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I._PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan 

merupakan usaha yang dijalankan oleh seseorang ataupun sekelompok orang 

demi perubahan prilaku dan keadaan yang lebih baik. 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberikan 

kesadaran baru bahwa guru bukanlah sumber informasi utama bagi 

masyarakat umumnya, dan para murid khususnya. Menanggapi hal tersebut, 

maka dibutuhkan suatu pendekatan dengan strategi belajar mengajar yang 

berpusat pada peserta didik dan dapat mengarahkannya agar terlibat secara 

langsung sekaligus aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

Pada pembelajaran, peserta didik dapat hanya mengetahui IPA sebagai 

kumpulan  pengetahuan yang harus dihapal berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja.  Selama proses pembelajaran, siswa 

seharusnya ikut terlibat secara langsung agar siswa memperoleh pengalaman 

dari proses pembelajaran. 
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Fisika merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran IPA di sekolah.  

Fisika merupakan  ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam 

dan interaksi di dalamnya.  Mata pelajaran fisika di SMA merupakan 

pengkajian lebih mendalam dari pembelajaran fisika di SMP. Oleh karena itu, 

dibutuhkan keaktifan siswa dalam mempelajari dan menguasai konsep fisika. 

Penguasaan konsep merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu 

bahan yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat 

mengenai apa yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni 

melibatkan berbagai proses kegiatan mental sehingga bersifat lebih dinamis 

(Arikunto, 2007).

Penguasaan konsep dalam belajar mengajar menjadi penentu dalam 

keberhasilan pembelajaran. Termasuk fisika. Penguasaan konsep fisika masih 

jauh dari harapan. Sebagian siswa bahkan tidak menyukai fisika karena 

terdapat banyak konsep dan sulit memahaminya kalau tidak memperhatikan 

pembelajaran dengan baik.  Hal ini tentu saja membutuhkan sebuah  strategi 

pembelajaran  tertentu melalui sebuah model pembelajaran.

Keterampilan proses sains merupakan salah satu keterampilan yang 

digunakan untuk memahami fenomena apa saja.  Keterampilan ini 

diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-

konsep, prinsip hukum dan teori- teori sains. Keterampilan proses sains 

dibedakan dalam dua bagian besar. Pertama, keterampilan dasar proses 

sains, dimulai dari observasi sampai dengan meramal. Kedua, keterampilan 



3

terpadu proses sains, dari identifikasi variabel sampai dengan yang paling 

kompleks, yaitu eksperimen.  

Menurut Nuh (2010), beberapa hal yang mempengaruhi keterampilan proses 

sains yang juga dituntut untuk dimiliki siswa. Hal-hal yang berpengaruh 

terhadap keterampilan proses sains, diantaranya yaitu perbedaan kemampuan 

siswa secara genetik, kualitas guru, dan perbedaan strategi guru dalam 

mengajar.

Keterampilan proses sains menjadi satu kesatuan pembelajaran jika 

diterapkan, dimana siswa diajak untuk memikirkan mencari jawaban terhadap 

permasalahan yang dipelajari.  Dengan demikian, diharapkan penguasaan 

konsep pembelajaran fisika siswa semakin membaik. Pelaksanaan kurikulum 

2013 serentak di seluruh sekolah pada tahun ajaran ini bertujuan menjadikan 

siswa aktif dalam setiap proses pembelajaran.  Masing-masing guru 

memperoleh kebebasan untuk memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keadaan siswa dan sarana 

prasarana sekolah.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pelaksa�naan kurikulum 2013 di 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung masih dalam proses adaptasi 

peralihan kurikulum. Hal ini membutuhkan kejelasan bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.  Berdasarkan pertimbangan 

ter�sebut, pene�li�tian dengan  keterampilan proses sains dilakukan pada siswa 

kelas XI Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) semester ganjil 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh keterampilan proses sains terhadap penguasaan 

konsep siswa kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung?

2. Apakah terdapat peningkatan penguasaan konsep yang signifikan pada 

siswa kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung setelah 

mengalami pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh keterampilan proses sains terhadap 

penguasaan konsep siswa kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung.

2. Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep yang signifikan pada 

siswa kelas XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung setelah 

mengalami pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi metode pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan di 

kelas untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa.
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2. Dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa.

3. Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih 

baik lagi untuk meningkat kualitas pembelajaran yang diterima siswa.

4. Dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa pada pembelajaran fisika.

5. Dapat menjadi pengalaman bagi peneliti dalam mempersiapkan diri 

sebagai calon pendidik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam  penelitian ini adalah:

1. Keterampilan proses sains yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan 

pada kemampuan mengamati, merumuskan hipotesis, merencanakan 

percobaan, melakukan percobaan, menginterpretasi data, memprediksi, 

menerapkan konsep, berkomunikasi.

2. Penguasaan konsep dalam penelitian ini diambil melalui nilai hasil belajar 

pada ranah kognitif peserta didik

3. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah gerak dua dimensi (gerak lurus 

dan gerak parabola) dan gerak melingkar.

5. Faktor lain di luar faktor yang diteliti diabaikan.

 


