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                                                                 BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pembelajaran IPA (sains) berupaya meningkatkan minat siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berpikir 

tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tiada habisnya. 

Berdasarkan Permendiknas No 23 Tahun 2006, Standar Kompetensi 

Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) SMP/MTs di antaranya adalah:  siswa 

dapat mencari dan menerapkan informasi yang berasal dari lingkungan dan 

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif, serta siswa dapat menunjukkan 

kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

              Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kirno (2010:192-193), 

kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA siswa 

cenderung kurang aktif dan kreatif dalam belajar, karena teknik yang 

diberikan guru bersifat menghafal yang dicatat dari penjelasan guru dan 

dari buku serta kurang melibatkan sumber belajar yang nyata. Selain itu 

strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran masih bersifat 

konvensional, teacher centered yang cenderung otoriter dan tidak 

merangsang aktivitas belajar siswa secara optimal.  

    Bentuk proses pembelajaran IPA seperti yang banyak ditemukan 

dilapangan ini menjadi salah satu hambatan tercapainya tujuan 

pembelajaran IPA yang sesuai Standar Kompetensi Lulusan Satuan 
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Pendidikan (SKL-SP) mata pelajaran IPA di SMP/MTs. Ini berarti bahwa 

berhasilnya atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran IPA banyak 

tergantung pada proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Melalui 

proses pembelajaran akan dicapai tujuan pembelajaran dalam bentuk 

terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri anak, mengembangkan 

potensi peserta didik secara aktif.  

       Menurut Aderson (1993) sebagian psikolog mengatakan bahwa 

kebanyakan pembelajaran manusia melibatkan sebuah proses pemecahan 

masalah. Proses pemecahan masalah cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran IPA karena dapat meningkatan kemampuan berpikir siswa 

secara logis, kritis, kreatif dan inovatif seperti yang diatur dalam 

Permendiknas No.23 Tahun 2006 . Pemecahan masalah yang dimaksud 

bukan sekedar menerapkan aturan-aturan yang sudah dipelajari guna 

menjawab sebuah permasalahan tetapi harus melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: mengidentifikasi, mendefinisikan, mengeksplorasi, mengantisipasi 

dan mengambil pelajaran (Anita, 2009: 75). 

           Menurut Anita (2009:75) walaupun kemajuan teknologi sudah pesat 

tetapi banyak tenaga pengajar yang belum sepenuhnya jelas tentang 

bagaimana sebaiknya meningkatkan kemahiran siswa dalam memecahkan 

suatu problem. Pemecahan masalah yang dibangun cenderung bersifat 

otomatis, pengetahuan yang dibangun untuk memecahkan masalah tersebut 

masih bersifat umum. Dalam pembelajaran IPA, hal ini seringkali 

menyebabkan siswa yang sudah bersusah payah menemukan bukti-bukti 
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yang signifikan untuk masalahnya tetapi ternyata hipotesa yang mereka 

ajukan tidak relevan. 

     Melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa penerapan 

strategi pemecahan masalah belum melalui tahap-tahap yang ada, maka 

perlu adanya pembenahan dan persiapan ketika seorang tenaga pengajar 

menginginkan untuk menerapkan proses pemecahan masalah dalam 

pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar keterampilan proses dan 

kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara maksimal. 

      Jika memecahkan masalah bisa dianggap sebagai salah satu strategi 

yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA, maka segi 

mengidentifikasi masalah hendaknya perlu mendapat perhatian kita terlebih 

dahulu. Kebanyakan masalah yang dimunculkan dalam keadaan campur 

aduk dan kerap baru sebagian atau malah kulit masalahnya saja yang 

tampak. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan menemukan masalah 

(problem finding) sampai seluruh kait-mengaitnya perlu untuk dilatih 

sebelum ingin menterampilkan diri dalam memecahkan masalah (Bambang, 

2001:54). Bagi mereka yang terbiasa melakukan pendekatan berpikir ini 

terbukti betapa dengan mereformulasikan secara berbeda,  masalah yang 

bersangkutan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. 

                      Penelitian menunjukkan bahwa orang seringkali ingin bergegas 

meninggalkan langkah penting ini dan melompat, langsung menyebutkan 

masalah pertama yang terlintas dalam benak mereka (Anita, 2009:76). 

Dalam sistem pendidikan formal, juga cenderung masih kurang dalam 
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menunjang pertumbuhan kemampuan mengidentifikasi masalah. Siswa 

umumnya dihadapkan pada soal-soal atau masalah yang diberikan (given 

problems), bukan yang ditemukan sendiri. Menurut penelitian Stevens 

(1912) melaporkan bahwa dalam rata-rata guru menanyakan 400 

pertanyaan perhari, 65% dari pertanyaan menyangkut ingatan mengenai 

informasi dari buku teks, belajar kebanyakan terdiri dari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan guru dan kenyataan menunjukkan sedikit sekali 

pertanyaan yang berasal dari murid. Hal ini berlangsung sampai sekarang 

dan menyebabkan siswa umumnya hanya terlatih menjadi seorang problem 

solver yang bingung bila tidak menemukan masalah yang bisa digarap. 

                     Berdasarkan kenyataan yang ada, hendaknya perlu dipersiapkan  

sebuah pembelajaran IPA yang mampu untuk mengembangkan 

kemampuan mengidentifikasi masalah. Pembelajaran tersebut diharapkan 

mampu mendorong siswa menjadi eksploratif dalam melacak masalah 

maupun peluang-peluang potensial yang mungkin tersembunyi dalam 

masalah tersebut, tidak hanya bersikap reaktif dalam menunggu datangnya 

masalah.  

   Permasalahan serupa juga ditemukan dalam proses pembelajaran 

IPA yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Salam. Pembelajaran cenderung 

bersifat teacher centered dan strategi pembelajaran yang digunakan berupa 

proses tanya jawab. Berdasarkan wawancara dengan guru IPA diketahui 

bahwa memang metode yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA 

yaitu metode tanya jawab karena dinilai sesuai dengan kondisi dan 
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karakter siswa serta pemahaman siswa terhadap materi dinilai lebih baik 

daripada dengan menggunakan metode ceramah. Menurut Hasibuan 

(1995:14) metode tanya jawab dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan 

pola berpikir anak terhadap masalah yang sedang dibicarakan. 

          Berdasarkan observasi yang dilakukan, guru masih terlihat harus 

menunjuk satu persatu siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru dan 

guru juga harus menuntun siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Pertanyaaan hanya bersifat satu arah, siswa terlihat pasif untuk 

mengemukakan pertanyaan timbal  balik kepada guru. Pembelajaran 

cenderung memfokuskan pada penyediaan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pembelajaran menekankan pada 

pertanyaan  dan  jawaban  yang dicari  harus sesuai dengan pedoman guru, 

sehingga siswa kurang mendapat kesempatan dalam menelaah dan 

mengenali masalah. 

          Kondisi tersebut dikarenakan guru merasa khawatir apabila materi 

yang  terdapat pada silabus tidak disampaikan secara menyeluruh dan tepat 

waktu. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya 

kemampuan mengidentifikasi masalah oleh siswa. Oleh karena itu perlu 

dipersiapkan sebuah proses pembelajaran IPA yang mampu untuk 

meningkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah oleh siswa di SMP 

Negeri 2 Salam. 

         Pembelajaran IPA akan lebih berdaya guna bila pendekatan pada 

proses pemecahan masalah dan pembentukan pengetahuan sains dalam diri 
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anak menjadi bagian utamanya (Sumaji, 2003: 116). Hal ini dapat 

dijadikan pedoman dalam menciptakan sebuah pembelajaran IPA yang 

mampu meningkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah yaitu dengan 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat.  

         Pendekatan pembelajaran merujuk kepada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum 

dan menentukan tinggi rendahnya kadar kegiatan belajar siswa.  

Pendekatan yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA adalah 

pendekatan pembelajaran yang bersifat kontruktivis, karena salah satu 

tujuan pendekatan ini yaitu mengembangkan kemampuan untuk 

menemukan dan mengatasi masalah (Driscoll.2005:151). 

          Pendekatan yang mungkin tepat untuk diterapkan adalah pendekatan 

inkuiri dan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL). Penekanan 

persamaan kedua pendekatan pembelajaran tersebut yaitu terletak pada 

unsur pembelajaran melalui suatu kegiatan berorientasi masalah 

berasaskan proses ilmiah guna membangun pengetahuan yang disertai 

dengan pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa, sedangkan 

perbedaannya terletak pada peristiwa, fenomena atau masalah yang 

disodorkan. 

         Pada pendekatan inkuiri dimulai ketika guru menyodorkan sebuah 

peristiwa,sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan yang sifatnya 

sederhana bahkan kadang hanya berupa pertanyaan ya atau tidak untuk 

mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Pada pendekatan PBL dapat 



 

7 
 
 

mengikuti jalur serupa, tetapi belajar dimulai dengan sebuah masalah 

autentik yaitu masalah yang ada artinya bagi siswa (Anita.2009:174). 

          Berkaitan dengan pendekatan pembelajaran dan alasan tersebut, 

timbul rasa ingin tahu dalam diri penulis untuk meneliti pendekatan 

pembelajaran yang lebih tepat antara pendekatan inkuiri terbimbing dan 

pendekatan PBL dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi 

masalah siswa di SMP Negeri 2 Salam khususnya kelas VIII. Pokok 

bahasan yang dipilih yaitu tentang cahaya. Pada penelitian ini dibatasi 

pada sub pokok bahasan rambatan cahaya dan pemantulan cahaya.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

                Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: 

1. Perlu dipersiapkan sebuah proses pembelajaran yang mampu 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran IPA. 

2. Perlu adanya pembenahan dan persiapan ketika seorang tenaga 

pengajar menginginkan untuk menerapkan proses pemecahan masalah 

dalam pembelajaran. 

3. Perlu dipersiapkan  sebuah pembelajaran IPA yang mampu untuk 

mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah sebelum 

melatih kemampuan memecahkan masalah pada siswa. 

4. Pembelajaran IPA yang dilaksanakan cenderung memfokuskan pada 

penyediaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
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guru sehingga kurang mengembangkan kemampuan mengidentifikasi 

masalah oleh siswa. 

5. Perlu diterapkan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran IPA 

sehingga kemampuan mengidentifikasi masalah oleh siswa dapat 

ditingkatkan. 

 

C. Batasan Masalah 

                     Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini terfokus pada 

masalah yang dikaji. Penelitian ini dibatasi pada perbedaan kemampuan 

mengidentifikasi masalah siswa antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan pendekatan inkuiri terbimbing dan siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah pada 

pembelajaran IPA pada materi cahaya khususnya tentang sifat perambatan 

cahaya dan pemantulan cahaya (sesuai Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan SMP Negeri 2 Salam). 

 

D. Rumusan Masalah                 

                    Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah perbedaan antara pembelajaran yang menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing dan pendekatan PBL terhadap kemampuan 

mengidentifikasi masalah oleh siswa? 
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2. Berapakah besar kontribusi tiap indikator terhadap kemampuan 

mengidentifikasi masalah oleh siswa pada kelas yang menerapkan 

pendekatan inkuiri terbimbing?  

3. Berapakah besar kontribusi tiap indikator terhadap kemampuan 

mengidentifikasi masalah oleh siswa pada kelas yang menerapkan 

pendekatan PBL?  

 

E. Tujuan Penelitian  

           Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan kemampuan mengidentifikasi masalah siswa yang 

menggunakan pendekatan pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah  

2. Besarnya kontribusi tiap indikator terhadap kemampuan meng- 

identifikasi masalah oleh siswa pada kelas yang menerapkan 

pendekatan inkuiri terbimbing. 

3. Besarnya kontribusi tiap indikator terhadap kemampuan meng- 

identifikasi masalah oleh siswa pada kelas yang menerapkan 

pendekatan PBL. 

 

F. Manfaat Penelitian  

         Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif 

bagi berbagai pihak, diantaranya: 
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1. Bagi peneliti 

a. Memberikan gambaran yang nyata tentang penerapan Pendekatan 

inkuiri terbimbing dalam pembelajaran IPA. 

b. Memberikan gambaran yang nyata tentang penerapan Pendekatan 

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam pembelajaran IPA. 

c. Memberikan gambaran tentang hubungan penerapan pendekatan 

inkuiri terbimbing dan pendekatan berbasis masalah pada 

pembelajaran IPA terhadap  kemampuan mengidentifikasi masalah. 

2. Bagi guru IPA 

a. Sebagai acuan dalam pemilihan pendekatan pembelajaran yang 

efektif dan sesuai dengan karakteristik IPA. 

b. Masukan tentang pemilihan penggunaan pendekatan pembelajaran 

yang efektif bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan 

mengidentifikasi masalah siswa dan hasil belajar siswa.  

3. Bagi dunia pendidikan 

           Sebagai kajian dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia. 

 

 


