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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh pengelola pendidikan negeri ini 

demi peningkatan kualitas maupun kuantitas prestasi belajar peserta didik, 

antara lain adalah dengan menerapkan model pembelajaran agar tercapai 

standar keberhasilan di dalam suatu tujuan materi pelajaran, serta 

kelengkapan sarana dan prasarana. Model apa yang cocok agar siswa dapat 

berpikir kritis, logis, dapat memecahkan masalah dengan terbuka, kreatif, dan 

inovatif serta tidak membosankan merupakan pertanyaan yang tidak mudah 

dijawab, karena masing-masing model mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Jika pendidik telah menerapkan model yang tepat, maka sudah 

seharusnya siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi perubahan dengan 

mengatur sikap ilmiah pada dirinya dan belajar memecahkan masalah sejak 

dini. Pada sikap ilmiah terdapat gambaran bagaimana siswa seharusnya 

bersikap dalam belajar, menanggapi suatu permasalahan, melaksanakan suatu 

tugas, dan mengembangkan diri. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi 

penguasaan konsep dalam sebuah kegiatan belajar siswa ke arah yang positif. 

Materi Suhu dan Kalor merupakan salah satu materi pokok yang terdapat 

pada pelajaran fisika SMA Kelas X Semester Genap. Pada materi Suhu dan 
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Kalor, akan dibahas mengenai cara perpindahan kalor serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan materi yang menyajikan 

fakta-fakta tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga siswa dapat lebih mudah dalam memahami dan menguasai konsep-

konsep materi yang ada dalam pelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung didapatkan informasi bahwa nilai rata-rata tes formatif pada materi 

pokok Suhu dan Kalor Kelas X Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah 73,2. 

Siswa yang mendapat nilai ≥ 70 adalah 77,39%. Nilai tersebut belum 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung yaitu 100% siswa memperoleh nilai ≥ 70. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat penguasaan 

konsep siswa terhadap Mata Pelajaran Fisika. 

Kurangnya penguasaan konsep fisika siswa disebabkan pembelajaran yang 

biasa dilakukan oleh guru adalah memberikan konsep, ceramah, dan latihan-

latihan soal. Hal ini mengakibatkan banyak peserta didik yang menganggap 

mata pelajaran fisika hanya berupa rumus-rumus atau persamaan, sehingga 

membuat siswa takut dan malas dalam mempelajarinya. Selain itu, siswa 

kurang memiliki rasa keingintahuan dan sikap kritis dalam mempelajari 

fisika dan mengakibatkan siswa pasif dalam belajar fisika, sehingga kurang 

bisa mendorong sikap ilmiah siswa ke arah positif. Agar pembelajaran fisika 

menjadi pelajaran yang disukai dan siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan, maka seorang pendidik perlu menumbuhkan sikap ilmiah pada 
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diri siswa. Sikap ilmiah dapat berpengaruh pada hasil akhir pembelajaran, 

dalam hal ini dikhususkan pada penguasaan konsep siswa. 

Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan 

atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Tingkat sikap 

ilmiah siswa dapat dilihat dari bagaimana mereka memiliki rasa 

keingintahuan yang sangat tinggi, memahami suatu konsep baru dengan 

kemampuannya tanpa ada kesulitan, kritis terhadap suatu permasalahan yang 

perlu dibuktikan kebenarannya, dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Hal-hal 

inilah yang  dapat membantu siswa belajar secara ilmiah. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Kusuma (2013:29) menyimpulkan bahwa  semakin 

tinggi sikap ilmiah siswa terhadap pelajaran fisika, maka hasil belajar siswa 

akan semakin tinggi juga. Siswa yang memiliki sikap ilmiah yang positif 

terhadap fisika, akan cenderung lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas dan siswa tersebut cenderung memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi serta sikap kritis terhadap permasalahan fisika yang diberikan oleh 

guru. Untuk itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat mendorong sikap 

ilmiah siswa ke arah positif sehingga siswa mampu memahami dan 

menguasai konsep-konsep yang dipelajarinya. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat digunakan pada materi Suhu 

dan Kalor, karena kegiatan belajar dengan berkelompok akan memudahkan 

siswa untuk bertukar pendapat sehingga akan terjadi diskusi. Kemudian 

menimbulkan adanya interaksi dan memunculkan sikap ilmiah serta dengan 

adanya evaluasi pada akhir pembelajaran untuk mengetahui penguasaan 

konsep siswa. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan, maka telah dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap penguasaan konsep 

fisika siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,  

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

sikap ilmiah siswa terhadap penguasaan konsep fisika siswa menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap 

penguasaan konsep fisika siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya dapat:  

1. Bagi guru: menjadi alternatif dalam menyajikan materi pembelajaran  

 yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan penguasaan konsep 

siswa. 

2. Bagi siswa:  meningkatkan aktivitas belajar dan menumbuhkan sikap  

ilmiah siswa sehingga membantu siswa dalam menguasai konsep. 

3. Memberikan informasi dan masukan pada para peneliti berikutnya yang 

akan melakukan penelitian pada bidang ini. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi sasaran yang telah dirumuskan, 

maka untuk mencapai tujuan tersebut ruang lingkup penelitian ini dibatasi  

pada: 

1. Inkuiri terbimbing adalah model pembelajaran inkuiri yang dalam 

pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas 

kepada siswa. Sintaks pembelajaran inkuiri terbimbing, yaitu 

merumuskan masalah,  membuat hipotesis, merencanakan kegiatan, 

melaksanakan kegiatan, mengumpulkan data, dan mengambil 

kesimpulan. 

2. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan 

atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Adapun 

sikap ilmiah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: rasa ingin tahu yang  

tinggi, sikap jujur, sikap kritis, sikap luwes, dan teliti.  

3. Penguasaan konsep yaitu  kemampuan menangkap pengertian-pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam 

bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan 

mampu mengaplikasikannya. Penguasaan konsep dalam penelitian ini 

diukur melalui dapat diamati dengan tes evaluasi pada materi 

pembelajaran Suhu dan Kalor. 


