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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, tujuan 

pembelajaran IPA di SMP/MTs. antara lain: 1) mengembangkan pemahaman 

berbagai macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 2) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap 

positif, dan kesadaran adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat; 3) melakukan inkuiri ilmiah untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak  ilmiah serta 

berkomunikasi; 4) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Arah 

tujuan pembelajaran tersebut dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia 

Indonesia memiliki kompetensi yang unggul dan siap menghadapi permasalahan-

permasalahan yang akan datang di abad 21. 

Wagner (2010:4) mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan bertahan 

hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan, dunia kerja, dan 

kewarganegaraan di abad ke-21 ditekankan pada tujuh keterampilan berikut: (1) 

kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, (2) kolaborasi dan 

kepemimpinan, (3) ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, (4) inisiatif dan 

berjiwa entrepeneur, (5) mampu berkomunikasi efektif baik secara oral maupun 
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tertulis, (6) mampu mengakses dan menganalisis informasi, dan (7) memiliki rasa 

ingin tahu dan imajinasi.  

Pada implementasinya, pembelajaran IPA yang dilakukan di sekolah-sekolah 

belum dapat mencapi tujuan tersebut. Data Programme for International Student 

Assessment (PISA) tahun 2012 menyatakan bahwa peringkat Indonesia pada mata 

pelajaran sains berada pada peringkat 62 dari 65 negara. PISA mengukur literasi 

dasar untuk hidup dan kompetensi siswa yang relevan dengan kecakapan abad 21. 

Domain yang diukur pada PISA meliputi: reading literacy, mathematics literacy, 

scientific literacy, financial literacy, dan global competency. Soal-soal PISA 

menuntut kemampuan berpikir kritis, problem solving, serta komunikasi secara 

tertulis. 

Demikian pula data dari Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) Tahun 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat 40 dari 42 

negara, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.  Pada domain kognitif, 

TIMSS mengukur pengetahuan, penalaran, dan aplikasi. Siswa ditutut  memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan memecahkan masalah. Secara 

nasional prestasi belajar IPA siswa dapat dilihat dari rata-rata hasil ujian nasional. 

Misalnya nilai rata-rata ujian nasional tahun 2014, berdasarkan laporan Balitbang 

nilai rata-rata ujian nasional IPA adalah 6,5. Nilai rata-rata ulangan tengah semester 

belum mencapai batas ketuntasan minimal. 

Berdasarkan hasil PISA, salah satu kelemahan siswa adalah pada aspek 

keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan memecahkan masalah adalah 

kemampuan siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya 
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untuk mengatasi kesulitan atau mencari solusi masalah yang dihadapi. Siswa harus 

dilatih memecahkan masalah menggunakan prosedur ilmiah. Keterampilan ini 

sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pada domain afektif, aspek penting yang ingin dicapai melalui proses 

pembelajaran adalah terbentuknya siswa yang berkarakter.  Nilai-nilai yang 

ditanamkan melalui pendidikan karakter antara lain: kepedulian, kejujuran, 

keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri serta orang lain. Nila-nilai 

kinerja pendukungnya meliputi: ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan 

(Muslich, 2014:129).  

Hasil pendidikan karakter dapat diamati pada perilaku siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Misalnya rajin beribadah, disiplin masuk sekolah, dan menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah. Keberhasilan pendidikan karakter belum seperti 

yang diharapkan. Hal ini tampak pada perilaku siswa. misalnya kurang bertanggung 

jawab ketika melakukan pekerjaan atau tugas, suka menyontek atau tidak jujur pada 

saat ujian, dan kurang peduli lingkungan. Kurangnya sikap peduli pada lingkungan 

misalnya: membuang sampah sembarangan, suka corat-coret, peralatan praktek 

sering tidak dikembalikan pada tempatnya, dan boros menggunakan bahan praktek.  

Rendahnya prestasi belajar IPA tersebut antara laian disebabkan  rendahnya 

kualitas pembelajaran IPA. Oleh karena itu salah satu cara meningkatkan hasil 

belajar IPA adalah dengan memperbaiki kualitas pembelajaran IPA.  Menurut 

Nichols (2013), esensi pembelajaran abad ke-21 meliputi empat hal: 1) pembelajaran 
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berpusat pada siswa; 2) mendidik siswa berkolaborasi; 3) pembelajaran kontektual; 4) 

sekolah terintegrasi dengan masyarakat atau lingkungannya. 

Sebagai pengelola pembelajaran, guru memiliki peran sentral dalam 

mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Job description guru dalam 

implementasi proses belajar mengajar meliputi: 1) perencanaan instruksional, 

menyusun rencana untuk mengarahkan kegiatan organisasi belajar mengajar; 2) 

organisasi belajar, yaitu menciptakan lingkungan terjadinya proses belajar 

mengajar; 3) mengerakkan anak didik yaitu usaha memancing, membangkitkan dan 

mengarahkan motivasi belajar; 4) supervisi dan pengawasan, yaitu usaha 

mengawasi, menunjang, membantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan 

belajar mengajar; 5) penelitian yang bersifat penafsiran (assesment) (Djamarah & 

Zain, 2013:29-30). 

Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, guru dituntut untuk memiliki 

kompetensi terkait dengan profesinya diantaranya adalah kompetensi pedagogik. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru disebutkan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran yang mencakup antara lain: kemampuan merancang pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. 

Berdasarkan hasil supervisi dan penilaian kinerja beberapa guru IPA di SMP 

Negeri 7 Yogyakarta, berbagai permasalahan masih terjadi pada pembelajaran IPA 

antara lain: perangkat pembelajaran belum disusun secara komprehensif, 

penggunaan media pembelajaran belum optimal, dan pembelajaran lebih 

menekankan aspek kognitif sedangkan aspek pendidikan afektif dan psikomotor 
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kurang mendapat perhatian. Selain itu masih ada guru yang kurang menguasai 

materi pembelajaran terutama materi yang tidak sesuai dengan spesifikasi 

pendidikannya, sehingga kurang mampu menyusun bahan ajar dalam bentuk 

perangkat pembelajaran atau yang disebut subject specific pedagogy (SSP).  

Subject spesific pedagogy (SSP) yang dikembangkan guru masih banyak 

kelemahan antara lain: pertama, hanya berupa silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). SSP tersebut belum dilengkapi dengan perangkat yang lain 

misalnya lembar kerja siswa dan instrumen penilaian terutama penilaian dari aspek 

sikap dan psikomotor. Kedua, SSP yang dikembangkan belum menggunakan 

metode-metode yang lebih mengaktifkan siswa. SSP yang dibuat lebih banyak 

untuk memenuhi tuntutan kelengkapan administrasi guru daripada untuk 

kepentingan proses pembelajaran. Sehingga SSP yang dikembangkan belum 

mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Bahkan masih ada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru tanpa perencanaan dan hanya berdasarkan 

kebiasaan sebelumnya. Guru tidak membawa RPP dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (Balqis, Usman, & Ibrahim, 2014). 

Permasalahan lain, terutama pada guru-guru yang mengajar kelas X adalah 

target meraih nilai setinggi-tingginya pada ujian nasional. Karena keterbatasan 

waktu dan banyaknya bahan atau materi maka guru melaksanakan pembelajaran 

hanya dengan pelatihan soal-soal.. Pembelajaran yang menekankan pada capaian 

target nilai tertentu pada salah satu aspek cenderung mengabaikan tujuan 

pendidikan aspek lainnya sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.  Guru 

profesional seharusnya mampu memfasilitasi siswanya selain berprestasi pada 
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bidang akademik, juga mampu mengembangkan nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter dan keterampilan.  

Berbagai solusi dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Salah 

satunya adalah meningkatkan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran. 

Guru harus mampu memilih pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang 

tepat. Pada pembelajaran IPA salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode discovery. Metode discovery 

menitikberatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

ini guru lebih bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan 

siswa untuk menemukan fakta, konsep, atau prinsip melalui serangkaian proses 

ilmiah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan karakter dan skills yang 

dimiliki siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa pada ranah kognitif masih rendah. Hal ini terlihat dari data 

laporan Balitbang nilai rata-rata Ujian Nasional mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah 6,5. 

2. Kemampuan pemecahan masalah sebagai salah satu keterampilan yang penting 

dikuasai siswa dalam menghadapi kehidupan abad 21 masih rendah. Faktanya, 

berdasarkan hasil PISA 2012 prestasi peserta didik Indonesia masih rendah 

yaitu peringkat 62 dari 65 negara. 
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3. Siswa kurang memiliki sikap peduli lingkungan misalnya membuang sampah 

tidak pada tempatnya, boros dalam menggunakan bahan praktikum, tidak 

mengembalikan peralatan praktikum pada tempatnya, tidak mematikan lampu 

walaupun tidak digunakan, dan boros air. 

4. Latar belakang pendidikan guru yang masih spesifik yaitu fisika dan biologi 

sehingga penguasaan materi IPA secara utuh belum dimiliki oleh sebagian guru. 

5. SSP yang dikembangkan guru belum dapat meningkatkan prestasi belajar, 

kemampuan pemecahan masalah, dan sikap peduli lingkungan siswa sehingga 

diperlukan contoh SPP yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

6. Guru masih kesulitan menyusun SSP yang komprehensif yaitu silabus, RPP, 

LKS, dan instrumen penilaian sesuai karakteristik mata pelajaran IPA. 

7. Proses pembelajaran masih menggunakan metode pembelajaran yang 

berorientasi pada ranah kognitif dan belum menggunakan metode-metode yang 

dapat mengembangkan karakter dan aktivitas siswa secara optimal misalnya 

metode discovery learning. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini fokus pada masalah nomor 1,2,3,5,6 

dan 7 yaitu rendahnya prestasi belajar IPA, rendahnya keterampilan pemecahan 

masalah masalah siswa, pengembangan SSP IPA, sikap kurang peduli lingkungan, 

dan metode pembelajaran kurang variatif. Tujuan pembatasan masalah ini adalah 

agar pemecahan masalah lebih fokus serta sesuai daya dukung yang tersedia. Fokus 

penelitian ini adalah mengembangkan Subject Specific Pedagogy (SSP) IPA 

berbasis discovery learning untuk meningkatkan prestasi belajar, sikap peduli 
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lingkungan, dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Pembatasan masalah lain 

pada penelitian ini adalah materi pelajaran yang difokuskan kepada materi IPA 

kelas VII semester ganjil yaitu perubahan zat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah validitas SSP IPA berbasis discovery learning yang 

dikembangkan untuk meningkatkan prestasi belajar, sikap peduli lingkungan, 

dan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Yogyakarta 

pada pembelajaran materi Perubahan Zat tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Bagaimanakah efektivitas SSP IPA berbasis discovery learning dalam 

meningkatkan prestasi belajar, sikap peduli lingkungan, dan keterampilan 

pemecahan masalah siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Yogyakarta pada 

pembelajaran materi Perubahan Zat tahun pelajaran 2015/2016. 

E. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian pengembangan 

ini adalah: 

1. Menghasilkan SSP IPA berbasis discovery learning yang valid digunakan 

untuk meningkatkan prestasi belajar, sikap peduli lingkungan, dan 

keterampilan pemecahan masalah siswa SMP. 

2. Mengetahui efektivitas SSP berbasis discovery learning dalam 

meningkatkan prestasi belajar, sikap peduli lingkungan, dan keterampilan 

pemecahan masalah siswa SMP. 
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F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan: 

1. SSP IPA berbasis discovery learning  materi Perubahan Zat. Komponen 

SSP tersebut meliputi: 

a. Silabus 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

d. Instrumen penilaian hasil belajar, sikap peduli lingkungan, dan 

keterampilan pemecahan masalah. 

2. SSP IPA berbasis discovery learning disusun berdasarkan kurikulum 2006. 

G. Manfaat Pengembangan 

1. Guru 

a) SSP yang dikembangkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA. 

b) SSP yang dikembangkan dapat menjadi referensi untuk menambah 

wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam mendesain perangkat 

pembelajaran. 

c) Hasil penelitian dapat meningkatkan motivasi guru dalam 

mengembangkan SSP yang lebih inovatif  untuk mendukung 

pembelajaran yang berkualitas. 

2.  Siswa 

a) Meningkatkan motivasi belajar. 

b) Meningkatkan prestasi belajar khusunya materi perubahan zat. 
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c) Mengembangkan sikap peduli lingkungan. 

d) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah IPA. 

3. Sekolah 

a) SSP yang dikembangkan dapat menjadi referensi dalam menyusun 

perangkat pembelajaran di sekolah. 

b) Menumbuhkan budaya penelitian di sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

4. Peneliti 

a) Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran. 

b) Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian lain dalam mengatasi masalah pembelajaran di sekolah. 

H. Asumsi Pengembangan 

 Asumsi penelitian pengembangan ini meliputi: 

1. Validator mempunyai keahlian tentang SSP yang dikembangkan. 

2. Guru di sekolah mampu memahami dan menerapkan SSP IPA yang 

dikembangkan. 

3. Siswa mengerjakan instrumen pengukuran dengan sungguh-sungguh dan 

berintegritas. 
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