
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan  pada hakekatnya adalah sebuah upaya peningkatan kualitas 

manusia.  Oleh sebab itu setiap proses pendidikan akan selalu berusaha 

mengembangkan seluas-luasnya potensi individu sebagai elemen penting 

untuk mengubah masyarakat.  Hal ini bermakna bahwa pendidikan pada 

dasarnya juga merupakan suatu usaha pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM).  Sampai saat ini, pendidikan  masih dipandang sebagai 

sarana dan wahana utama untuk pengembangan  SDM yang dilakukan dengan 

sistematis, programatis, dan berjenjang.  

 Dalam konteks inilah  pendidikan  terasa  semakin  dituntut  perannya,  

khususnya    untuk  dapat  menghasilkan manusia Indonesia berkualitas, 

sesuai  dengan  parameter  yang  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  

Jangka  Menengah Nasional sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan dituangkan  

setiap  tahunnnya  melalui Rencana Kerja Pemerintah dalam program 

pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan dan kebijakan di 

bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan modal pokok yang sangat 

menentukan, tidak hanya bagi perkembangan dan perwujudan bagi diri 



pribadi, tetapi juga perkembangan  pembangunan suatu bangsa dan Negara.  

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) No: 20 Tahun 2003 BAB 2 Pasal 3, “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 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 dan bertanggung jawab. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003 telah 

banyak membawa perubahan pada sistem pendidikan, termasuk  adanya 

fungsi dan peran pendidikan. Beberapa contoh pada perubahan itu adalah:  

1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diatur pada 

permendiknas No:  22, 23, 24 tahun 2007.  2) Perubahan paradigma Teacher 

Centered Learning (TCL) menjadi Student Centered Learning (SCL).  3) 

Sertifikasi profesi guru.  4) Kebijakan bottom top. Paradigma SCL didasari 

pada pemikiran bahwa konsep Teacher Centered dianggap tidak cukup 

memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensinya. 

Pesatnya perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam era informasi, pendidik perlu menyadari  bahwa tugas pokok dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah “upaya membelajarkan 

pebelajar bagaimana belajar”. Dalam belajar pebelajar tidak hanya 

berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar tetapi mencakup 



interaksi dengan semua sumber belajar yang mungkin dipakai untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Belajar dapat terjadi pada diri seseorang dari 

apa yang ia lakukan dan dari apa yang dia alami sebagai akibat dari apa yang 

dilakukannya. Di samping itu, seseorang juga dapat belajar dari pengalaman 

orang lain yang diekspresikannya melalui simbol-simbol. Jadi dapat 

dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara belajar dan kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam memberi makna terhadap apa yang ia lakukan.  

Pencapaian tujuan pendidikan diperlukan konsekuensi bersama-sama seluruh 

pendidik dan siswa. Tugas guru yang utama adalah merencanakan, 

menciptakan dan menemukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menantang 

yang akan dapat membangkitkan prakarsa belajar siswa,  memberikan alasan-

alasan secara logis dan menggunakan pemikiran secara baik. Hal ini sangat 

penting sebagai landasan terciptanya masyarakat belajar sepanjang hayat 

dimana orang akan belajar terus secara bebas dan mandiri.  

Dalam upaya mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat dan untuk 

menghadapi era informasi guru  harus berupaya menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa memiliki pengalaman belajar dari berbagai sumber, 

baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Oleh karena 

itu, guru  sebagai perancang pembelajaran dalam merancang pembelajaran 

salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah menganalisis sumber-

sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi 

pembelajaran.  



Belajar  tidak terlepas dari masalah, beberapa faktor penyebab masalah 

belajar yang sering timbul pada diri siswa diantaranya kurangnya minat 

terhadap mata pelajaran, sulitnya mata pelajaran untuk dipahami siswa 

sehingga kurang termotivasi untuk mempelajarinya, siswa belum dapat 

memanfaatkan waktu belajar dengan baik, guru  kurang bervariasi dalam 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga membuat siswa  jenuh untuk 

mengikutinya. 

Ada kecenderungan dewasa ini  untuk kembali pada pemilkiran bahwa siswa 

akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah, belajar akan lebih 

bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya bukan 

mengetahuinya.  Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi 

terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi gagal 

dalam membekali peserta didik memecahkan persoalan dalam kehidupan 

jangka panjang (Slameto, 2010: 24),  dan itulah yang terjadi di sekolah kita 

sekarang. 

Proses pembelajaran alamiah terjadi pada saat siswa bekerja dan mengalami 

sendiri, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa, artinya strategi 

pembelajaran lebih penting daripada hasil.  Dalam konteks itu, siswa perlu 

mengerti makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, serta 

bagaimana mencapainya.  Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari 

berguna bagi kehidupan nanti, dengan begitu mereka memposisikan sebagai 

diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya, mereka 

mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya.  



Dalam upaya itu mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan 

pembimbing. 

Berdasarkan  wawancara pada MGMP fisika Sub Rayon 8 diperoleh data 

bahwa pembelajaran berjalan sebagaimana konsep teacher centered.  

Sebagian besar guru masih mengimplementasikan pembelajaran Fisika 

dengan model pembelajaran bersiklus  menjelaskan, memberi contoh, 

memberikan pertanyaan dan memberikan tugas secara klasik sehingga 

keterampilan proses sains siswa seperti melakukan pengamatan, berhipotesis, 

serta menerapkan konsep kurang terbangun.  Aktivitas dominan  siswa dalam 

pembelajaran adalah mendengarkan, mencatat penjelasan konsep yang 

bersumber dari guru, dan mengerjakan latihan soal.  Aktivitas seperti 

menemukan dan memecahkan masalah sendiri serta membangun konsep-

konsep belum tampak. 

Selain pembelajaran yang masih teacher centered sebagian besar di Sub 

Rayon 8 SMA 1 Sekampung sumber belajar yang digunakan  dalam proses 

pembelajaran juga masih terbatas pada buku cetak dan catatan yang diberikan 

oleh guru, dengan kata lain masih kurang memanfaatkan sumber-sumber 

belajar yang lain seperti internet, laboraturium, serta lingkungan lainnya. 

Dengan demikian sangatlah dibutuhkan suatu model  pembelajaran yang 

dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada dan yang mampu menggali 

potensi guru serta siswa untuk mencapai fungsi dan tujuan pembelajaran itu 

sendiri. 



Fungsi dan tujuan pembelajaran tidak secara serempak dapat dicapai, tetapi 

satu per satu tergantung dari fungsi dan tujuan yang diprioritaskan.  Dalam 

hal ini penulis ingin memfokuskan perhatian pada  kompetensi: 

Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan    

masalah. Materi pada SK ini tergolong sulit untuk dipahami dengan 

menggunakan model pembelajaran sebelumnya yang hanya menggunakan 

buku sebagai sumber belajar.  

Untuk mencapai fungsi tersebut salah satu model pembelajaran yang 

ditawarkan disini adalah model Belajar Berbasis Aneka Sumber (BEBAS) 

yang dipandang tepat untuk meningkat hasil belajar serta keterampilan 

proses sains  pada SK tersebut.   

Menurut centralischool “Resource-Based Learning is the instructional 

model  where students construct meaning through interaction with a wide 

range of print, non-print and human resources. (Chaeruman, 2008: 1)”. 

Secara jelas dikatakan bahwa Belajar Berbasis Aneka Sumber (BEBAS) 

adalah model pembelajaran dimana siswa membangun pemahamannya 

melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar baik cetak, non-cetak, 

maupun orang. Jadi, BEBAS sangat terkait erat dengan pendekatan 

konstruktif, metode belajar pemecahan masalah (problem-based learning, 

inquiry learning), atau pembelajaran berbasis proyek (project-based 

learning). BEBAS mendorong siswa meningkatkan literasi informasi, 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam era informasi/global saat ini. Disamping itu BEBAS lebih 

berpusat pada siswa (student-centered learning) yang memungkinkan siswa 



dapat menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri, dimana guru 

lebih berperan sebagai fasilitator dan manajer pembelajaran.  

Berdasarkan dokumentasi diperoleh data hasil belajar Fisika siswa kelas XII 

SMA N 1 Sekampung semester ganjil 2011/2012 sebagai berikut: 

Tabel 1.1.Nilai Murni Ulangan Harian (Uji Blok) Fisika pada SK 

Menerapkan Konsep dan Prinsip Gejala Gelombang dalam 

Menyelesaika Masalah di SMAN 1 Sekampung Tahun 2011/2012. 

No Nilai Kategori Jumlah Prosentasi 

1 

2 

≥70 

< 70 

Tuntas 

Belum Tuntas 

18 

45 

28.57% 

71.43% 

Jumlah Responden 63 100% 

Sumber: Arsip nilai guru mata pelajaran Fisika. 

Berdasarkan hasil nilai pada tabel di atas terlihat masih banyak siswa yang 

belum tuntas KKM dengan nilai di bawah 70 sehingga banyak siswa yang 

harus mengikuti pembelajaran ulang atau remedial agar mengalami tuntas 

pembelajarannya.  Berdasarkan kenyataan ini maka ada beberapa aspek yang 

perlu diperhatikan secara serius, salah satunya adalah model pembelajaran 

yang digunakan.  Karena model pembelajaran merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi hasil pembelajaran yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan  hasil survey yang peneliti lakukan terhadap  14  guru Fisika dan 

beberapa guru lainnya di Sub Rayon 8 SMA Sekampung, ternyata penerapan 

model  Resource-Based Learning atau yang dikenal dengan Belajar Berbasis 

Aneka Sumber (BEBAS) masih sangat minim diterapkan di Sub Rayon 8 

SMA N 1 Sekampung. 



Berdasarkan hasil wawancara dan pengalaman dari beberapa guru dipreroleh 

permasalahan yang dialami oleh guru dan siswa dalam mempelajari Fisika di 

Sub Rayon 8 SMA N 1 Sekampung, sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Permasalahan guru bidang studi Fisika dan siswa SMA Sub Rayon 

8  SMAN 1   Sekampung Tahun 2011 

 

Permasalahan Guru Permasalahan Siswa 

 Keterbatasan dalam 

penguasaan model-model 

Pembelajaran 

 Guru lebih mengutamakan 

hasil pembelajaran bukan 

proses pembelajaranya 

 Minimnya forum-forum 

ilmiah guru sebagai 

penunjang kegiatan 

profesionalisme guru 

 Kurangnya pemanfaatan 

sapras dalam kegiatan 

pembelajaran 

 Mengapa hasil belajar fisika 

rendah 

 Rendahnya aktivitas siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas 

 Mengapa Keterampilan 

Proses Sains yang masih 

rendah 

 Mengapa kreativitas siswa 

belum optimal 

 Minimnya konstruksi 

pengetahuan siswa 

Sumber:  wawancara langsung pada saat MGMP Fisika, Mei 2012. 

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran 

tersebut peneliti mengembangkan  model pembelajaran Resourse Based 

Learning (RBL) atau yang dikenal dengan istilah model BEBAS dengan 

perangkatnya yang sesuai dengan Kurikulum Tngkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di Sub Rayon 8 SMA N 1 Sekampung, Lampung Timur tahun 2012. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 



1.2.1  Masih rendahnya hasil belajar fisika siswa kelas XII khususnya pada 

kompetensi “Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang.  

       1.2.2 Keterampilan Proses Sains siswa belum terbangun. 

1.2.3  Kreatifitas  siswa belum optimal. 

1.2.4  Kontruksi pengetahuan siswa masih minim. 

1.2.5 Masih terbatasnya sumber-sumber yang membahas tentang pengembang 

an model pembelajaran di SMA N 1 Sekampung. 

1.2.6  Penerapan konsep  Resource-Based Learning atau yang dikenal dengan 

Belajar Berbasis Aneka Sumber (BEBAS) masih sangat minim 

diterapkan di SMA N 1 Sekampung, dimana kegiatan pembelajaran 

yang terjadi masih saja berjalan sebagaimana konsep Teacher Centered. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Kondisi dan potensi sekolah di Sub Rayon 08 SMA N 1 Sekampung   

dalam pembelajaran Menerapkan konsep dan prinsip gejala 

gelombang. 

1.3.2 Pengembangan  model pembelajaran Berbasis Aneka Sumber pada 

kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang di Sub 

Rayon 8 SMA N 1 Sekampung. 



1.3.3 Peningkatan hasil belajar fisika  siswa  pada kompetensi Menerapkan 

konsep dan prinsip gejala gelombang di Sub Rayon 8 SMAN 1 

Sekampung yang menggunakan model pembelajaran BEBAS. 

1.3.4 Peningkatan keterampilan proses sains fisika siswa pada kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang di Sub Rayon 8 

SMAN 1 Sekampung yang menggunakan model pembelajaran 

BEBAS. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1.4.1    Bagaimanakah kondisi dan potensi sekolah di Sub Rayon 08 SMA N 

1 Sekampung dalam pembelajaran Menerapkan konsep dan prinsip 

gejala gelombang? 

1.4.2  Bagaimanakah proses pengembangan model pembelajaran Berbasis 

Aneka Sumber pada kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip 

gejala gelombang di Sub Rayon 8 SMA N 1 Sekampung? 

1.4.3   Apakah model pembelajaran BEBAS dapat meningkatkan hasil belajar 

fisika  siswa  pada kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip gejala 

gelombang di Sub Rayon 8 SMAN 1 Sekampung? 

1.4.4  Apakah model pembelajaran BEBAS dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains fisika siswa pada kompetensi Menerapkan konsep dan 

prinsip gejala gelombang di Sub Rayon 8 SMAN 1 Sekampung? 



1.5   Tujuan Penelitian 

         Tujuan Penelitan ini adalah: 

 1.5.1  Mendiskripsikan kondisi dan potensi sekolah di Sub Rayon 08 SMA 

N 1  Sekampung dalam pembelajaran menerapkan konsep dan 

prinsip gejala gelombang. 

1.5.2  Mengembangkan model pembelajaran Berbasis Aneka Sumber pada 

kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang di 

Sub Rayon 8 SMA N 1 Sekampung. 

1.5.3 Menganalisis peningkatan hasil belajar fisika siswa melalui 

penggunaan model pembelajaran BEBAS. 

1.5.4 Menganalisis peningkatan keterampilan proses sains fisika siswa 

melalui pengunaan model BEBAS. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan 

keilmuan dalam bidang teknologi pendidikan pada kawasan 

pengembangan khususnya pengembangan model pembelajaran di 

sekolah pada pelajaran fisika. 

 



1.6.2  Manfaat Praktis 

A.  Bagi Guru 

Adanya model pembelajaran BEBAS yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran fisika pada: 

1) Kompetensi  Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang 

dalam meneyelsaikan    masalah.   

2) Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang dapat 

diterapkan pada kompetensi-kompetensi yang lain. 

3) Memberikan motivasi untuk mengembangkan desain 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa pada kompetensi-

kopetensi yang lainya. 

B.   Bagi  Siswa 

1) Adanya kesempatan mengembangkan kemampuan ketrampilan 

berfikir kritis dan kreatif. 

2) Adanya kesempatan untuk berperan lebih banyak sebagai subyek 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Melatih kejujuran, kreatifitas, kepekaan terhadap realitas, 

ekspresi diri, disiplin diri, serta kemandirian siswa. 

4) Lebih diperhatikan potensi dan perkembangan secara individu. 

 



C.  Bagi Institusi 

1)  Memberikan upaya peningkatan pelayanan pendidikan. 

2)  Memperhatikan pengembangan potensi individu. 

1.7    Produk yang Dihasilkan 

Produk yang dihasilkan berupa model pembelajaran BEBAS beserta 

perangkat pembelajaran yaitu: 1) silabus, 2) rencana pelaksanaan 

pembelajaran, 3) intrumen evaluasi, 4) bahan ajar/LKS yang berkaitan 

dengan SK dan KD yang dikembangkan pada pembelajaran BEBAS.  

 

 


