
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

pengembangan kemampuan siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam 

termasuk fisika. Kemampuan siswa dalam bidang IPA khususnya fisika, sangat 

diperlukan untuk berbagai hal antara lain memberikan bekal bagi kehidupan di 

masyarakat dan mengembangkan bakat, minat, serta dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. 

 

Fisika merupakan bagian dari sains yang mempunyai peran strategis dalam 

pengembangan sains dan teknologi. Perkembangan fisika tidak akan lepas dari 

peran pendidikan fisika. Oleh karena itu, upaya perkembangan sains dan teknologi 

harus disertai pula dengan usaha peningkatan mutu pendidikan fisika. Di sisi lain, 

dampak negatif dari perkembangan sains dan teknologi juga selalu membayangi 

kehidupan manusia. 

  

Pada proses pembelajaran Guru dapat  memilih model pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi yang disampaikan agar tercapainya tujuan pendidikan selain 

itu, guru juga harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang membuat 

siswa lebih aktif, kreatif, menarik, dan menyenangkan. Akan tetapi berdasarkan 
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pengalaman yang diperoleh di lapangan, pembelajaran yang disajikan oleh guru di 

kelas menggunakan metode yang monoton misalnya ceramah, kurang mendorong 

siswa berpikir ilmiah, kreatif, bekerja atas inisiatif sendiri, menumbuhkan sikap 

obyektif, jujur dan terbuka. Kondisi belajar dimana hanya menerima materi dari 

pengajar, mencatat, dan menghafalkannya. Hal tersebut  harus diubah menjadi 

berbagi pengetahuan, mencari, menemukan pengetahuan secara aktif sehingga 

terjadi peningkatan pemahaman (bukan ingatan). 

 

Dalam pembelajaran siswa tidak hanya dituntut untuk lebih banyak mempelajari 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains secara verbalistis, hafalan, pengenalan 

rumus-rumus, dan pengenalan istilah-istilah melalui serangkaian latihan secara 

verbal, namun hendaknya guru lebih banyak memberikan pengalaman kepada siswa 

untuk lebih memotivasi siswa agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari. Namun pada kenyataannya masih banyak guru tidak 

memperhatikan hal tersebut sehingga siswa tidak paham tentang konsep yang 

dipelajari. Banyak siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran dikelas 

dikarenakan pembelajaran langsung yang selama ini dilakukan  oleh  guru, 

sehingga terkesan merugikan siswa, terutama siswa yang berkemampuan rendah 

dan menambah kebosanan siswa pada pelajaran fisika. Sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa kesulitan dalam menerima, merespon, serta mengembangkan 

materi yang diberikan oleh guru.  

 

Tidak hanya itu, dalam proses pembelajaran biasanya guru hanya menjelaskan 

IPA sebatas produk (yang sudah ada) dan sedikit proses tanpa pembuktian. 

Padahal, dalam membahas IPA tidak cukup hanya menekankan pada produk, 
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tetapi yang lebih penting adalah proses untuk membuktikan atau mendapatkan 

suatu teori atau hukum.  

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ada beberapa kajian materi yang 

harus dikuasai oleh siswa. Salah satu kajian materi tersebut adalah jenis bahan dan 

keguanaanya. Konsep tersebut harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar, dimana 

konsep ini sangat berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa  baik 

secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu guru sebagai 

pengajar perlu menanamkan konsep dengan baik agar dapat dipahaminya 

sehingga siswa mengerti dan paham tentang konsep tersebut.  

Agar mencapai tujuan tersebut, peneliti memilih menggunakan model 

pembelajaran STM dan model pembelajaran DI. 

 

Pembelajaran STM dalam pembelajaran sains merupakan perekat yang 

mempersatukan sains, teknologi dan masyarakat . Isu-isu sosial dan teknologi 

dimasyarakat merupakan karakteristik kunci dari STM. Isu-isu tersebut 

dipakai sebagai titik acuan oleh guru untuk merancang dan 

mengimplementasikan program pembelajaran. Dengan model pembelajaran STM 

ini siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh pengalaman 

nyata, mengembangkan gagasannya sehingga siswa diharapkan akan terbiasa 

sekaligus mampu membangun pengetahuannya sendiri secara aktif tentang 

fenomena alam yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kekhasan dari model ini adalah pada isu-isu atau masalah yang ada di masyarakat 

yang dapat digali dari siswa, dalam kehidupan juga dapat dilakukan, yaitu 
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mengaitkan peristiwa yang telah diketahui siswa dengan materi yang akan 

dibahas, sehingga tampak adanya kesinambungan pengetahuan, karena diawali 

dengan hal-hal yang tidak diketahui siswa sebelumnya yang ditekankan pada 

keadaan yang ditemui dalam keadaan sehari-hari.  

 

Model pembelajaran DI merupakan pembelajaran yang dapat membantu siswa 

dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat 

diajarkan selangkah demi selangkah. Apabila guru menggunakan model 

pembelajaran  ini, guru mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi 

tujuan pembelajaran dan tanggung jawab yang besar terhadap materi yang 

disampaikan atau keterampilan, menjelaskan kepada siswa, mendemonstrasikan 

yang dikombinasikan dengan latihan, memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berlatih menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari serta 

memberikan umpan balik. Model pengajaran DI menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih terstruktur. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, 

maka penulis telah melakukan penelitian yang berjudul: “ Perbandingan 

Penguasaan Konsep Fisika antara Model Pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) dan Model Direct Instruction (DI) ” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan antara penguasaan konsep yang 

menggunakan model pembelajaran STM dan DI? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: Mengetahui perbandingan penguasaan konsep fisika  antara 

pembelajaran menggunakan model STM dan DI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi alternatif baru bagi guru di SMPN 2 Trimurjo dalam 

menyajikan materi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas untuk 

meningkatkan penguasaan konsep fisika. 

2. Dapat melatih siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap suatu 

materi belajar dalam proses pembelajaran fisika sekaligus membantu siswa 

dalam penguasaan konsep fisika 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini antara lain: 

1.  Model pembelajaran yang digunakan dalam eksperimen ini adalah model 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

2. Penguasaan konsep yang dimaksud disini adalah dilihat dari hasil belajar 

Pada ranah aspek kognitif pada tingkatan C2 Pada konsep  

Fisika materi Energi dan Usaha. 

3. Perbandingan merupakan perbedaan atau kesamaan antara beberapa hal, 

dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah penguasaan konsep fisika. 
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4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah Energi dan Usaha. 

5. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Trimurjo Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 


