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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya. Tujuan dari pendidikan adalah menciptakan

seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang

luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu

beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Tetapi dalam

mencapai tujuan pendidikan yang optimal banyak faktor yang mempengaruhi

dan menghambat sehingga tidak semua tujuan dari pendidikan dapat terealisasi

dengan baik. Oleh karena itu, faktor yang menjadi penghambat dalam

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat perlu dibenahi dengan

adanya inovasi-inovasi baru agar hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor,

antara lain: guru, siswa, sarana prasarana, strategi pembelajaran, media

pembelajaran, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan.

Guru sebagai pemegang kendali pelaksanaan pembelajaran mempunyai

peranan yang cukup besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Guru harus

mampu menguasai konsep-konsep dari materi yang diajarkan, menentukan
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strategi pembelajaran, dan memilih media pembelajaran yang tepat, serta

mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat.

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang

mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan

alam. Telah diketahui bahwa banyak dikalangan siswa sekolah menengah

pertama yang berasumsi bahwa pelajaran fisika merupakan pelajaran yang sulit

dipahami dan kurang menarik. Penyebabnya adalah minat, motivasi untuk

mempelajari fisika, dan pemilihan  media pembelajaran serta model

pembelajaran yang tidak tepat sehingga menimbulkan kesan membosankan dan

sikap pasif siswa selama kegiatan pembelajaran.

Strategi guru dalam memilih media pembelajaran harus tepat untuk siswa

apalagi proses pembelajaran yang berpusat pada siswa memerlukan media

pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa secara mandiri. Media

pembelajaran dapat digunakan untuk menghubungkan antara materi pelajaran

dengan siswa. Keberadaan media pembelajaran sangat diperlukan guna

memotivasi dan meningkatkan kemampuan siswa. Salah satu media

pembelajaran yang dapat digunakan adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja

siswa merupakan media pembelajaran berupa media cetak yang bertujuan

untuk mengaktifkan siswa dan memungkinkan siswa dapat belajar mandiri

sesuai dengan kemampuan dan minatnya dalam belajar.

Selama ini masih banyak dijumpai pelaksanaan pembelajaran secara

konvensional, dimana guru mendominasi pembelajaran sedangkan siswa hanya

berperan sebagai pendengar dan mencatat materi dari penjelasan yang
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disampaikan oleh guru. Media pembelajaran seperti lembar kerja siswa yang

digunakan pun hanya sekedarnya sebagai penunjang pembelajaran tanpa

memperhatikan apakah lembar kerja siswa tersebut dapat mengaktifkan siswa

dan siswa dapat memahami konsep tersebut atau tidak. Proses pembelajaran

dengan bahan ajar yang seperti ini tidak akan pernah melibatkan siswa secara

aktif untuk belajar. Selain itu juga kebanyakan bahasa yang digunakan di

lembar kerja siswa masih sama seperti buku paket, yang isinya hanya memuat

uraian materi, soal-soal, dan terkadang lembar kegiatan praktikum dalam satu

semester hanya satu kali praktikum, dan itu masih menggunakan kertas buram

tanpa gambar. Hal tersebut akan semakin membuat siswa malas untuk

menggunakan lembar kerja siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Fisika di SMP

Negeri 2 Palas diketahui bahwa metode pembelajaran yang digunakan dalam

mata pelajaran fisika sudah variatif antara lain metode ceramah, diskusi, dan

tanya jawab. Namun, pembelajaran masih berpusat pada guru. Media

pembelajaran seperti lembar kerja siswa masih minim digunakan sebagai

penunjang pembelajaran. Lembar kerja siswa yang digunakan pun hanya

memuat sajian materi dan soal-soal pengayaan sehingga tidak ada suatu

kegiatan khusus yang dilakukan oleh siswa saat pembelajaran yang bertujuan

untuk mengaktifkan siswa. Oleh karena itu, siswa cenderung kurang aktif

selama proses pembelajaran. Aktivitas siswa hanya mendengarkan materi yang

disampaikan oleh guru dan diminta mengerjakan soal untuk menguji

pemahaman mereka. Penyampaian materi pun disampaikan dalam bentuk

ceramah dan siswa hanya mencatat materi tersebut.
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Kegiatan pembelajaran seperti ini cenderung monoton dan terkadang membuat

siswa jenuh, dan menganggap bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang

sulit dipahami sehingga tidak banyak disukai. Situasi dan kondisi pembelajaran

tersebut akan berpengaruh pada tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang

kurang optimal. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa siswa yang hasil

belajar atau ulangan hariannya belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM), dengan standar KKM sebesar 72. Metode pembelajaran

seperti metode ceramah juga merupakan salah satu faktor yang harus dirubah

dalam sistem pembelajaran saat ini, terutama pada mata pelajaran fisika.

Penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran seperti lembar

kerja siswa yang cenderung monoton dan kurangnya keterlibatan siswa selama

proses pembelajaran menyebabkan ketidaktahuan siswa pada diri mereka

mengenai  konsep fisika yang mereka peroleh. Guru hanya menyampaikan

materi (ceramah) sedangkan siswa hanya menghapal dan mencatat materi yang

disampaikan sehingga menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak efektif dan

efisien. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu menerapkan pembelajaran

dengan media pembelajaran seperti lembar kerja siswa yang mengarahkan

siswa untuk berperan aktif dan menggali potensi pada diri mereka sehingga

siswa mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti

keterampilan menyelesaikan masalah, menganalisis data, berpikir secara logis

dan sistematis.

Salah satu konsep fisika yang membutuhkan keterlibatan siswa dalam berbagai

aktivitas pembelajaran dan menciptakan siswa aktif adalah konsep suhu dan
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perubahannya. Konsep suhu dan perubahannya memerlukan penjelasan melalui

penalaran. Melalui proses penalaran tersebut siswa diharapkan dapat

memecahkan masalah yang  dihadapi serta dapat menerapkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Melihat adanya keterkaitan tersebut siswa dituntut untuk

dapat menguasai materi suhu dan perubahannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini, lembar kerja siswa yang isinya

terdapat langkah-langkah model pembelajaran dan menyajikan topik sekitar

kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa

masih langka, apalagi dengan menggunakan desain yang imajinatif dengan

berbagai gambar yang berwarna sehingga dapat membangun daya ingat dan

pemahaman siswa.

Melihat keterbatasan tersebut, penulis tertarik untuk menggunakan lembar

kerja siswa yang dibuat oleh Retnosari (2015) yaitu lembar kerja siswa

berbasis inkuiri terbimbing pada materi Suhu dan Perubahannya untuk kelas

VII semester ganjil berdasarkan standar isi dengan desain dan isi yang

sekiranya dapat menarik minat siswa dalam belajar. Isinya tidak hanya

ringkasan materi tetapi memuat langkah-langkah pembelajaran inkuiri

terbimbing selama proses pembelajaran. Pembelajaran dengan lembar kerja

siswa yang memuat langkah-langkah inkuiri terbimbing menekankan pada

peran aktif siswa dalam melakukan pembelajaran dan guru berperan

mengarahkan atau membimbing siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan

percobaan atau penyelidikan untuk menemukan konsep-konsep fisika.
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Tidak hanya dari segi isi dan ataupun karakter dari lembar kerja siswa saja,

kualitas lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing yang telah

dikembangkan telah memenuhi kriteria dengan rata-rata skor kemenarikan

3,33, kemudahan 3,31, dan kebermanfaatan 3,36 sehingga lembar kerja siswa

dapat dikatakan sangat menarik, sangat mudah, dan sangat bermanfaat.

Lembar kerja siswa yang dikembangkan juga sudah efektif digunakan sebagai

media pembelajaran pada konsep Suhu dan Perubahannya karena perolehan

hasil belajar siswa yang mencapai nilai rata-rata 79,61 dengan persentase

84,61%  siswa memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Dengan bahan bantu lembar kerja siswa yang dibuat oleh Retnosari (2015)

sebagai media pembelajaran, diharapkan mampu meningkatkan minat dan hasil

belajar siswa khususnya siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Palas yang dijadikan

sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk

mengetahui pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri

terbimbing dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja

Siswa Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Suhu dan Perubahannya

terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri

terbimbing pada materi suhu dan perubahannya terhadap minat belajar

siswa?

2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri

terbimbing pada materi suhu dan perubahannya terhadap hasil belajar

siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing pada

materi suhu dan perubahannya terhadap minat belajar siswa.

2. Pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing pada

materi suhu dan perubahannya terhadap hasil belajar siswa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Siswa

a. Meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa dalam pembelajaran

dengan menggunakan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing.
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b. Memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan

keterampilan meneliti, serta pengetahuan lebih mendalam terutama pada

bidang yang dikajinya.

c. Menumbuhkan minat belajar siswa dengan menggunakan lembar kerja

siswa berbasis inkuiri terbimbing.

d. Meningkatkan kemampuan dan keberanian dalam berpendapat, bertanya,

dan berargumentasi dalam diskusi.

2. Bagi Guru

a. Sebagai referensi dan masukan bagi guru serta calon guru dalam

menerapkan kegiatan pembelajaran dalam menemukan media

pembelajaran yang tepat seperti lembar kerja siswa berbasis inkuiri

terbimbing.

b. Penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing dapat

menjadi alternatif baru bagi guru sebagai petunjuk siswa pada saat

melakukan praktikum.

c. Sebagai wawasan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan guru

dalam mengidentifikasi kesulitan belajar dan menemukan solusi yang

tepat guna meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.

d. Sebagai wawasan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam

pembelajaran.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Lembar kerja siswa yang digunakan adalah lembar kerja siswa berbasis

inkuiri terbimbing dan lembar kerja siswa konvensional yang dipakai di

sekolah.

2. Lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing adalah lembar kerja siswa

yang dikembangkan oleh Retnosari (2015), dimana isinya memuat langkah-

langkah atau kegiatan  inkuiri terbimbing yaitu orientasi, merumuskan

masalah, merumuskan hipotesis, merencanakan percobaan,  menganalisis

data, dan menyimpulkan. Lembar kerja siswa ini juga memuat materi yang

berkaitan dengan materi Suhu dan Perubahannya.

3. Lembar kerja siswa konvensional adalah lembar kerja siswa yang biasa

digunakan di sekolah. Lembar kerja siswa ini berisi uraian materi, soal-soal

pengayaan, dan tidak ada langkah - langkah atau kegiatan khusus yang

dapat diterapkan di dalam  kegiatan pembelajaran sehingga tidak membuat

siswa menjadi aktif selama proses pembelajaran dan terkadang kegiatan

praktikum dalam satu semester hanya diadakan satu kali praktikum.

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah Suhu dan Perubahannya.

5. Metode pembelajaran yang digunakan adalah eksperimen dan ceramah.

6. Model pembelajaran yang digunakan adalah inkuiri terbimbing dan

konvensional.

7. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar berupa nilai yang dicapai

oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama jangka
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waktu tertentu. Hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

hasil belajar pada ranah kognitif.

8. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan siswa pada

mata pelajaran fisika, tanpa ada yang menyuruh. Dalam penelitian ini

menggunakan angket minat yang meliputi beberapa aspek yaitu: perasaan

senang, perhatian, rasa ingin tahu, dan usaha yang dilakukan.

9. Penelitian ini dilaksanakan pada  siswa kelas VII SMP Negeri 2 Palas

semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.

10. Pengaruh penggunaan lembar kerja siswa berbasis inkuiri terbimbing diukur

dengan cara membandingkan perbedaan rata-rata N-gain minat dan N-gain

hasil belajar siswa antara kelas ekperimen dan kelas kontrol.


