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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

          Kegiatan pengajaran di sekolah merupakan bagian dari kegiatan pendidikan 

pada umumnya, yang secara otomatis berusaha untuk membawa masyarakat      ( 

anak didiknya atau siswa) menuju keadaan yang lebih baik. Keberhasilan dalam  

pendidikan tidaklah lepas dari kegiatan proses belajar mengajar. Belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Belajar hanya dialami oleh siswa itu 

sendiri dan siswa sebagai penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Sedangkan mengajar menunjukkan apa yang harus dikerjakan  atau tidak dilakukan 

oleh seorang guru sebagai pengajar. Dalam proses pembelajaran diharapkan antara 

guru, siswa dan lingkungan belajar saling mendukung sehingga akan tercapai tujuan 

pembelajaran.  

          Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pembelajaran di tingkat SMP. 

Tujuan pembelajaran di tingkat SMP adalah untuk membekali siswa dengan 

pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari- hari baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat sebagai bekal tujuan hidup di masyarakat. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembelajaran fisika perlu dilaksanakan dengan 

baik melalui penciptaan kondisi pembelajaran.  

          Untuk mencapai kondisi pembelajaran yang baik di kelas, maka dalam proses 

pembelajaran, seorang guru dituntut untuk dapat mengatur, memilih dan menerapkan 

strategi yang cocok dengan materi yang akan disampaikan sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Guru dan siswa memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan hasil 

belajar. Hal itu dapat dilakukan dengan memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran yang paling tepat untuk menyampaikan bahan ajar sesuai dengan 

kondisi yang diinginkan siswa dan pokok bahasan atau suatu bahan ajar.  

        Di era globalisasi  saat ini, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi ( IPTEK) akan muncul banyak masalah. Diantara masalah itu, salah satunya 

ialah masalah pendidikan formal. Menurut para ahli pendidikan, masalah pendidikan 

tidak akan pernah selesai sampai di sini. Semakain berkembang ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK), maka akan semakin kompleks pula masalah pendidikan. Di 

dalam sistem pendidikan saat ini sering terjadi perubahan kurikulum disetiap 

tahunnya. Pada dasarnya bukan siswa yang akan bingung dalam menghadapi 

perubahan kurikulum, melainkan apakah guru akan pintar- pintarnya menghadapi 

kurikulum. Bagi guru yang pandai dan professional dalam menghadapi perubahan 

kurikulum, tidak masalah bagi mereka pada hakekatnya perubahan kurikulum tidak 

begitu berpengaruh bagi guru dan siswa  yang paling berpengaruh adalah teknik 

penyampaian materi yang bisa membuat siswa menjadi paham dan mengerti apa yang 

disampaikan guru. 

        Selain itu, pada saat guru mengadakan ulangan guru juga harus memakai teknik 

yang tepat dan teknik ulangan yang cocok bagi kelas yang diampunya. Guru yang 

akan mengadakan ulangan harus memantau situasi dan kondisi siswa terlebih dahulu, 

maksudnya antara kelas yang satu dengan kelas yang lain situasi dan kondisinya akan 

berbeda, misalkan kelas A memiliki kebiasan A dan kelas B memiliki kebiasaan B, 

maka guru yang cerdik akan dapat merasakan dan akan berfikir teknik apa yang 
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cocok untuk kelas A dan teknik apa yang cocok untuk kelas B dari hasil pemantauan 

sehari- hari. 

       Pada umumnya guru hanya terbiasa menggunakan metode yang mudah dan 

murah yang mengakibatkan siswa tidak menjadi “mudeng” tapi”mubeng”  dengan 

apa yang telah disampaikan guru. Untuk itu, di sini selain pemilihan penggunaaan 

teknik ulangan yang tepat akan diungkapkan  pula mengenai kemampuan awal siswa 

yang akan digunakan sebagai dasar teknik ulangan yang mana yang tepat bagi siswa 

di kelas ini. Guru harus mengetahui kemampuan awal siswa misalnya guru 

mengadakan tanya jawab dulu para siswa yang diampunya sehingga pada saat mata 

pelajaran yang akan ia pelajari dan setidaknya siswa akan termotivasi dengan adanya 

kebiasaan guru yang sering melontarkan pertanyaan pada siswa. 

        Siswa adalah obyek utama dalam proses belajar mengajar, sehingga di sini 

kebiasaan buruk siswa adalah belajar semalam suntuk atau sering disebut dengan 

sistem kebut semalam. Untuk mengantisipasi  sistem SKS tersebut teknik tes 

kemampuan awal seperti yang dijelaskan  di atas adalah salah satu teknik yang efektif 

dan efisien dan mengurangi kebiasaan  SKS dan teknik selanjutnya dalam 

mengadakan ulangan di sini akan dibahas mengenai teknik ulangan tertulis dan teknik 

ualangan lesan pada pokok bahasan tekanan pada siswa SMP  kelas VII semester II. 

 

B. Identifikasi Masalah 

          Dari latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka dapat diketahui masalah 

terutama masalah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang dapat 

diharapkan untuk mendapatkan prestasi siswa yang maksimal . Masalah tersebut 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. dengan adanya perubahan sistem kurikulum, bukan siswa yang menjadi bingung 

melainkan guru yang kurang cerdik dalam memahami situasi dan kondisi dalam 

menyampaikan materi.  

2. penggunaan teknik tes kemampuan awal dan teknik ulangan yang kurang tepat 

akan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil tes.  
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3. kurang terpusatnya (konsentrasi) siswa terhadap materi yang disampaikan guru 

yang mengakibatkan siswa tidak kreatif dalam menghadapi materi tetapi malah 

pasif dan menganggap guru sebagai sumber materi satu- satunya. 

4. Adanya kebiasaan buruk siswa dalam menghadapi ulangan dan siswa selalu 

membawa teknik SKS atau sistem kebut semalam dalam metode belajarnya. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

          Agar penelitian ini tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka diperlukan 

pembatasan masalah .Adapun pembatasan masalah tersebut adalah: 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan ketrampilan proses dan metode 

eksperimen. 

1. Teknik ulangan yang akan dipakai adalah teknik ulangan tertulis dan teknik 

ulangan lisan (mencongak ). Teknik ulangan tertulis adalah teknik ulangan yang 

mengharapkan agar siswa menjawab pertanyaan dari soal yang telah dibagikan 

oleh guru. Sedangkan teknik ulangan lisan ( mencongak ) adalah teknik ulangan 

yang mengharapkan siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru yang soalnya 

dibacakan oleh guru. 

2. Kemampuan awal siswa adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Ada 

dua penilaian mengenai kemampuan awal siswa yaitu melalui tes tertulis dan tes 

lesan. 

3. Kemampuan kognitif siswa yakni kemampuan pemahaman siswa terhadap materi 

fisika pada umumnya dan pokok bahasan tekanan pada khususnya. Materi yang 

digunakan adalah pokok bahasan tekanan. Dan subyek penelitian adalah siswa 

kelas VII SMP Tahun ajaran 2006/2007. 

   

D. Perumusan Masalah 
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          Perumusan masalah dalam penelitian dapat dituangkan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan pengaruh antara penggunaan teknik ulangan tertulis dan teknik 

ulangan lisan ( mencongak ) terhadap kemampuan kognitif siswa? 

2. Adakah perbedaan pengaruh antara kemampuan awal siswa kategori tinggi dan 

kemampuan awal siswa kategori rendah terhadap kemampuan kognitif siswa? 

3. Adakah interaksi antara teknik ulangan dengan kemampuan awal siswa terhadap 

kemampuan kognitif siswa?  

             

E. Tujuan Penelitian 

          Tujuan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara penggunaan teknik 

ulangan terhadap kemampuan kognitif siswa  

2. Mengetahui ada tidak adanya pengaruh antara kemampuan awal siswa terhadap 

kemampuan kognitif siswa. 

3. Mengetahui ada tidak adanya interaksi pengaruh antara penggunaan teknik 

ulangan dengan kemampuan awal siswa terhadap kemampuan kognitif siswa. 

     

F. Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan pada mata pelajaran IPA dan bidang studi fisika pada 

umumnya dan pokok bahasan tekanan pada khususnya. Dengan memberikan 

gambaran ada tidaknya pengaruh penggunaan teknik ulangan (ulangan tertulis dan 

ulangan lesan) dengan  kemampuan awal siswa terhadap  kemampuan kognitif siswa. 
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