
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja

tetapi merupakan suatu proses penemuan atau penyelidikan ilmiah

(Permendiknas no.22 tahun 2006). Fisika adalah salah satu mata pelajaran

yang termasuk dalam rumpun IPA. Fisika tidak semata hanya kumpulan

rumus belaka yang terkadang sulit dipahami oleh siswa. Juga bukan

sebagai mata pelajaran yang menuntut keterampilan dalam menyelesaikan

soal-soal hitungan. Akan tetapi, fisika merupakan suatu mata pelajaran yang

memberikan kemampuan dalam memahami dan memaknai fenomena yang

ada dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, mata pelajaran ini memiliki

tujuan yang sama halnya dengan mata pelajaran yang lain, yaitu ”agar

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab” (Pasal 3 dan Penjelasan atas UU RI No.20 tahun 2003).
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Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa persepsi siswa

terhadap mata pelajaran fisika adalah mata pelajaran yang sulit, banyak

rumus, soalnya rumit. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis

lakukan pada siswa di SMP Negeri I Punggur mengenai pandangan siswa

terhadap mata pelajaran fisika, diperoleh hasil, bahwa fisika itu: banyak

hitungan, banyak rumus dan rumusnya panjang, angka pada soal-soalnya

sering mengandung bilangan desimal, simbolnya susah diingat, pengerjaan

soal-soalnya rumit, pembelajarannya membosankan.

Pada studi pendahuluan ini, siswa diminta untuk menuliskan pandangan

mereka terhadap mata pelajaran fisika. Dari sekian banyak jawaban yang

diberikan siswa, keenam hal di atas adalah hal-hal yang muncul pada semua

siswa. Siswa belum dapat menangkap esensi dari fisika yang dapat melatih

jiwa sains, kreatifitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Hal ini tidak

terlepas dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

Sejak tahun 2004, kurikulum pendidikan di Indonesia berubah menjadi KBK

(Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang kemudian disempurnakan dengan

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Sejak saat itulah pembelajaran

lebih menekankan pada peran siswa (student centered). Metode eksperimenpun

mulai menjadi familiar di setiap lembaga pendidikan atau sekolah.

Pembelajaran fisika sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga siswa

dapat memiliki kemampuan ilmiah dalam menemukan konsep fisika sendiri.

Pendekatan yang digunakan untuk penemuan konsep atau rumus sebaiknya

dapat melatih kemampuan ilmiah siswa. Bukan pendekatan matematis yang
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hanya membuat siswa terampil menurunkan rumus-rumus. Hal ini dapat

ditempuh melalui pendekatan eksperimen/penyelidikan. Harapannya, siswa

mendapatkan konsep fisika dari hasil pengamatan, pengolahan dan interpretasi

serta analisis yang dilakukan olehnya.

Berdasarkan kajian penulis terhadap model-model pembelajaran yang ada

saat ini seperti Cooperative Learning, Contextual Teaching and Learning, dan

lain-lain dapat dikatakan bahwa model-model pembelajaran tersebut adalah

model pembelajaran yang digunakan untuk membelajarkan fisika kepada siswa

secara umum, dalam arti tidak khusus untuk materi atau konsep tertentu.

Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa pengembangan sintaks model

pembelajaran khusus untuk materi tertentu boleh dikatakan masih jarang.

Berdasarkan uraian di atas, sangat perlu adanya suatu penelitian dan

pengembangan terhadap sintaks model pembelajaran yang mengembangkan

kemampuan ilmiah siswa dan berfokus pada bagaimana membelajarkan

materi atau konsep tertentu. Maka penulis telah mengadakan penelitian

mengenai Pengembangan Sintaks Model Pembelajaran Fisika Berbasis

Inkuiri pada KonsepKinematikaGerak Lurus dalamMelatihkan Kemampuan

Ilmiah Siswa.
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B. RumusanMasalah

Rumusan masalah penelitian ini diuraikan menjadi beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana sintaks model dapat berhasil memenuhi kriteria

pengembangan model pembelajaran berbasis inkuiri?

b. Bagaimana kemampuan ilmiah yang dihasilkan menggunakan sintaks

model berbasis inkuiri dapat memenuhi variabel penilaian model

pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk memperoleh sintaks model pembelajaran fisika

berbasis inkuri pada konsep kinematika gerak lurus yang dapat melatihkan

kemampuan ilmiah siswa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ilmiah dan

hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika dan dapat memberi inspirasi dan

dasar untuk para guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar fisika.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk membatasi

masalah yang dikaji supaya tidak terlalu luas. Adapun ruang lingkup pada

penelitian ini adalah:

a. Keterlaksanaan sintaks model pembelajaran adalah terlaksananya

tahapan-tahapan rancangan model pembelajaran fisika berbasis inkuiri

dalam konsep kinematika gerak.

b. Kemampuan-kemampuan ilmiah yang dimaksud dibatasi pada:

1. Kemampuan untuk merancang penyelidikan eksperimen.

2. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

3. kemampuan untuk mengevaluasi, memprediksi hasil eksperimen.

Hasil belajar aspek kognitif yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi

pada kemampuan hafalan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), dan

analisis (C4).

c. Sintaks model pembelajaran berbasis inkuiri dikembangkan pada

materi kinematika gerak lurus yang meliputi submateri gerak, jarak

dan perpindahan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan,

dan gerak jatuh bebas.


