1. Bagi guru fisika dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengimplementasikan modul 

pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing.  

2. Bagi peneliti lain akan dapat memberikan gambaran akan lebih dan 

kekurangan penggunaan modul pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 



 
 

5 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Untuk membatasi penelitian ini dan memberikan arah yang jelas maka ruang 

lingkup penelitian ini adalah: 

1. Modul pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini adalah modul 

pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing. Modul pembelajaran ini 

menekankan siswa untuk berpikir kreatif dan mandiri untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. 

2. Minat adalah kecenderungan seseorang akan ketertarikan dan 

memperhatikan beberapa kegiatan sehingga diperoleh objek khusus. Objek 

minat yang diamati adalah ketertarikan, kesadaran, perhatian, dan rasa ingin 

tahu. 

3. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar berupa nilai yang akan 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 

jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini hasil belajar yang akan diteliti 

adalah hasil belajar ranah kognitif . 

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah suhu dan kalor. 

5. Objek penelitian adalah siswa SMA kelas X MIA 7 SMA N 1 Metro dengan 

mata pelajaran fisika materi suhu dan kalor. 

 


