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BAB I 

PENDAHULUAN 

     

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang1. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan 

yang tercapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan 

pendidikan. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah harus melalui 

pembelajaran. Berbagai konsep dan wawasan baru tentang proses belajar 

mengajar di sekolah telah muncul dan berkembang seiring pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.2 Pembelajaran merupakan 

aktivitas yang utama dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Dalam 

usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan sistem lingkungan atau 

kondisi belajar yang lebih kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan mengajar 

yang merupakan proses membimbing kegiatan belajar.3 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam individu 

maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran 

tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.4 Peran guru 

sangat penting dalam proses belajar mengajar di kelas karena mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik.  

                                                 
1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 14. 
2 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hlm. 2. 
3Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm. 25. 
4 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 173. 
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Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru, 

peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Interaksi dan komunikasi timbal balik 

antara guru dan peserta didik merupakan ciri dan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini tidak 

sekedar hubungan komunikasi antara guru dan peserta didik, tetapi merupakan 

interaksi edukatif yang tidak hanya penyampaian materi pelajaran melainkan 

juga menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar.5 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Para guru 

dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat 

menggunakan alat yang murah dan efisien meskipun sederhana dan bersahaja 

tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan. Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut untuk dapat mengembangkan ketrampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cabang ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA 

bukan hanya sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. Proses pembelajarannya menitik beratkan pada pemberian 

pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. 

Pelajaran fisika adalah pelajaran yang mengajarkan berbagai pengetahuan 

yang dapat mengembangkan daya nalar, analisa sehingga hampir semua 

persoalan yang berkaitan dengan alam dapat dimengerti. Untuk dapat mengerti 

fisika secara luas maka harus dimulai dengan kemampuan pemahaman konsep 

                                                 
5 Rustaman Nuryani Y, dkk., Strategi Belajar Mengajar Biologi, FMIPA, Universitas 

Pendidikan Indonesia, hlm. 4. 



 3 

dasar yang ada pada pelajaran fisika. Berhasil tidaknya seorang siswa dalam 

memahami tentang pelajaran fisika sangat ditentukan oleh pemahaman 

konsep. Mengingat  pentingnya ilmu fisika dalam berbagai bidang kehidupan 

manusia, maka perlu diperhatikan mutu pelajaran fisika yang diajarkan 

disetiap jenjang dan jenis pendidikannya.6 

Di dalam mengajar guru perlu menguasai pengetahuan, cara kerja dan 

ketrampilan dalam bidangnya. Begitu pula seorang guru fisika. Guru fisika di 

SMP perlu menguasai kedalaman materi yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik di SMP.7 Proses belajar dan pembelajaran fisika tidak selamanya 

berjalan efektif, selama ini dikeluhkan pelajaran fisika bersifat hafalan dan 

ceramah sehingga kurang bermakna. 

Dalam proses belajar mengajar, tujuan pengajaran merupakan salah 

satu komponen yang penting. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses tersebut 

meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor. Untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam suatu proses belajar mengajar secara efektif dan 

efisien, maka seorang pengajar biasanya akan memilih model dan media yang 

secara nalar diperkirakan tepat untuk menyampaikan suatu topik yang sedang 

dibahas.8 

Pembelajaran fisika dan perkembangannya perlu menekankan 

sentuhan baru dengan menggunakan berbagai pendekatan dari model pelajaran 

yang sesuai, diharapkan akan dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik di 

semua jenjang pendidikan. Berbagai pendekatan dari pendekatan konsep 

lingkungan dan pendekatan ketrampilan proses digunakan dalam pembelajaran 

yang mencakup penguasaan tiga domain atau ranah yang meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat dicapai. Tidak semua materi 

fisika dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Salah satu materi 

fisika yang sulit dipahami oleh peserta didik adalah materi tentang zat dan 

                                                 
6 Ibid.,  hlm. 75  
7 Ibid., hlm. 15 
8 Udin S Winataputra, dkk., Strategi Belajar Mengajar IPA, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2001), hlm. 215 
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wujudnya dimana materi tentang zat dan wujudnya tersebut terdapat tahapan-

tahapan yang perlu dipahami oleh peserta didik. 

Agar pemahaman peserta didik terhadap materi zat dan wujudnya 

mengalami peningkatan dan kegiatan belajar mengajar yang berjalan lebih 

efektif, maka salah satu alternatif yang diambil adalah melalui penggunaan 

model pembelajaran guided discovery. Penelitian ini berfokus ke arah tersebut, 

dengan melakukan kerja sama dengan guru dibidang studi yang menerapkan 

strategi penggunaan model pembelajaran guided  discovery. 

Pemilihan model pembelajaran yang bervariasi sekiranya dapat 

dilakukan adalah dengan penggunaan model pembelajaran guided discovery 

yang diyakini dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didik 

terhadap konsep-konsep fisika dan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif, psikomotor.    

Selain itu dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery 

yang dipersiapkan dengan baik, berarti guru fisika telah membantu peserta 

didiknya mengaktifkan unsur-unsur psikologis yang ada dalam diri mereka 

seperti pengamatan, daya ingatan, minat, perhatian, berfikir fantasi, emosi dan 

perkembangan kepribadian mereka.  

Pada MTs N Pamotan Rembang telah terjadi permasalahan mengenai 

proses belajar mengajar, perlu ada metode yang dapat mengubah situasi 

peserta didik dalam pembelajaran fisika Beberapa hambatan yang sering 

terlihat dalam pembelajaran fisika antara lain: 

1. Peserta didik jenuh dengan pembelajaran fisika yang bersifat ceramah dan 

hafalan sehingga kurang bermakna. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam mengajar fisika yang kurang 

bervariasi dan monoton. 

Dengan adanya hambatan dalam pembelajaran fisika di MTs N 

Pamotan Rembang perlu dicarikan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam pembelajaran fisika adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

guided discovery, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih efektif. 
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Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul ”Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Guided Discovery 

Terhadap Hasil Belajar Fisika Materi Pokok Zat dan Wujudnya Kelas VII di 

MTs N Pamotan Rembang”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi antara lain, sebagai berikut: 

1. Pentingnya model pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

2. Materi pelajaran yang bersifat abstrak menyebabkan munculnya suatu 

permasalahan siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep tersebut 

sehingga diperlukan model pembelajaran yang lebih efektif agar lebih 

mudah dipahami oleh siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka 

perlu diperjelas mengenai istilah yang digunakan dalam judul skripsi yaitu: 

1. Pengaruh  

Kata “pengaruh” dalam bahasa Inggris yaitu “influence” yang artinya 

seseorang atau sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.9 

2. Model Pembelajaran Guided Discovery 

Guided Discovery adalah model pembelajaran dimana guru 

memberikan kebebasan  siswa untuk menemukan sesuatu sendiri karena 

dengan menemukan sendiri siswa dapat lebih mengerti secara mendalam. 

                                                 
9 W.J. S. Poerwadarwinta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 

hlm. 865 
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Dengan menemukan sendiri siswa akan sampai pada pengalaman gembira 

’’AHA! Aku menemukan ’’! Siswa akan menjadi senang.10 

Guided Discovery juga merupakan model pembelajaran berbasis 

pencarian  penyelidikan, siswa didorong untuk mempunyai pengalaman 

dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan 

prinsip-prinsip atau pengetahuan bagi dirinya. Dalam model ini guru 

hanya memberikan pengarahan atau petunjuk pada peserta didik. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.11 Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah tes yang peneliti lakukan untuk 

mengukur kemampuan akademis peserta didik terhadap mata pelajaran 

fisika khususnya materi zat. dan wujudnya. 

4. Fisika 

Fisika adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang luas. 

Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam 

lingkup ruang dan waktu. Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari 

perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari 

partikel submikroskopis yang membentuk segala materi (fisika partikel) 

hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos.12 

5. Zat dan Wujudnya        

  Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati 

ruang baik  terbatas maupun tidak terbatas. Zat dapat digolongkan menjadi  

tiga yaitu zat padat, zat cair, uap atau gas. 

 

 

                                                 
10 Paul Suparno, Metodologi Pembelajaran Fisika Konstruktifisme & Menyenangkan, 

(Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007), hlm. 72. 
11 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindi), 

hlm. 49. 
12 Agus prianto, Fisika,  http://id.wikipedia.org/wiki /Fisika, diunduh pada tanggal 10 

september 2009, hlm. 1. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka timbul permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

guided discovery dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran  

guided discovery pada materi zat dan wujudnya di MTs N Pamotan 

Rembang? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran guided discovery 

terhadap hasil belajar fisika materi zat dan wujudnya di MTs N Pamotan 

Rembang? 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berfikir mandiri dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran 

fisika. 

b. Dengan menggunakan pembelajaran guided discovery diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar khususnya pelajaran fisika dalam rangka 

mewujudkan pelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuan sekolah. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik bagi pihak 

sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa sekaligus kualitas pendidikan dari sekolah 

tersebut.  

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman yang baru yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar dimasa mendatang. 
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