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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar BelakangPenelitian 

 

Kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

kemajuan suatu negara. Terdapat berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas 

pendidikan suatu negara, diantaranyatantangan dalamhalmutu pembelajaran. 

Dengan mutu pembelajaran yang baik diharapkan juga dapat menghasilkan 

lulusan-lulusan berkualitasyang kompeten dan mampu bersaing guna memenuhi 

tuntutan era globalisasi. Di Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan merupakan 

salah satu program yang diberi perhatian khusus oleh pemerintah. Hal ini dapat 

terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka 

terwujudnya sistem pendidikan yang benar-benar cocok dengan karakteristik 

bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam usaha 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan adanya perubahan 

kurikulum.Pada saat ini sistem pendidikan di Indonesia diatur sesuai dengan 

kurikulum 2013.  

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis pada pengembangan 

kompetensi peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam 

kemampuan dan minat. Proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik 

dan lingkungannya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Selama ini 

proses pembelajaran yang ada belum mencerminkan adanya pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). Pembelajaran yang masih banyak 

dilakukan adalah pembelajaran dengan guru sebagai informasi utama bagi siswa. 

Guru merupakan subjek aktif yang tugasnya memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan, sedangkan siswa hanya pasif karena tugas mereka hanya menerima 

apa saja yang diberikan guru ke dalam pikirannnya sehingga komunikasi hanya 

berlangsung satu arah saja yaitu hanya dari guru ke siswa.Pembelajaran seperti 
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inilah yang disebut dengan pembelajaran berpusat pada guru(Kwartolo, 2007). 

Dengan adanya perubahan kurikulum diharapkan dapat 

memfasilitasiterjadinyapergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat 

pada guru (teacher centered) ke pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa 

(student centered).  

Pembelajaran Kimia yang terjadi di kelas pada dasarnya merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan siswa 

sebagai peserta didik dalam kegiatan pengajaran materi kimia dengan 

menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan kurikulum.Pada kurikulum pendidikan nasional, materi koloid 

merupakan salah satu materi yang dipelajari di SMA. Pada materi koloid terdapat 

konsep-konsep penting yang dapat dipelajari siswa sepertisistem koloid, jenis-

jenis koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan penerapan koloid.Dari hasil 

analisis konsep berdasarkan Herron, dkk (1977), sebagian besar konsep pada 

materi koloid termasuk pada jenis konsepabstrak dengan contoh konkrit. Konsep 

abstrak cenderung sulit dipahami oleh sebagian besar siswa karena gejala-gejala 

yang terjadi tidak semuanya dapat diamati. Proses pembelajaran pada konsep-

konsep tersebut hendaknya dibantu dengan media atau contoh yang konkrit agar 

lebih mudah dipahami siswa, tetapi pada umumnya konsep-konsep tersebut 

diperoleh siswa dengan cara menghafal.Hal tersebut dapat menyebabkan 

timbulnya hambatan belajar pada siswa terutama hambatan epistemologis. Duroux 

dalam Brousseau (2002) mendefinisikan “Epistemological obstacle is a 

conceptual understanding limited to certain concept”. Pengetahuan seseorang 

yang terbatas pada konteks tertentu. Oleh karena itu, meskipun siswa dapat 

mengolah pengetahuan dalam waktu singkat, tetapi siswa akan mengalami 

hambatan dalam menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam situasi atau 

konteks lain sehingga pembelajaran dirasakan siswa tidak bermakna dan cepat 

terlupakan. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi hambatan 

belajar yang dialami siswa yaitu dengan merancang pembelajaran melalui desain 

didaktis. Desain didaktis merupakan suatu rancangan pembelajaran dengan 
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memperhatikan respon siswa terhadap materi yang disampaikan guru (Suryadi, 

2010a).Penelitian mengenai desain didaktis telah banyak dilakukan, terutama 

dalam pembelajaran matematika. Sulistiawati (2012) melakukan penelitian 

mengenai desain didaktis konsep luas dan volume limas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa desain didaktis dapat memperkecil gap yang dihadapi siswa 

dalam mempelajari konsep luas dan volume limas. Chairani (2012) melakukan 

penelitian mengenai desain didaktis konsep layang-layang dan belah ketupat 

untuk siswa SMP. Secara garis besar hasil penelitian menunjukkan desain 

didaktisdapat menjadi alternatif pembelajaran untuk mengatasi hambatan belajar 

siswa dalam memahami konsep layang-layang dan belah ketupat. Suryadi (2014) 

mengemukakan bahwa penelitian desain didaktis tidak hanya dikhususkan untuk 

pembelajaran matematika tetapi juga dapat digunakan untuk merancang 

pembelajaran bidang studi lainnya.  

Penelitianmengenai desain didaktis yang telah banyak dilakukan, peneliti 

umumnya fokus pada respon siswa, sedangkan guru kurang dilibatkan. Terdapat 

masukan dimana penelitian yang terjadi diharapkan selain dapat mengeksplorasi 

kemampuan siswa, juga diharapkan dapat mengeksplorasi kemampuan 

guruterutama dalam merancang pembelajaran.Berdasarkan masukan tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan merancang 

pembelajaran melaluidesain didaktis yangdirancang secara kolaboratif oleh 

peneliti dan guru. Desain didaktis ini selain fokus pada respon siswa, juga 

menggunakan lesson analysis sebagai alat evaluasi guru secara personal sehingga 

dapat melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran menggunakan desain 

didaktis yang dilakukan. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi, yaitu: 

(1) Hasil analisis konsep berdasarkan Herron (1977), sebagian besar konsep-

konsep pada materi Koloidtermasuk pada jenis konsep abstrak dengan contoh 

konkrit. Konsep-konsep tersebut pada umumnya diperoleh siswa dengan cara 
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menghafal. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya hambatan belajar 

siswa. 

(2) Salah satu alternatif yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hambatan 

belajar siswa adalah dengan membuat rancangan pembelajaran melalui desain 

didaktis.Desain didaktis merupakan suatu rancangan pembelajaran dengan 

memperhatikan respon siswa terhadap materi yang disampaikan guru 

(Suryadi, 2010a). 

(3) Belum dilakukannya penelitian mengenai desain didaktis dalam pembelajaran 

kimiayang dirancang secara kolaboratif oleh peneliti dan guru dimana selain 

fokus pada respon siswa, juga akan menggunakan lesson analysis sebagai alat 

evaluasi guru secara personal sehingga dapat melakukan refleksi diri terhadap 

pembelajaran menggunakan desain didaktis yang dilakukan. 

 

C. Perumusan Masalah Penelitian 
 

Sesuai dengan paparan di atas, maka rumusan masalah penelitian secara 

umum adalah “Bagaimanadesain didaktis berbantuan lesson analysissebagai 

refleksi diriguru dalam pembelajaran kimia SMA kelas XI pada konsepjenis-jenis 

dan sifat-sifat koloid?”. Untuk mempermudah pengkajian terhadap masalah yang 

akan diteliti, maka rumusan masalah di atas dirinci menjadi pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakarakteristik hambatan belajar siswayang dapat diidentifikasi 

padakonsepjenis-jenis dan sifat-sifat koloid? 

(2) Bagaimana desain didaktis awalkonsepjenis-jenis dan sifat-sifat koloid sesuai 

dengan hambatan belajar siswa yang telah diidentifikasi? 

(3) Bagaimana implementasi desain didaktis awalkonsepjenis-jenis dan sifat-sifat 

koloid? 

(4) Bagaimana hasil lesson analysisberdasarkan implementasi desain didaktis 

awalkonsepjenis-jenis dan sifat-sifat koloid? 

(5) Bagaimana desain didaktis revisi konsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid 

berdasarkan hasil temuan penelitian? 
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D. Pembatasan Masalah Penelitian 

Pembatasan masalah pada penelitian ini, terdiri dari: 

(1) Desain didaktisdirancang secara kolaboratif oleh peneliti dengan 

guruberdasarkan hambatan belajar siswa khususnya hambatan 

epistemologispada konsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid.  

(2) Desain didaktis awal konsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid diperoleh 

berdasarkan hambatan belajar siswa yang dapat diidentifikasi, 

hasilrepersonalisasi dan rekontekstualisasi, serta prediksi respon siswa dan 

antisipasi guru. 

(3) Lesson analysisyang digunakan berdasarkan Hidayat & Hendayana’s 

framework. Dari hasil lesson analysis diperoleh refleksi diri guru setelah 

melakukan pembelajaran menggunakan desain didaktis konsep jenis-jenis dan 

sifat-sifat koloid. 

(4) Revisi desain didaktiskonsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid diperoleh 

berdasarkan temuan hasil penelitan yaitu dari analisis respon siswa dan 

antisipasi guru, hambatan belajar siswa, dan refleksi diri guru saat 

implementasi desain didaktis konsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid. 

 

E. Tujuan Penelitian 
 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang 

desain didaktis berbantuan lesson analysis sebagai refleksi diri guru dalam 

pembelajaran kimia SMA kelas XI pada konsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid. 

Lebih rinci tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang: 

(1) Karakteristik hambatan belajar siswa yang dapat diidentifikasi pada 

konsepjenis-jenis dan sifat-sifat koloid. 

(2) Desain didaktis awalkonsepjenis-jenis dan sifat-sifat koloid berdasarkan 

hambatan belajar siswa yang diidentifikasi. 
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(3) Implementasi desain didaktis awalkonsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloid. 

(4) Hasil lesson analysis berdasarkan implementasidesain didaktis awal konsep 

jenis-jenis dan sifat-sifat koloid. 

(5) Desain didaktis revisi konsep jenis-jenis dan sifat-sifat koloidberdasarkan 

temuan hasil penelitian. 

 

F. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

(1) Bagi siswa, dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaranuntuk mengatasi 

hambatan belajar yang dihadapi dalam pembelajaran kimia. 

(2) Bagi guru,sebagai bahan masukan dalam merancangpembelajarandengan 

memperhatikan hambatan belajar siswa dalam pembelajaran kimia. 

(3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagaibahan 

pertimbangan untuk melakukan atau mengembangkan penelitian sejenis. 


