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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu fisika sebagai bagian dari ilmu sains sangat erat terkait dengan berbagai 

fenomena di alam, hal ini menjadikan fisika penting dipelajari untuk meningkatkan 

pemahaman kehidupan yang ada di alam semesta. Materi pada pelajaran fisika 

sangat terkait dengan peristiwa sehari-hari, salah satunya ialah gelombang bunyi. 

Ilmu fisika terkait gelombang  bunyi telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang seperti kesehatan, kelautan, arsitektural, industri, hingga dunia hiburan. 

Keberadaan miskonsepsi sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran fisika 

(Bostan Sarıoglan & Kucukozer, 2014). Miskonsepsi pada materi bunyi membuat 

materi menjadi tidak mudah untuk dikuasai. Miskonsepsi pada materi bunyi banyak 

terjadi pada konsep perambatan bunyi, cepat rambat bunyi, dan medium 

perambatan bunyi (Nofriati, Kusairi, & Rahayu, 2016). Pada tingkat SMA materi 

bunyi lebih berpusat pada teori dan kurang ditunjang dengan kegiatan eksperimen 

terutama pada materi dawai dan pipa organa (Muhafid & Primadani, 2014). 

Pembelajaran yang interaktif sangat dibutuhkan untuk menjadikan materi 

yang dipelajari lebih menarik dan peserta didik dapat termotivasi untuk lebih 

mengeksplorasi materi yang ada. Hal ini akan membangkitkan motivasi peserta 

didik sehingga dapat lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Meskipun cara 

pembelajaran yang berpusat pada peserta ddik telah dikemas dalam Kurikulum 

2013, namun masih ada sebagian guru yang belum dapat mengimplemantasikannya 

dengan baik sehingga pembelajaran fisika yang terjadi masih sebatas transfer 
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memori saja (Aritonang, Harahap, & Sinulingga, 2017). Kurangnya keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran akan menyebabkabkan sulit 

berkembangnya kemampuan berpikir dari peserta didik.  

Pembelajaran fisika sebaiknya juga ditinjau sebagai proses, selama ini 

pembelajaran fisika lebih dipandang sebagai produk. Oleh karenanya dalam proses 

pembelajaran diperlukan pemilihan strategi, metode dan model yang sesuai dan 

tepat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga 

mampu mendorong peserta didik lebih aktif dan kritis dalam menghadapi 

permasalahan yang ada. Penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai akan 

membantu peserta didik dalam melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan 

keterampilan proses sains sehingga mampu untuk mendapatkan informasi, 

merumuskan masalah, merencanakan eksperimen dan memecahkan masalah 

(Seyhan & Hatice Gungor, 2015). Pembelajaran fisika sebaiknya disesuaikan 

dengan hakikat fisika dan juga melatih kemampuan peserta didik untuk berpikir 

ilmiah, memecahkan masalah dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.  

Kegiatan eksperimen sangat menunjang peserta didik untuk mendapatkan 

pengalaman nyata terkait konsep fisika yang terjadi pada rutinitas sehari-hari. 

Keterampilan proses sains sangat penting untuk dimiliki oleh para peneliti karena 

selalu digunakan dalam kegiatan bereksperimen (Mutlu & Temiz, 2013). Oleh 

karenanya keterampilan proses sains sangat penting untuk dimiliki peserta didik 

sehingga dapat melaksanakan proses kegiatan eksperimen yang dapat melatih 

kemampuan berpikir dan meningkatkan pemahaman konsep terhadap materi fisika 

yang diajarkan (Leonor, 2015). Irwanto, Rohaeti, Widjajanti, dan Suyanta, (2017) 
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pada penelitiannya mengenai keterampilan proses sains dan kemampuan analitis 

peserta didik menghasilkan bahwa 30.67% dari peserta didik berada pada kategori 

rendah. Hodosyova, Utla, Vanyova, Vnukova, dan Lapitkova (2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa 67% peserta didik  mengalami kesulitan dalam 

merancang eksperimen terutama dalam hal menyusun hipotesis. Kamba, Giwa, 

Libata, dan Wakkala (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

keterampilan proses sains peserta didik tergolong rendah yang berdampak pada 

sikap peserta didik terhadap pembelajaran fisika. Oleh karenanya peserta didik 

dirasa perlu untuk mendapatkan pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan 

proses sains dalam pembelajaran. 

Keterampilan proses sains yang kurang berkembang dapat disebabkan oleh 

cara pembelajaran yang kurang tepat seperti pembelajaran pasif, terlalu terpaku 

pada buku, dan kurangnya kegiatan praktikum (Ong, Ramiah, Ruthven, Salleh, 

Yusuff,  dan Mokhsein, 2015). Pengembangan keterampilan proses sains sangat 

dipengaruhi oleh seberapa sering penggunaan keterampilan ini dalam pembelajaran 

di kelas (Aydogdu, 2015). Pengintegrasian keterampilan proses sains dalam proses 

pembelajaran akan berjalan dengan efektif apabila seorang guru memiliki 

pemahaman dan penguasaan yang baik terhadap keterampilan proses sains yang 

hendak diajarkan kepada peserta didik (Adlim, 2018; Kruea-In & Thongperm, 

2014).  

Pada kegiatan bereksperimen seorang peniliti juga perlu memiliki kreativitas 

yang baik selain keterampilan proses sains, sehingga dapat memberikan dan 

membuat solusi terhadap suatu permasalahan. Kreativitas dapat dilatih dengan 
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membiasakan peserta didik untuk berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif 

akan menjadikan peserta didik cenderung mampu untuk mencari solusi suatu 

permasalahan sehingga terbiasa untuk mengembangkan penalaran mereka sendiri 

dalam memahami materi yang diberikan guru (Karo-karo, Restuati, & Silaban, 

2017). Romli, Abdurrahman, dan Riyadi (2018) pada penelitiannya di salah satu 

sekolah privat menemukan bahwa kemampuan peserta didik dalam hal berpikir 

kreatif masih dinilai kurang. Beberapa metode untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif diantaranya melalui penerapan model project based learning 

(Mihardi, Harahap, & Sani, 2013; Rahmazatullaili, Zubainur, & Munzir, 2017),  

pembelajaran inkuiri yang memacu rasa ingin tahu dan intuisi (Aritonang et al., 

2017; Syadzili, Soetjipto, & Tukiran, 2018), selain itu bisa juga dengan 

menggunakan pembelajaran yang menggunakan mind mapping (Karo-karo, 

Restuati, & Silaban, 2017).  

Pembelajaran yang kontekstual sangat dibutuhkan untuk mengembangkan 

keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir kreatif. Outdoor learning 

dinilai sebagai model pembelajaran yang kontekstual karena bersinggungan 

langsung dengan fenomena alam sehingga dapat menjembatani antara pengetahuan 

teori dan praktek (Hickman & Stokes, 2016). Outdoor learning dapat 

mengembangkan keterampilan teknis, membangun keterampilan sosial dan 

interpersonal, mengembangkan koneksi ke alam, dan melakukan manajemen risiko 

(Potter & Dyment, 2016). Selain itu pembelajaran outdoor learning juga memberi 

kesempatan dalam hal pengembangan sikap, pengetahuan, dan keahlian 

(Mundilarto & Pamulasari, 2017). Melalui pembelajaran outdoor learning maka 
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peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dan mendapatkan pengalaman 

secara nyata (Wardani, Mundilarto, Jumadi, Wilujeng, Kuswanto, & Astuti, 2019). 

Hal ini akan membuat ingatan peserta didik mengenai konsep yang dipelajari 

melalui pengalaman tersebut untuk bertahan lebih lama dalam ingatan (Remington 

& Legge, 2017). Pembelajaran model outdoor learning dapat dikemas dalam 

bentuk  fieldwork, permainan, simulasi, dan proyek (Mundilarto & Pamulasari, 

2017).  Salah satu pengembangan pembelajaran outdoor learning yaitu dengan 

mengintegrasikannya dengan pembelajaran melalui proyek (Damayanti & 

Mundilarto, 2017). Melalui kegiatan pembelajaran outdoor learning yang dikemas 

dalam bentuk proyek maka peserta didik dapat langsung berinteraksi dengan 

fenomena yang ada untuk melatih kreativitas dan keterampilan proses sains mereka 

sehingga dapat menemukan penyelesaian dari permasalahan yang hadir.  

Pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran telah menjadi tuntutan 

pada pembelajaran di abad 21, tidak terkecuali pembelajaran outdoor berbasis 

project. Salah satu wujud pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran yaitu 

melalui penggunaan e-book (electronic-book) sebagai salah satu sumber belajar.  

Penggunaan e-book memungkinkan untuk menyajikan konten elektronik berupa 

suara, gambar, grafik, animasi, maupun video sehingga menjadikan e-book 

dipandang lebih atraktif dan interaktif dibandingkan buku cetak (Mohammed, 

Ebied, Ahmed, & Rahman, 2015). E-book interaktif yang disertai dengan animasi 

dan video menjadikan peserta didik lebih mudah menangkap isi dari bahan bacaan 

daripada e-book biasa (Smeets & Bus, 2015). Penggunaan e-book pada saat proses 

pembelajaran telah terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep (Humairoh 
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& Wasis, 2015), literasi sains (Muhlas & Kuntjoro, 2019), hasil belajar 

(Mohammed et al., 2015), dan termasuk juga kemampuan berpikir kreatif dari 

peserta didik  (Adawiyah, Harjono, Gunawan, & Hermansyah, 2019). 

Perkembangan teknologi telah menjadikan proses pembelajaran menjadi 

berkembang lebih bervariatif. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa 

perkembangan teknologi memiliki dampak pada terkikisnya nilai-nilai budaya lokal 

dari para generasi milenial (Suwardani, 2015). Sebagai wujud  dari pelestarian 

budaya lokal (local wisdom) sudah seharusnya budaya lokal diintegrasikan dalam 

dunia pendidikan. Pengintegrasian ini tidak hanya sekedar sebagai mata pelajaran 

dalam muatan lokal, namun local wisdom bisa dijadikan sebagai salah satu sumber 

pembelajaran. Penerapan local wisdom dalam pembelajaran fisika diantaranya 

dilakukan oleh Suastra, Jatmiko, Ristiati, dan Yasmini (2017) yang menerapkan 

local wisdom Bali untuk mengembangkan karakter peserta didik dalam hal 

mengeksplorasi, fokus atensi,  dan rasa ingin tau dari berbagai sudut pandang. 

Selain pengembangan karakter, local wisdom juga dapat digunakan sebagai bahan 

ajar dalam pembelajaran fisika (Hartini, Firdausi, Misbah, & Sulaeman, 2018). 

Salah satu kebudayaan khas Jawa Tengah adalah seruling Jawa yaitu alat musik 

tradisional yang dibuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Pemanfaatan 

seruling bambu dalam pembelajaran fisika diantara pada pembelajaran mengenai 

bunyi terkait pipa organa (Nursulistiyo, 2015). 

Berdasarkan kajian di atas akan dikembangkan e-book  fisika berbasis local 

wisdom untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses 

sains peserta didik SMA. Peserta didik akan melakukan pembelajaran melalui e-



7 

 

book yang didalamnya terintegrasi proyek terkait local wisdom seruling bambu. 

Selain membuat alat musik sederhana berupa suling dan melakukan pengukuran 

terhadap frekuensi dan panjang gelombang yang terbentuk. Melalui kegiatan 

proyek, kegiatan eksperimen, dan penyusunan makalah diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains peserta 

didik. 

B. Identifikasi Masalah 

 Pada penelitian ini masalah yang diidentifikasi adalah sebaga berikut: 

1. Berbagai fenomena fisika dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

namun proses pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk 

lebih peka terhadap lingkungan sekitar masih belum banyak dimanfaatkan 

guru dalam pembelajaran fisika. 

2. Local wisdom memiliki keterkaitan yang erat  dengan kehidupan sehari-

hari sehingga banyak konsep-konsep fisika yang terdapat didalamnya. 

Namun pemanfaatan  local wisdom dalam pembelajaran fisika masih jarang 

dilakukan terutama dalam bentuk kegiatan proyek. 

3. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan dapat menghadirkan 

pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan, dan kontekstual. Namun 

masih banyak guru yang belum bisa memanfaatkan teknologi secara 

maksimal, terutama dalam menggunakan teknologi untuk mengukur 

besaran-besaran fisika. 

4. Mayoritas buku teks yang digunakan peserta didik dirasa terlalu tebal 

sehingga membatasi mobilitas. Selain itu visualisasi buku juga masih 
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dinilai monoton sehingga peserta didik kurang tertarik dalam proses 

pembelajaran. 

5. Masih terdapat guru yang mengajar secara  teacher centered sehingga 

peran peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

6. Kemampuan berpikir kreatif sebagai salah satu aspek dari kreativitas sangat 

perlu dilatih dan dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan dalalam hal pemecahan masalah. Namun, pembelajaran fisika 

yang berlangsung masih kurang memperhatikan aspek kreativitas. 

7. Kurangnya penguasaan terhadap aspek keterampilan proses sains yang 

merupakan salah satu keterampilan yang mendorong siswa untuk dapat 

berpikir logis dan sistematis sehingga dapat memahami permasalahan dan 

merumuskan penyelesaiannya.  

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah maka masalah pada penelitian ini 

dibatasi pada masalah – masalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan  local wisdom dalam pembelajaran fisika masih jarang 

dilakukan terutama terkait kegiatan proyek, sehingga media yang 

dikembangkan akan mengintegrasikan kegiatan proyek pembuatan seruling 

bambu  dan kegiatan eksperimen yang terkait konsep-konsepn pada 

gelombang bunyi. 

2. Mayoritas buku teks yang dirasa terlalu tebal dan memiliki visualisasi yang 

kurang menarik, sehingga akan dikembangkan media e-book yang disajikan 

secara ringkas, menarik, dan interaktif.  
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3. Pembelajaran fisika yang berlangsung dinilai masih kurang memperhatikan 

aspek kreativitas, sehingga materi-materi yang disajikan dalam media akan 

didesain dalam bentuk-bentuk yang dapat melatih dan menunjang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

4. Kurangnya penguasaan aspek keterampilan proses sains oleh peserta didik 

sehingga perlu dikembangkan media yang dapat mengarahkan peserta didik 

dalam mengembangkan penguasaan terhadap keterampilan proses sains. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang diambil, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah e-book fisika model outdoor learning pada pembelajaran proyek 

berbasis local wisdom seruling bambu yang dikembangkan layak 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah? 

2. Apakah penggunaan e-book fisika model outdoor learning pada 

pembelajaran proyek berbasis local wisdom seruling bambu efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains 

dari peserta didik? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

yaitu: 

1. Menghasilkan e-book fisika model outdoor learning pada pembelajaran 

proyek berbasis local wisdom seruling bambu yang layak untuk digunakan 

untuk peserta didik SMA kelas XI IPA. 
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2. Mengkaji efektivitas e-book fisika model outdoor learning pada 

pembelajaran proyek berbasis local wisdom seruling bambu terhadap 

kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains dari peserta 

didik SMA kelas XI  IPA. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Pengembangan produk berupa e-book  fisika berbasis local wisdom ini 

dikembangkan melalui aplikasi iSpring yang terintegrasi pada Microsoft 

Powerpoint. Produk keluaran dari iSpring adalah file Html5 yang dapat 

dioperasikan di smartphone/PC. Untuk memudahkan penggunaan produk pada 

android dan proses diseminasi maka produk Html5 dikonversi menjadi file apk 

(application package file) menggunakan aplikasi web2apk yang dapat diinstal 

secara mudah pada smartphone android.  E-book ini berisi  tujuan kompetensi, 

uraian konsep gelombang bunyi, soal  latihan  untuk  meningkatkan  pemahaman  

peserta  didik,  dan lembar kerja peserta didik berupa kegiatan proyek disertai 

eksperimen yang berkaitan dengan seruling bambu.  

G. Manfaat Pengembangan 

Dari hasil pengembangan produk ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Secara teoretis  

a. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan media 

pembelajaran fisika yang memuat materi gelombang bunyi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil produk 

berupa e-book fisika yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dan keterampilan proses sains. 



11 

 

2. Secara praktis 

a. Bagi peserta didik, e-book ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses peserta didik. 

b. Bagi guru, e-book ini diharapkan dapat menjadi variasi media 

pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan peserta didik. 

c. Bagi lembaga/sekolah, e-book ini diharapkan dapat mendorong 

pengintegrasian materi gelombang bunyi ke dalam kehidupan 

sehari-hari. 

H. Asumsi Pengembangan 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Guru mampu untuk menggunakan e-book fisika dengan berbantuan 

android. 

2. Sekolah mengijinkan peserta didik untuk menggunakan smartphone 

android sebagai media pembelajaran.  

3. Peserta didik dan guru memiliki smartphone yang dapat digunakan 

ketika kegiatan pembelajaran.  

4. peserta didik mengerjakan tes kemampuan berpikir kreatif, penugasan, 

dan angket keterampilan proses sains secara mandiri serta jujur. 

 

  


