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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini mengalami pergantian dari

kurikulum 2013 menjadi kurikulum 2013 revisi. Berdasarkan Standar Komptensi

Lulusan (SKL) yang diterapkan dalam kurikulum Nasional, “Sasaran

pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Sikap,

pengetahuan, dan keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya,

mencoba, menalar, menyaji dan mencipta. Dalam proses pembelajaran IPA

terdapat empat unsur utama hakekat IPA yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi.

Keempat unsur tersebut merupakan ciri IPA yang tidak bisa dipisahkan. Keempat

unsur tersebut penting bagi peserta didik dan diharapkan dapat muncul, sehingga

proses pembelajaran secara utuh melahirkan pribadi yang sikap, pengetahuan dan

keterampilan (Depdikbud, 2016: 7).

Fisika merupakan salah satu cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam yang

berkembang berdasarkan fakta-fakta ilmiah dan fenomena nyata. Fenomena

tersebut tak jarang menimbulkan suatu masalah yang membutuhkan solusi.

Keberagaman masalah tersebut menuntut peserta didik untuk terampil dalam

menentukan solusi dalam memecahkan permasalahan. Peserta didik dituntut untuk

terampil ada di dalam tujuan instruksional tahun 2016 yaitu keterampilan proses

ilmiah pada setiap jenjangnya.
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Keterampilan proses sains diartikan sebagai panutan pengembangan

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari

kemampuan-kemampuan mendasar. (DEPDIKBUD dalam Moedjiono,

1992/1993:14). Peserta didik membutuhkan lebih banyak keterampilan di dunia

nyata. Peserta didik membutuhkan kondisi belajar yang dikondisikan seperti

situasi kerja yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman belajar lain

(Trilling & Fadel, 2009: 31). Peserta didik harus menunjukkan kemampuan

keterampilan proses ilmiah pada setiap jenjangnya sesuai dengan tujuan

instruksional (Slameto, 2003: 47). Alasan mengenai perlunya keterampilan proses

sains pada pembelajaran yaitu tidak memungkinkannya guru untuk menjelaskan

semua konsep/fakta, konsep yang rumit akan lebih mudah dipahami dengan

contoh konkret dan pengembangan sikap (Semiawan, 1985: 14-16).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 27 Agustus di salah satu

SMA Negeri di Kota Bandung berupa wawancara dengan guru dan siswa. Hasil

wawancara dengan siswa memberikan informasi bahwa mata pelajaran fisika

merupakan mata pelajaran yang paling sulit, susah dimengerti serta cepat merasa

bosan. Siswa juga mengakui bahwa pembelajaran di kelas hanya sebatas

mendengarkan penjelasan dari guru yang singkat dan memberikan rumus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa

siswa kurang antusias dalam pembelajaran fisika faktanya ketika guru sedang

menjelaskan materi sebagian anak ada yang memperhatikan dan ada anak yang

bermain handphone, bersendagurau, bahkan tertidur. Selain itu siswa sulit

mengerti, dapat dilihat ketika guru selesai menjelaskan dan memberi soal latihan.
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Guru juga tidak melatihkan aspek-aspek keterampilan proses sains, seperti

mengamati, mengelompokkan, menafsir, meramalkan, dan aspek keterampilan

proses sains lainnya. Selain itu Guru juga sulit dalam menerapkan model

pembelajaran dikelas.

Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di kelas XI IPA di dapat pada

rangkaian kegiatan pada saat proses pembelajaran adalah guru menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab. Selama pembelajaran tidak terlihat salah satu

aspek keterampilan proses sains yang muncul selama proses pembelajaran

berlangsung. Peserta didik tidak di ajak untuk mengamati dan mengelompokkan

fenomena di sekitar lingkungan yang berkaitan dengan materi yang sedang

disampaikan. Guru menjadi sumber utama dalam pembelajaran, guru melakukan

tanya jawab hanya dua kali dan selebihnya hanya berpusat pada guru sebagai

sumber materi. Setelah ceramah, guru memberikan beberapa latihan soal kepada

siswa yang bersumber dari buku pegangan siswa. Tidak semua siswa mampu

menyelesaikan persoalan yang diberikan guru.

Hasil pengamatan di kelas juga menunjukkan bahwa guru hanya

memberikan rumus atau persamaan matematis kepada peserta didik untuk dihafal

tanpa menjelaskan lebih terperinci konsep yang berkaitan dengan materi. Hal ini

berdampak pada peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung

tidak kondusif dan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hasil dari

observasi juga menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran khususnya mata

pelajaran fisika kurang memanfaatkan fasilitas laboratorium yang sudah tersedia

dan terfasilitasi. Walaupun mengadakan praktikum hanya melakukan praktikum
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biasa tidak melatihkan keterampilan proses sains karena membutuhkan waktu

untuk persiapan yang lebih banyak. Pernyataan ini diakui oleh guru yang

bersangkutan sebagai salah satu masalah dalam kegiatan pembelajaran fisika.

Selain itu, diketahui bahwa keterampilan proses sains peserta didik di sekolah

belum pernah diukur.

Selain menggunakan metode wawancara dengan guru fisika dan siswa,

dilakukan juga uji coba soal yang berkaitan dengan keterampilan proses sains

yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti permasalahan yang terjadi. Hasil

uji coba soal pada materi elastisitas dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Hasil Studi Pendahuluan

No Keterampilan Proses Sains Presentase Interpretasi
1 Mengamati 45% Rendah
2 Mengklasifikasi 30% Rendah
3 Menafsirkan 20% Rendah
4 Meramalkan 20% Rendah
5 Mengajukan Pertanyaan 25% Rendah
6 Merumuskan hipotesis 25% Rendah
7 Merencanakan percobaan 25 % Rendah
8 Menggunakan alat 15% Rendah
9 Menerapkan konsep 15% Rendah
10 Berkomunikasi 35 % Rendah

Hal ini yang menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan proses sains siswa

masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya

perbaikkan dalam pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan keterampilan

proses sains pada mata pelajaran fisika khususnya materi elastisitas dan hukum

Hooke. Salah satu model pembelajaran yang dianggap dapat menjadi solusi

permasalahan tersebut yaitu model Experiential Learning Kolb.
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Experiential Learning Kolb dirasa sangat cocok untuk digunakan dalam

meningkatkan keterampilan proses sains dikarenakan model pembelajaran

Experiential Learning Kolb menekankan kegiatan berpusat pada siswa. Hal ini

bertujuan agar siswa lebih banyak melakukan kegiatan sehingga siswa dapat

melatih keterampilan proses yang dimilikinya. (Suryawani, 2016: 5). Penerapan

model Experiential Learning dapat memberikan proses pembelajaran dan proses

perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau

pembelajaran bukan hanya materi yang bersumber dari buku atau pendidik.

(Fathurrohman, 2015: 129).

Model Experiential Learning dalam meningkatkan keterampilan proses

sains telah diperoleh oleh Meriyusup (2016: 215) dan Suryawarni (2016: 4).

Model Experiential Learning dalam meningkatkan hasil belajar telah

diperlihatkan oleh Taung (2013: 10-11), Mahmudahtul (2013: 5), dan Saleh

(2015: 45). Model Experiential Learning dalam meningkatkan kemampuan

berpikir kritis telah dibuktikan oleh Mara’tus (2016: 4) dan Nurhasannah (2017:

61).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

dengan penerapan model Experiential Leraning Kolb dapat membantu

pembelajaran dikelas dengan terlihatnya peningkatan pada keterampilan proses

sains, peningkatan hasil belajar, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan meneliti penerapan model

pembelajaran Experiential Learning Kolb. Kebaruan yang muncul dalam

penelitian ini yaitu penggunaan praktikum pada materi elastitas dan hukum Hooke
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karena dirasa perlu dan cocok digunakan atau diterapkan sehingga diharapkan

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi elastisitas dan

hukum Hooke pada siswa kelas XI.

Materi fisika yang dijadikan bahan penelitian ini yaitu elastisitas dan

hukum Hooke. Pemilihan materi ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru.

Guru menyarankan, materi elastisitas dan hukum Hooke dipilih sebagai materi

dikarenakan materi tersebut dekat dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik

dituntut untuk dapat mengamati, membuat hipotesis, menginterpetasikan data,

mengkomunikasikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, agar keterampilan proses sains peserta

didik dapat diukur dengan baik perlu dibantu dengan adanya model pembelajaran

yang sesuai serta praktikum dalam proses pembelajaran fisika. Oleh karena itu

peneliti merencanakan penelitian dalam sebuah judul:

“Penerapan Model Pembelajaran Experiential Learning Kolb

untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi

Elastisitas dan Hukum Hooke” yang di laksanakan di kelas XI IPA SMA Negeri

di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas masalah yang

dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterlaksanaan penggunaan model pembelajaran Experiental

Learning Kolb dalam elastisitas dan hukum Hooke di kelas XI IPA 3 SMA

Negeri 26 Bandung?
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2. Bagaimana peningkatan keterampilan proses sains siswa setelah

diterapkan model pembelajaran Experiential Learning Kolb pada materi

elastisitas dan hukum Hooke di kelas XI IPA 3 SMA Negeri 26 Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan

diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Keterlaksanaan penggunaan model pembelajaran Experiental Learning

Kolb pada materi elastisitas dan hukum Hooke di kelas XI IPA 3 SMA

Negeri 26 Bandung.

2. Peningkatan keterampilan proses sains siswa setelah diterapkan

penggunaan model pembelajaran Experiential Learning pada materi

hukum Hooke di kelas XI IPA 3 SMA Negeri 26 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi informasi tentang penerapan model pembelajaran

Experiental Learning sebagai suatu model pembelajaran yang diharapkan

sebagai acuan keterampilan proses sains peserta didik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peserta didik

1) Meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam

pembelajaran Fisika.
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2) Memberikan suasana dalam belajar baru yang lebih variatif

kepada peserta didik melalui Experiental Learning.

b. Bagi Guru

1) Memberikan suatu solusi terhadap permasalahan dalam

pelaksanaan pembelajaran Fisika khususnya terkait dengan

keterampilan proses sains siswa.

2) Memberikan wawasan tentang model pembelajaran

Experiental Learning.

c. Bagi Sekolah

Memberikan masukan atau saran dalam upaya meningkatkan

keterampilan proses sains siswa sehingga akan menghasilkan output

yang berkualitas.

E. Definisi Operasional

Berikut ini beberapa definisi operasional untuk memaparkan beberapa

istilah yang terdapat dalam judul:

1. Model Pembelajaran Experiental Learning Kolb

Model Pembelajaran experiental learning kolb merupakan model

pembelajaran yang bertitik berat pada pengalaman belajar. Model

pembelajaran ini meliputi empat tahapan langkah pembelajaran yakni

(a) Concerete experience (pengalaman konkret), (b) Reflective

observation (refleksi observasi), (c) Abstract conceptualitation

(konseptualisasi abstrak), (d) Active experimentation (eksperimen
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aktif). Cara untuk mengukur keterlaksanaan model pembelajaran

experiential learning kolb dengan menggunakan lembar observasi.

Pertemuan pertama terdiri dari 50 aktivitas guru dan siswa, pertemuan

kedua terdiri dari 48 aktivitas guru dan siswa, dan pertemuan ketiga

terdiri dari 40 aktivitas guru dan siswa.

2. Keterampilan Proses Sains

Keterampilan proses sains terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar

dan keterampilan integrasi. Keterampilan dasar terdiri dari (1)

Mengamati (2) Mengklasifikasi (3) Menafsirkan (4) Meramalkan (5)

Mengajukan pertanyaan (6) Merumuskan hipotesis (7) merencanakan

percobaan (8) menggunakan alat/bahan (9) Menerapkan konsep (10)

Mengkomunikasi (11) melaksanakan percobaan. Cara untuk mengukur

keterlaksanaan keterampilan proses sains dengan menggunakan lembar

kegiatan peserta didik (LKPD) dan 10 soal keterampilan proses sains.

3. Materi pokok elastisitas dan hokum Hooke

Salah satu materi yang diajarkan di kelas XI semester genap sesuai

dengan Kurikulum 2013 revisi dengan KD ke 3.2 yaitu menganalisis

sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang

dipelajari yaitu elastisitas, tegangan, regangan, modulus young, hukum

Hooke, susunan pegas seri, susunan pegas parallel, dan susunan pegas

seri parallel.
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F. Kerangka Pemikiran

Perubahan paradigma pendidikan mengenai teacher centered menjadi

student centered membawa dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran

baik dalam penggunaan model serta atvitas peserta didik di kelas. Namun pada

kenyataannya proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan tidak melakukan

praktikum yang melatihkan keterampilan proses sains, sehingga peserta didik

cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Masalah serupa terjadi di SMA

Negeri kota Bandung dimana kenyataannya kegiatan pembelajaran fisika yang

dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas adalah menulis, menghafalkan rumus,

dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga keterlibatan

peserta didik dalam proses pembelajaran masih dikatakan rendah. Akibatnya

peserta didik kurang terlatih dalam menyusun dan merencanakan penyelesaian

suatu permasalahan untuk memecahkan masalah dalam fisika. Sehingga

kemempuan ketrampilan proses sains peserta didik sangatlah rendah.

Keterampilan proses sains adalah proses dalam melakukan aktivitas-

aktivitas imliah yang berkaitan dengan sains. (Handayanai, 2014: 2). Mengacu

pada permasalahan tersebut, maka perlu adanya perbaikan dalam proses

pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengajak peserta didik terlibat aktif dalam

proses pembelajaran berlangsung untuk meningkatkan keterampilan proses sains

siswa dengan menerapkan model pembelajaran Experiential Learning. Untuk

rencana prosedur pembelajaran sebagai persiapan mengajar, langkah-langkah

model Experiential Learning sebagai berikut: 1) Tahap pertama, guru memulai

pembelajaran dengan menggali pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-
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hari yang berkaitan dengan materi elastisitas dan hukum Hooke. 2) Tahap kedua,

peserta didik melakukan pengamatan pada demonstrasi guru. 3) Tahap ketiga,

peserta didik menemukan konsep dari pengalaman dan hasil pengamatan.

4) Tahap keempat, peserta didik melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD

secara berkelompok dan guru membimbing diskusi siswa.

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu meningkatkan

keterampilan proses sains. Aspek yang digunakan untuk mengukur keterampilan

proses sains menurut Rustaman (2010: 28)  meliputi:

1. Mengamati

2. Mengelompokkan

3. Menafsirkan

4. Meramalkan

5. Mengajukan pertanyaan

6. Berhipotesis

7. Merencanakan percobaan

8. Menggunakan alat/bahan

9. Menerapkan konsep

10. Berkomunikasi

11. Melakukan percobaan

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

Experiential Learning diharapkan mampu meningkatkan keterampilan proses

sains siswa. Berdasarkan uraian diatas, dilakukan proses pembelajaran fisika

melalui penelitian pre-experiment dengan menerapkan model pembelajaran
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experiential learning pada pokok bahasan hukum Hooke. Alur kerangka berpikir

dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Indikator Pembelajaran dengan
model experiental learning Kolb

1. Concrete Experience
(Tahap pengalaman
konkrit)

2. Reflection observation (
Tahap pengalaman aktif
)

3. Abstract
Conseptualization
(Tahap Konseptualisasi)

4. Active Experimentation
( Tahap Ekserimentasi
aktif)

Indikator keterampilan proses
sains :

1. Mengamati

2. Mengklasifikasi

3. Menafsirkan

4. Meramalkan

5. Mengajukan

pertanyaan

6. Berhipotesis

7. Merencanakan

percobaan

8. Menggunakan

alat/bahan

9. Menerapkan konsep

10. Berkomunikasi

11. Melakukan percobaan

Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa masih rendah

pretest

Posttest

Peningkatan Keterampilan Proses Sains
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat peningkatan N-gain terhadap keterampilan

proses sains siswa yang signifikan pada materi

elastisitas dan hukum Hooke setelah menggunakan

model pembelajaran Experiental Learning kolb.

Ho : Tidak terdapat peningkatan N-gain yang signifikan

keterampilan proses sains siswa pada materi elastisitas

dan hukum Hooke setelah menggunakan model

pembelajaran Experiental Learning kolb.

H. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain,

yaitu:

Peneliti Nuh (2012: 77) dengan judul model pembelajaran Experiential

Learning Kolb untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses

sains siswa SMA pada materi hukum newton. Berdasarkan hasil dapat diambil

kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Experiential Learning Kolb

secara signifikan dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep siswa

dibandingkan dengan model konvensional, Kolb secara signifikan  dapat lebih

meningkatkan keterampilan proses siswa dibandingkan dengan model

konvensional, dan memberikan tanggapan positif terhadap model pembelajaran

Experiential Learning Kolb.
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Peneliti Suryawarni (2014: 1) dengan judul pembelajaran IPA terpadu

model Experiential Learning Kolb untuk meningkatkan penguasaan konsep dan

keterampilan proses sains siswa SMP pada topik tekanan. Berdasarkan hasil dapat

diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Experiential Learning Kolb

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan proses sains. Hal

tersebut terlihat pada rata-rata skor N-Gain dari penguasaan konsep dan N-Gain

keterampilan proses.

Peneliti Firmansyah (2013: 20) dengan judul model pembelajaran

Experiential Learning berbantuan website pada topik fluida dinamis untuk

meningkatkan keterampilan proses sains dan pemahaman konsep. Berdasarkan

hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran

Experiential Learning ada peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan

proses sains dan pemahaman konsep.

Peneliti Anjarwati (2018: 31) dengan judul meningkatkan keterampilan

proses sains dan hasil belajar biologi melalui model pembelajaran Experiential

Learning siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Gedung Aji. Berdasarkan hasil

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Experiential

Learning dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dan hasil belajar

siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Gedung Aji.

Peneliti Martini (2018: 1) dengan judul Peningkatan keterampila proses

sains siswa melalui model experiential learning pada materi pencemaran

lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan sebesar 0,72

dengan kategori tinggi dan dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran
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Experiential Learning ada peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan

proses sains pada materi pencemaran lingkungan.

Peneliti Retnosari (2015: 1) dengan judul Implementasi Model

Experiential Learning Untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains Siswa SMP

Kelas VII Pada Materi Perpindahan Kalor. Berdasarkan hasil penelitian dapat

diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Experiential Learning ada

peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan proses sains pada materi

perpindahan kalor.

Peneliti Suhandi (2016: 5) dengan judul pengaruh penerapan pembelajaran

berbasis pengalaman menggunakan percobaan secara inkuiri terhadap peningkatan

keterampilan proses sains siswa sekolah dasar pada pembelajaran ipa.

Berdasarkan hasil perhitungan N-gain Keterampilan Proses Sains untuk kelas

eksperimen sebesar 0,44 dengan katagori sedang.

Peneliti Suhandi (2016: 5) dengan judul pembelajaran ipa terpadu dengan

tipe connected dengan model experiential learning untuk meningkatkan

keterampilan proses sains siswa smp. hasil penelitian menunjukkan pembelajaran

IPA Terpadu dengan penerapan model experiential learning dapat meningkatkan

keterampilan proses sains siswa SMP pada topik tekanan. Hal ini dapat dilihat

dari rata-rata skor N-Gain KPS adalah 0,53 pada kategori sedang.


