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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   LATAR BELAKANG 

Hasil studi  pendahuluan yang dilakukan terhadap siswa di salah satu  

sekolah SMA di Kota Bandung menunjukkan bahwa guru dalam  

memberikan penilaian masih terpaku pada penilaian tertulis. Sehingga 

kompetensi yang dapat terevaluasi hanya aspek kognitif saja, sedangkan 

berdasarkan kurikulum ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh 

siswa yaitu kognitif, afektif dan keterampilan. Hasil angket yang 

diberikan kepada siswa di salah satu SMA di kota Bandung tentang 

penggunaan penilaian kinerja 52% mengatakan bahwa pengajar tidak 

pernah menunjukkan hasil penilaian kinerja kepada siswa, 44% 

menyatakan kadang-kadang, 4% sering. Sehingga, nilai terbesar dari 

pertanyaan angket tersebut adalah menjawab tidak pernah dengan 

persentase terbesar yaitu 52%,  yang menunjukkan bahwa tingkat 

keterlaksanaan penilaian kinerja di salah satu SMA di Kota Bandung 

adalah tidak pernah dilaksanakan. 

Dari hasil studi pendahuluan di atas menunjukkan penilaian kinerja 

tidak diterapkan di kelas.  Penilaian kinerja sangat penting dan berkaitan 

pada terevaluasinya kompetensi keterampilan siswa. Hal tersebut sesuai 

dengan amanat dari cakupan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk SMA sederajat dalam Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006 , bahwa “Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh 

kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan 

berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.” 
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Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 70 menyatakan rasional 

pengembangan kurikulum 2013 diantaranya karena  tantangan internal 

yang harus dihadapi oleh pendidikan Indonesia   yaitu pendidikan  saat 

ini harus  menjadikan lulusannya berkompetensi abad XXI dimana tidak 

hanya berkompeten dalam ranah kognitif tapi dalam afektif dan 

keterampilannya juga. Selain itu, di tahun 2020-2035 Indonesia 

berpotensi memiliki peluang jumlah penduduk produktif berkisar 70%. 

Hal ini sangat mendorong bagaimana pemerintah dan jajaran yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk membuat formula yang 

dapat memberikan kompetensi tidak hanya kogntif, tapi afektif dan 

psikomotor.  Penilaian kinerja diharapkan dapat mengukur keterampilan 

psikomotor siswa. 

Zainul (2001, hlm.7-8) menekankan perlunya penilaian kinerja untuk 

mengukur aspek lain di luar kognitif, yaitu tujuh kemampuan dasar 

menurut Howard Gardner yang tidak mungkin dinilai hanya dengan cara-

cara yang biasa. Sehingga penilaian kinerja sangat penting digunakan 

untuk mengukur keterampilan siswa. Alat evaluasi sangat penting bagi 

terukurnya kemampuan siswa tapi penggunaan strategi pembelajaran, 

sumber belajar, serta media pembelajaran perlu diperhatikan pula untuk 

membentuk kompetensi siswa. Penilaian kinerja dapat mengukur 

keterampilan siswa sehingga dibutuhkan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan siswa. Sehingga pendidik harus 

menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia sesuai dengan 

prinsip pelaksanaan kurikulum 2006 (KTSP) dalam Permendiknas 

Nomor 22 yang berbunyi: 

Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 
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memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, 
tergelar dan berkembang  di masyarakat dan lingkungan sekitar serta 

lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan 
(hlm. 8). 

 

Siswa diharapkan tidak hanya cakap dalam  memecahkan masalah 

dalam lingkup sekolah  tapi bagaimana  siswa dapat menemukan solusi 

atas permasalahan di masyarakat.  Sejalan dengan hal tersebut 

pendekatan pembelajaran STEM dapat digunakan sebagai pendekatan 

pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan keterampilan kinerja 

dan berbasis masalah kehidupan sehari hari. 

Pendekatan STEM adalah salah satu cara untuk menyatukan sains dan 

teknik serta kombinasi dari strategi, implementasi dari pembentukan 

konsep dan penerapan ide dari pembelajaran sains (Bybee, 2013). 

Tujuan pendidikan STEM (STEM Education) bagi semua siswa adalah 

menerapkan dan mempraktekan konten dasar dari STEM pada situasi 

yang mereka hadapi /temukan dalam kehidupan, menjadi melek STEM 

(STEM Literacy) ( Bybee, 2013). Lulusan STEM akan mempunyai 

keterampilan  dalam menemukan solusi  pemecahan masalah di dunia 

nyata, lulusan STEM pun mempunyai daya saing global dan vitalitas 

ekonomi suatu bangsa, (Langdon et.al, 2012). Menurut Departemen 

Tenaga Kerja Amerika Serikat, memproyeksikan bahwa 26 dari 30  

lowongan  pekerjaan  untuk tahun 2018 akan membutuhkan lulusan 

STEM, dan 14 diantaranya harus lulusan yang lebih tinggi (Act, Inc, 

2010).  Sebuah landasan yang dianut oleh negara Amerika Serikat bahwa 

lulusan STEM dapat meningkatkan taraf ekonomi dari negara tersebut. 

Melihat dari hasil penelitian di atas menyatakan bahwa pendekatan 

STEM  dapat digunakan untuk melihat bagaimana profil kinerja siswa 

terlebih dapat meningkatan keterampilan kinerja siswa.  
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Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini seperti pemaparan dari 

Schermerhorn, Hunt dan Osborn (1991) Kinerja sebagai kualitas dan 

kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik  yang dilakukan oleh 

individu, kelompok maupun lembaga/organisasi. Keterampilan kinerja 

yang diteliti yaitu sebagai berikut: 

1. Keterampilan kinerja siswa dalam proses mendesain alat 

2. Keterampilan kinerja dalam membuat alat yang diukur dari hasil 

produk siswa yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada 

di tugas kinerja. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian “ Profil Kinerja Siswa SMA Pada 

Pembelajaran Rangkaian Listrik Tertutup Dengan Pendekatan 

STEM”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “ Bagaimana profil kinerja siswa  

SMA pada materi rangkaian listrik tertutup dengan menggunakan 

pendekatan STEM?”, sehingga pertanyaan penelitianya  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana profil kinerja siswa SMA dalam mendesain produk  

pada materi rangkaian listrik tertutup dengan menggunakan 

pendekatan STEM? 

2. Bagaimana kinerja siswa SMA dalam membuat produk  pada 

materi rangkaian listrik tertutup dengan menggunakan pendekatan 

STEM? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah penelitian diatas maka 

tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah  

1. Menunjukkan profil  keterampilan kinerja siswa SMA dalam 

proses desain produk  pada materi rangkaian listrik tertutup dengan 

menggunakan pendekatan STEM. 

2. Menunjukkan profil keterampilan kinerja siswa SMA dalam 

membuat produk  pada materi rangkaian listrik tertutup dengan 

menggunakan pendekatan STEM. 

1.4 KEGUNAAN HASIL PENELITIAN 

1. Kegunaan teoritis 

Kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis 

adalah sebagai penelitian dapat digunakan sebagai referensi 

ataupun teori tentang pendekatan pembelajaran yang 

mempunyai tipe konstruktivisme. 

Penelitian ini mengembangkan bagaimana tingkat 

keterampilan kinerja siswa setelah melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan STEM. 

2. Kegunaan praktis  

Penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai solusi 

untuk meningkatkan keterampilan kinerja yang dimiliki siswa 

pada materi Rangkaian Listrik Tertutup. STEM dapat 

digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang 

meningkatakan potensi kinerja siswa.  

1.5 STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

Pada bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, san struktur 

organisasi skripsi. Sedangkan pada bab 2 berisi tentang kajian 
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pustaka tentang penelitian yang akan dilakukan yang dijabarkan 

dalam beberapa subbab yaitu tentang pendekatan pembelajaran 

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), 

kinerja, penilaian kinerja, materi rangkaian listrik tertutup serta 

definisi operasional. 

Bab III berisi metode penelitian yang dijabarkan kembali 

dalam beberapa subbab yaitu metode penelitian, desain penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, prosedur penelitian, teknik 

mengumpulkan data, teknik menganalisis data. Bab IV berisi 

tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan lebih 

lanjut dalam subbab aspek keterampilan kinerja dalam mendesain 

produk, keterampilan kinerja dalam membuat produk dengan 

menggunakan pendekatan STEM dan dilakukan penilaian kinerja, 

serta pembahasan hasil tanggapan siswa berupa angket. Bab V 

berisi kesimpulan dan berdasarkan penelitian.  

 

 


