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A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam pembangunan Nasional manusia ditempatkan sebagai objek 

sekaligus subjek pembangunan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas 

manusia sebagai sumber daya insani, salah satunya lewat pendidikan. Pendidikan 

itu berlangsung seumur hidup, dapat berlangsung di lingkungan rumah tangga, 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian pendidikan menjadi 

tanggung jawab pemerintah, anggota masyarakat, dan keluarga. 

Pendidikan adalah usaha sadar dalam rangka menyiapkan siswa melalui 

bimbingan, pengajaran, dan latihan agar siswa dapat memainkan perannya dimasa 

yang akan datang. Menurut Crow and Crow yang dikutip oleh Soedomo Hadi 

dalam buku Pengantar Pendidikan :”Pendidikan merupakan proses dimana 

pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil belajar. Pendidikan tersebut 

mencakup pengalaman, pengertian, dan penyesuaian diri dari pihak terdidik 

terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya  menuju ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan”.  

Dewasa ini berbagai macam komentar telah diberikan berkaitan dengan 

rendahnya prestasi belajar fisika siswa. Dengan adanya kenyataan ini perlu 

ditingkatkan mutu pendidikan termasuk pengajaran fisika. Berbagai faktor dan 

kondisi telah diteliti para ahli untuk mencari cara pemecahan atau peningkatan 

prestasi belajar yang rendah. Selain peran guru, faktor-faktor yang mempengaruhi 
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prestasi belajar juga perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat 

ditetapkan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Faktor-faktor tersebut adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu 

pengaruh dari dalam diri individu seperti perhatian, minat, motivasi, usaha dan 

sebagainya. Faktor ekstern yaitu pengaruh dari luar individu seperti lingkungan, 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Dalam pengajaran, guru sering menggunakan metode ceramah. 

Dikarenakan mudah dalam penyajiannya dan tidak memerlukan banyak media. 

Metode ceramah adalah penyajian pelajaran oleh guru dengan cara memberikan 

penjelasan secara lisan kepada peserta didik. Penggunaan metode ceramah sangat 

tergantung pada guru, karena guru yang berperan penuh. Guru harus piawai dalam 

membawakan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Selain pemilihan metode yang tepat guru harus mencari cara untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Salah 

satunya dengan memberi latihan soal-soal, yang dapat diberikan setelah guru 

selesai memberikan materi pelajaran. Hal ini bertujuan agar materi peljaran yang 

telah disampaikan dapat benar-benar dikuasai oleh siswa. Dalam  memberikan 

latihan soal dapat bervariasi modelnya misalnya essay dan atau obyektif. Yang 

keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Sehubungan dengan keadaan di atas maka peneliti mengambil penelitian 

dengan judul”PENGARUH PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN 

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DILENGKAPI LATIHAN SOAL 

TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA SMP” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Prestasi belajar fisika yang dicapai siswa masih rendah. 

2. Motivasi untuk mengerjakan latihan soal tidak dimiliki oleh semua siswa. 

3. Metode ceramah hanya berpusat pada guru. 
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4. Ada bermacam-macam metode yang dapat digunakan dan sistem 

penyampaian dalam pembelajaran siswa, maka kemampuan guru untuk 

memilih dan menggunakan metode yang tepat merupakan salah satu faktor 

penentu dalam membelajarkan siswa secara optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan terbatasnya kemampuan 

peneliti, penulis membatasi masalah agar penelitian ini dapat terarah dan 

mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Metode mengajar yang digunakan yaitu eksperimen dan demonstrasi. 

2. Variasi model soal latihan yang digunakan yaitu soal latihan model essay dan 

obyektif. 

3. Materi yang digunakan yaitu usaha di SMP kelasVII. 

4. Prestasi belajar fisika pada pokok bahasan usaha di SMP kelas VII. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang timbul sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan  pengaruh penggunaan pendekatan ketrampilan proses 

malalui metode    eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan usaha di SMP kelas VII? 

2. Adakah perbedaan  pengaruh  variasi model latihan  soal essay dan obyekyif 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan usaha di SMP kelas 

VII? 

3. Adakah interaksi pengaruh antara metode pembelajaran dengan variasi model 

latihan soal terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan usaha di 

SMP kelas VII? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh penggunaan pendekatan 

ketrampilan proses melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan usaha di SMP kelas VII. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh variasi model latihan 

soal terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan usaha di SMP 

kelas VII. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara penggunaan pendekatan 

ketrampialn proses dengan variasi model latihan soal terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan usaha di SMP kelas VII. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Memberi masukan untuk memilih metode mengajar yang tepat dalam 

mengajarkan materi fisika 

2. Memberi masukan untuk memberikan variasi model latihan soal terhadap 

siswa demi tercapainya tujuan belajar 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas serta pembahasan 

yang lebih mendalam. 
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