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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara efektif apabila kegiatan atau 

proses pembelajaran di tingkat sekolah bahkan di tingkat kelas, diperbaiki dengan 

sistematik. Sebagai pendidik, kita mengetahui bahwa profesionalisme seorang 

guru bukanlah pada kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuannya, tetapi 

lebih pada kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan 

bermakna bagi siswanya (Sugiyanto,2007:4). Namun untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik sangatlah sulit, apalagi menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan yang merupakan surga bagi siswa bukanlah hal 

yang mudah. Berbagai upaya ragam inovasi pembelajaran telah dilakukan guru 

agar siswanya dapat belajar lebih optimal, namun permasalahan pembelajaran 

tetap muncul terutama dalam kaitannya dengan mengaktifkan semua siswa.  

Beberapa guru berpendapat bahwa siswa baru aktif bila ia terlibat dalam 
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pemecahan masalah, sedangkan apa macam masalah itu belum jelas bagi guru. 

Sedangkan guru lain berpendapat, siswa harus berpikir sendiri dan tidak boleh 

ditolong atau dibimbing. Sesungguhnya peran guru tidak hanya sekedar membuat 

siswa aktif tetapi idealnya menjadikan”pratical work” yang artinya laksana 

seorang dokter maka guru memiliki obat mujarab untuk mengobati permasalahan 

pembelajaran di kelasnya . Pada umumnya guru beranggapan bahwa tugas mereka 

adalah memindahkan informasi pengetahuan dari buku atau kepala mereka kepada 

siswa dan tugas siswa adalah menerima, mengingat dan menghafalkan informasi 

tersebut. Siswa dianggap sebagai penerima pengetahuan yang pasif sedangkan 

guru adalah pemilik pengetahuan. Anggapan ini tampaknya didasarkan pada 

paradigma yang dipopulerkan oleh John Locke, yakni siswa dianggap seperti 

selembar kertas putih kosong yang menunggu tulisan seorang guru. Siswa 

bagaikan sebuah botol kosong yang dapat diisi dengan curahan pengetahuan guru.  

Paradigma di atas menyebabkan kegagalan pendidikan dalam proses 

pembelajaran, apalagi dalam melaksanakan  proses pembelajaran di dalam kelas  

masih tradisional “teacher centered”,  mereka belum  puas kalau belum ceramah. 

Pembelajaran belum berpusat pada siswa atau “student centered”. Siswa juga 

belum seluruhnya memahami apa makna dan pentingnya belajar.Cara pandang 

yang demikian menyebabkan perhatian siswa terhadap pembelajaran berkurang 

akibat kebosanan mendengarkan uraian guru. Berdasarkan uraian tersebut maka 

perlu diperhatikan keberadaan potensi siswa dengan memperhatikan situasi, 

kondisi, sistem pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Di SMP Negeri 1 Pare mulai tahun pelajaran 2008/2009 telah 
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mempergunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), namun 

berdasarkan data dari arsip sekolah tentang prestasi belajar siswa kurang 

memuaskan, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1  berikut ini: 

 Tabel 1.1  Data Prestasi Belajar IPA Ujian Nasional 

Tahun Pelajaran Nilai Rata-rata IPA Ujian Nasional 
1999 / 2000 5,07 
2000 / 2001 5,60 
2001 / 2002 5,41 
2007/2008 6,88 

 

Sedangkan angka ketidak lulusan dapat dilihat melalui tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2  Prosentase Ketidaklulusan Siswa SMP Negeri 1 Pare 

Tahun Pelajaran Angka Ketidaklulusan 
2003/2004 2,52 % 
2004/2005 25,6 % 
2005/2006 44,58 % 
2006/2007 7,26 % 
2007/2008 4,72  % 

 

Penyebab prestasi belajar yang kurang memuaskan dan angka ketidaklulusan 

yang tinggi dikarenakan metode pembelajaran yang dipergunakan kurang tepat, 

fasilitas pembelajaran terutama mata pelajaran IPA kurang memadai dan tidak 

mencukupi jumlah siswa, perkembangan penalaran siswa beragam, masih banyak 

guru saat pembelajaran berlangsung menampilkan sosok yang angker. Akibatnya 

siswa tidak menyukai mata pelajaran  IPA (fisika) yang dianggapnya sulit, 

abstrak, rumit dan penuh rumus matematis. 

Jika ditinjau dari kemampuan menalar maka keberadaan kemampuan 

menalar siswa SMP Negeri 1 Pare pada umumnya berada pada tingkat 

kemampuan menalar sedang dan rendah sehingga rata-rata prestasi belajar ujian 

nasional IPA kurang dari 7,5 dengan rentang nilai (0-10) . Untuk itu perlu di cari 
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solusi dalam memperbaiki prestasi belajar  siswa walaupun tingkat kemampuan 

menalarnya tidak tinggi, salah satu solusinya adalah dengan melaksanakan 

pembelajaran model analogi dan model proyek.  

Pembelajaran model analogi dan model proyek dikembangkan dari 

metodologi pembelajaran fisika konstruktivistik dan menyenangkan. Bagi siswa 

dengan tingkat kemampuan menalar sedang dan rendah melalui pembelajaran 

model analogi  lebih mudah menyerap materi pelajaran fisika dengan cara 

membandingkan materi atau ide-ide yang sudah dikenal atau dipahami ke konsep 

yang belum dipahami. Sedangkan bagi siswa dengan daya nalar tinngi, prestasi 

belajar dapat ditingkatkan melalui model proyek yakni pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dan berpusat pada siswa. Melalui pembelajaran 

model proyek, siswa beraktivitas dalam belajar baik belajar mandiri, belajar 

obyek, maupun belajar dengan teman untuk   melakukan proyek bersama dalam 

membuat, merakit, atau memodifikasi peralatan percobaan untuk dipresentasikan 

di depan kelas. 

Berdasarkan fakta dan permasalahan di atas maka kemampuan menalar 

siswa perlu diperluas agar dapat meningkatkan prestasi belajar IPA. Penelitian ini 

berupaya menemukan pengaruh prestasi belajar melalui pembelajaran model 

analogi dan  model proyek, berdasarkan kemampuan menalar  fisika siswa SMP 

Diharapkan dari dua model pembelajaran tersebut dapat diketahui besarnya 

pengaruh tingkat kemampuan menalar siswa dalam meningkatkan  prestasi belajar 

siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran belum optimal. 

2. Perhatian siswa terhadap pembelajaran sangat kurang dan mudah bosan. 

3. Prestasi belajar siswa mata pelajaran IPA ujian nasional dan angka 

ketidaklulusan  belum memuaskan. 

4. Dalam proses pembelajaran guru belum mengoptimalkan penggunaan alat 

bantu. 

5. Tingkat kemampuan menalar siswa belum diperhatikan dalam proses 

pembelajaran. 

6.   Hanya sebagian siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran. 

  

     C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah di atas, agar penelitian dapat dilaksanakan 

dengan baik maka perlu dibatasi masalah yang dikaji.  Pembatasan masalah pada 

penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup: 

1. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan.            

2. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas IX semester ganjil SMP Negeri 1 

Pare tahun pelajaran 2008/2009. 

3. Materi pelajaran di batasi pada materi pokok listrik dinamik dengan standar 

kompetensi:memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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4. Model pembelajaran yang berlangsung menggunakan model analogi dan  

model proyek.    

5. Aspek yang diteliti meliputi kemampuan menalar dan prestasi  belajar siswa. 

 

D. Perumusan Masalah. 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh pembelajaran  model analogi dan model 

proyek terhadap prestasi  belajar siswa? 

2. Apakah ada pengaruh tingkat kemampuan menalar tinggi, sedang dan rendah 

terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah ada interaksi antara pembelajaran model analogi dan model proyek, 

dan kemampuan menalar terhadap prestasi belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh model analogi dan model proyek terhadap 

prestasi belajar siswa. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan menalar tinggi, sedang dan 

rendah terhadap prestasi belajar dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model analogi dan model proyek. 

3.  Untuk mengetahui interaksi antara pembelajaran menggunakan model analogi, 

model proyek, dan kemampuan menalar terhadap prestasi belajar siswa. 

 

F.   Manfaat Penelitian. 
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Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.   Manfaat Teoritis 

a.  Memberi informasi tentang model pembelajaran yang tepat pada materi 

pelajaran listrik dinamik. 

b. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini. 

2.  Manfaat Praktis. 

a.  Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara memilih model 

pembelajaran menyenangkan yang tepat dalam materi pelajaran listrik 

dinamik. 

b  Memberi masukan kepada guru fisika untuk menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. 

c. Memperkaya khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif strategi  

pembelajaran. 

d. Membuat peserta didik merasakan suasana pembelajaran yang lebih 

menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. 

e.  Menumbuhkan daya kreatifitas guru sehingga mampu menciptakan inovasi-

inovasi baru dalam pembelajaran. 

f.  Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap pembelajaran yang 

berlangsung.   
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