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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena 

pendidikan memiliki peran dalam pembentukan manusia yang berkualitas dalam 

pembangunan bangsa dan Negara serta mampu mengembangkan dirinya dalam 

segala aspek kehidupan. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat dicapai 

dengan meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, atau 

dengan menggalakkan pelatihan-pelatihan serta menyelesaikan masalah 

pembelajaran dan non pembelajaran dengan profesional dan secara sistematis. 

Usaha perbaikan ini akan memberikan dampak antara lain: peningkatan 

kemampuan pendidik untuk menyelesaikan masalah kependidikan secara mandiri 

dan nyata, serta peningkatan keprofesionalan tenaga pendidik. 

Mata pelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran sains yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir analitis dengan menggunakan berbagai 

peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

serta dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri 

(Depdiknas, 2009). Pelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan pada jenjang pendidikan di sekolah menengah. Menurut Harlen dalam 
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Imansofyani (2008) karakteristik pembelajaran fisika adalah ilmu yang berhakekat 

pada proses dan produk, artinya dalam belajar fisika tidak cukup hanya mempelajari 

produknya melainkan juga menguasai cara memperoleh produk tersebut. Tujuan 

pembelajaran fisika di SMA maupun SMP adalah untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, sehingga siswa dapat memecahkan 

permasalahan apa yang dihadapi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelajaran fisika adalah mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan 

berpikir analitis dan menekankan pada proses untuk mendapatkan suatu produk, 

sehingga siswa memperoleh pemahaman konsep dari pengalaman langsung. Belajar 

fisika akan lebih bermakna bila siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran 

untuk memperoleh produk berupa pengetahuan, sehingga diharapkan dapat 

menimbulkan perubahan peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku manusia. 

Guru sebagai pendidik dan pengajar juga dituntut untuk dapat 

menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik secara efektif dan efisien agar 

tercapai keberhasilan, sebab guru mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

kualitas pengajaran. Namun masih ada suatu kebiasaan guru yang menyampaikan 

konsep dan fakta dalam proses belajar-mengajar tanpa memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berlatih mengembangkan kemampuannya, sehingga 

keterlibatan dan keaktifan siswa menjadi berkurang dan menyebabkan 

pencapaian kemampuan kognitif siswa belum optimal. Banyak anggapan bahwa 

tugas guru adalah hanya memindahkan pengetahuan secara utuh dari pikiran guru 

kepikiran siswa. Para guru hanya memfokuskan diri pada upaya penuangan 
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pengetahuan kedalam kepala siswa tanpa memperhatikan bahwa siswa perlu 

diikut sertakan dalam penemuan pengetahuan. 

Permasalahan  dalam pembelajaran di sekolah yaitu masih rendahnya daya 

serap siswa, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan dominannya proses 

pembelajaran konvensional (pembelajaran langsung), pada pembelajaran langsung 

suasana kelas cenderung teacher-centered, sehingga siswa menjadi pasif. Hasil 

belajar akan meningkat apabila motivasi belajar siswa meningkat, siswa menjadi 

pusat dalam kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengetahuannya sendiri dari 

proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Menurut Ausubel dalam Trianto 

(2010) bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi 

baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 

Belajar bermakna akan tercapai apabila proses kegiatan pembelajaran tidak monoton, 

siswa terlibat aktif dan guru sebagai fasilitator memiliki profesionalitas. 

Profesionalitas guru akan berpengaruh pada hasil belajar siswa didik.  

Belajar bermakna akan tercapai apabila proses kegiatan pembelajaran tidak 

monoton, siswa terlibat aktif dan guru sebagai fasilitator memiliki profesionalitas. 

Profesionalitas guru akan berpengaruh pada hasil belajar siswa didik. Di Jepang 

untuk meningkatkan profesionalitas guru dikembangkan suatu pendekatan untuk 

menyelidiki profesionalitas guru dengan menyelidiki dan menguji praktek belajar 

mereka dengan adanya seorang observer yang bertugas untuk mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan guru. Sehingga guru dapat mendiskusikan apa saja yang 

perlu diperbaiki untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Hal ini jarang ditemukan di 

Indonesia sehingga profesionalisme guru di Indonesia kurang teruji karena tidak 
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adanya suatu kontrol untuk mengawasi kinerja guru didalam proses pembelajaran 

(Hamdani, 2011). Permasalahan lain yang terjadi berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu guru fisika SMA Negeri Jambi bahwa siswa mengganggap fisika 

adalah pelajaran yang susah sehingga siswa cenderung tidak tertarik dan lebih pasif 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pengetahuan konseptual dapat diperoleh siswa melalui penanaman konsep, 

pengaitan satu konsep dengan konsep lainnya. Siswa perlu memahami suatu kejadian 

atau suatu masalah yang berkaitan dengan konsep fisika serta dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan tersebut menggunakan konseptual materi yang dimilikinya. Salah 

satu contoh konseptual yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari ialah 

mengenai materi alat-alat optik. Penelitian ini berupaya untuk menemukan 

pembelajaran yang efektif dan efisien tanpa mengurangi inti yang sebenarnya, 

yakni dengan implementasi lesson study menggunakan CTL (Contextual 

Teaching and Learning), karena penggunaan lesson study dengan CTL dapat 

mengembangkan kemampuan mengajar secara kolaboratif dan berkelanjutan agar 

dapat merangsang keaktifan, membangun kerja sama siswa di dalam kelompok, 

dan meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Maka dari 

itu disusunlah skripsi dengan judul “Implementasi Lesson Study Berbasis 

Contextual Teaching And Learning (CTL)  Pada Materi Alat-alat Optik di SMA 

Negeri 2 Jambi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka  penulis 

dapat merumuskan permasalahan yang akan ditindaklanjuti dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi lesson study menggunakan contextual teaching    

and learning (CTL) dapat meningkatkan motivasi siswa? 

2. Bagaimana implementasi lesson study menggunakan contextual teaching   

and learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1.1 Meningkatkan motivasi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Jambi pada materi alat-

alat optik. 

2.1 Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Jambi pada materi 

alat-alat optik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Siswa 

a. Untuk Meningkatkan motivasi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Jambi pada 

materi alat-alat optik. 
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b. Untuk Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Jambi 

pada materi alat-alat optik. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk menerapkan pembelajaran fisika dengan lesson study 

menggunakan contextual teaching and learning (CTL) pada materi alat-

lat optik di kelas XI SMA Negeri 2 Jambi. 

b. Memberikan alternatif dalam memilih model/ strategi pembelajaran fisika 

khususnya pada materi alat-alat optik. 

3. Bagi Sekolah 

 Memberikan informasi mengenai pentingnya melakukan lesson study untuk 

meningkatkan pembelajaran di SMA Negeri 2 Jambi khususnya mata pelajaran 

Fisika. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya, khususnya  pengembangan pembelajaran di bidang fisika
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