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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan vokasi/kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja 

yang terampil. Berdasarkan Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Tujuan pendidikan 

kejuruan/vokasi secara spesifik adalah untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk 

hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai program kejuruannya 

agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengembangkan keahlian dan 

keterampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan 

serta teknologi, memiliki etos kerja tinggi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri.  

Rumusan tujuan tersebut mempunyai makna bahwa tugas pendidikan 

kejuruan adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi di bidangnya, mampu mandiri membuka usaha, mampu 

beradaptasi dengan cepat sesuai tuntutan teknologi, dan mampu berkompetisi. 

Secara substansial pendidikan kejuruan bertugas membentuk peserta didik agar 

memiliki kemampuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kompetensi yang 

digelutinya. Menurut Wardiman (1998) karakteristik pendidikan vokasi memiliki 

ciri: 1) diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja, 

2) didadasarkan atas “demand-driven” (kebutuhan dunia kerja), 3) ditekankan 

pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja, 4) penilaian terhadap kesuksesan peserta didik harus 

pada “hands-on” atau performa dunia kerja, 5) hubungan yang erat dengan dunia 

kerja merupakan kunci sukses pendidikan vokasi, 6) bersifat responsif dan 
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antisipatif terhadap kemajuan teknologi, 7) lebih ditekankan pada “learning by 

doing” dan hands-on experience, 8) memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk 

praktik, dan 9) memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar 

daripada pendidikan umum. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, jelas bahwa 

titik berat pendidikan kejuruan adalah membekali peserta didik dengan 

seperangkat keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang dapat digunakan 

untuk bekerja dalam bidang tertentu atau mengembangkan diri sesuai bidang 

keahliannya. Dengan demikian, penyusunan kurikulum dan standar kompetensi 

yang sesuai dengan bidang-bidang keahlian tertentu sangat dibutuhkan sebagai 

refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan pendidikan 

kejuruan.  

Untuk mengarahkan struktur pembelajaran agar menunjukkan 

kepedulian terhadap kompetensi keahlian  adalah melalui suatu konstruksi desain 

didaktis yang dikembangkan untuk mengasah keterampilan peserta didik. 

Salahsatunya  melalui pembelajaran praktikum yang dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas khususnya 

oleh pendidik. Hal ini sesuai dengan Robinson (1968, hlm. 295) yang menyatakan 

bahwa suatu pendekatan untuk membangun kurikulum sains dapat berhasil 

dengan cara menambahkan beberapa materi faktual dalam kurikulum.  

Di Indonesia, pengembangan penelitian disain didaktis sebagai model 

penelitian pendidikan diperkenalkan oleh Suryadi (2010) yang menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran harus terjalin hubungan antara guru dengan peserta 

didik/ hubungan Pedagogis (HP), guru dengan bahan ajar / Hubungan Didaktis 

(HD) dan peserta didik dengan bahan ajar / Antisipasi Didaktis dan Pedagogis 

(ADP) yang ketiga hubungan tersebur diilustrasikan dalam segitiga didaktis. 

Model yang dikembangkan suryadi lebih menekankan kemampuan guru dalam 

menganalisis segitiga didaktis sehingga menghasilkan sebuah desain didaktis. 
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 Berdasarkan hasil penelitian Suryadi (2005) ditemukan bahwa untuk 

mendorong terjadinya suatu aksi mental, proses pembelajaran harus diawali 

dengan sajian masalah yang memuat tantangan bagi peserta didik untuk berpikir. 

Masalah tersebut dapat berkaitan dengan penemuan konsep, prosedur, strategi 

penyelesaian masalah, atau aturan-aturan dalam ilmu yang terkait. Jika aksi 

mental yang diharapkan tidak terjadi, yakni ditandai oleh ketidakmampuan 

peserta didik menjelaskan keterkaitan antar obyek mental yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi, maka guru dapat melakukan intervensi tidak 

langsung melalui penerapan teknik scaffolding (tindakan didaktis) serta dorongan 

untuk terjadinya interaksi antar peserta didik (tindakan pedagogis). 

Proses pembelajaran sains yang melibatkan penemuan konsep, 

prosedur, strategi penyelesaian masalah oleh peserta didik sangat mendukung 

pencapaian literasi sains. Sehingga titik berat pada dimensi konten (knowledge of 

science) yang masih bersifat hafalan beralih ke dimensi konten lainnya 

(knowledge about science), proses/kompetensi (keterampilan berpikir) dan 

konteks aplikasi sains. Knowledge of science berkaitan dengan fakta, konsep, 

prinsip, hukum dan teori dalam sains, sedangkan knowledge about science 

berkaitan dengan Nature of Science (NOS). NOS diperlukan untuk memahami 

ilmu pengetahuan dan mengelola objek teknologi dan proses dalam kehidupan 

sehari-hari serta dapat memfasilitasi pembelajaran materi sains (Lederman, 2006, 

hlm.2). 

Penelitian terkait Nature of Science (NOS) dilakukan oleh Lederman, 

dkk., (1998) membahas penggunaan instrumen berbasis NOS untuk menyelidiki 

pemahaman peserta didik dan pendidik mengenai NOS selama empat dekade. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penelitian pendidikan mengalami 

pergeseran ke arah yang lebih kualitatif, pendekatan open ended untuk mengukur 

pemahaman individual (beberapa konsep) dapat diaplikasikan untuk mengukur 

kemampuan NOS. 
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  Wiryanti, dkk. (2014) melakukan penelitian untuk menghasilkan 

perangkat pembelajaran biologi berbasis NOS yang dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik. Penelitian yang 

dilakukan oleh Michel (2014) menghasilkan kerangka teoritis, desain dan metode 

melalui studi empiris untuk menyelidiki apakah pembelajaran berbasis NOS dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik pada konsep energi. Dari hasil penelitian 

tidak hanya diperoleh wawasan yang mendalam mengenai pembelajaran berbasis 

NOS dan konten sains tetapi juga dapat memberikan informasi kepada pendidik 

mengenai pentingnya mengembangkan pemahaman mengenai NOS di sekolah 

untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Penelitian yang menggabungkan pengembangan desain didaktis dengan 

muatan NOS untuk meningkatkan literasi sains telah dilakukan oleh Septiadevana 

(2014). Hasil penelitian tersebut menghasilkan suatu desain didaktis bermuatan 

NOS yang disusun berdasarkan hasil analisis konsepsi peserta didik dan pendidik 

yang sangat sesuai untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, serta dapat 

memfasilitasi pembelajaran sehingga berpusat kepada peserta didik. Selain itu 

diperoleh hasil bahwa kemampuan literasi sains peserta didik mengalami 

peningkatan baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, namun 

peningkatannya masih dalam kategori sedang.  

Selain aspek NOS, penelitian mengenai pentingnya cara pandang peserta 

didik terhadap sains dan teknologi / View of Nature of Science and Technology 

(VNOST) terhadap pemahaman peserta didik tentang sifat sains dan teknologi 

telah dilakukan oleh Tairab (2003). Mudzakir, dkk. (2017a) telah meneliti tentang 

pentingnya penanaman filsafat kimia melalui Penerapan technochemistry dalam 

pendidikan kimia yang dituangkan dalam bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pandangan calon guru kimia terhadap View of Nature of Science 

and Technology (VNOST). Pengembangan bahan ajar pada topik Dye-Sensitized 

Solar Cell (DSSC) / Sel Surya berbasis Sensitasi Pewarna Organik telah 
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dilakukan oleh Ramadhani (2016) dan Kit DSSC telah dibuat oleh Lestari (2016). 

Namun penelitian untuk menghasilkan suatu desain didaktis praktikum inkuiri 

bermuatan View of Nature of Science and Technology (VNOST)  pada topik 

DSSC untuk peserta didik SMK belum pernah ada yang mengembangkan. Oleh 

karena itu penelitian  pengembangan desain didaktis yang disusun berdasarkan 

data analisis konsepsi peserta didik dan pendidik tersebut perlu dilakukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Konstruksi Desain Didaktik 

Praktikum Inkuiri Bermuatan View of Nature of Science and Technology 

(VNOST) pada Topik Sel Surya Berbasis Sensitasi Pewarna Organik untuk 

peserta didik SMK?”. Permasalahan di atas diuraikan menjadi beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancangan pengembangan desain didaktis pada topik Sel Surya 

Berbasis Sensitasi Pewarna Organik berdasarkan temuan konsepsi yang 

dimiliki oleh peserta didik dan pendidik ?  

2. Bagaimana kualitas desain didaktis Praktikum Inkuiri Bermuatan View of 

Nature of Science and Technology (VNOST) yang dikembangkan ditinjau 

dari nilai validitasnya? 

3. Bagaimana hasil optimasi Produk kit DSSC dan prosedur praktikum inkuiri 

terbimbing yang dapat digunakan pada peserta didik SMK? 

4. Bagaimana Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan desain 

didaktis yang dikembangkan? 

5. Bagaimana kemampuan View of Nature of Science and Technology (VNOST) 

peserta didik SMK setelah pembelajaran  dengan menggunakan desain 

didaktis yang dikembangkan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

desain didaktis Praktikum Inkuiri bermuatan View of Nature of Science and 

Technology (VNOST) pada topik Sel Surya Berbasis Sensitasi Pewarna Organik 

untuk peserta didik SMK. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Membuat  desain didaktis Praktikum Inkuiri bermuatan View of Nature of 

Science and Technology (VNOST)  pada topik Sel Surya Berbasis Sensitasi 

Pewarna Organik berdasarkan temuan konsepsi yang dimiliki oleh peserta 

didik dan pendidik. 

2. Mengidentifikasi kualitas desain didaktis Praktikum Inkuiri bermuatan View 

of Nature of Science and Technology (VNOST) yang dikembangkan ditinjau 

dari nilai validitasnya. 

3. Mengoptimasi produk kit DSSC dan prosedur praktikum inkuiri terbimbing 

yang dapat digunakan pada peserta didik SMK 

4. Menganalisis keterlaksanaan pembelajaran Praktikum Inkuiri bermuatan View 

of Nature of Science and Technology (VNOST) pada topik Sel Surya Berbasis 

Sensitasi Pewarna Organik berdasarkan desain didaktis yang dikembangkan. 

5. Mengidentifikasi kemampuan View of Nature of Science and Technology 

(VNOST) peserta didik SMK setelah pembelajaran dengan menggunakan 

desain didaktis yang dikembangkan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini dari segi praktis adalah: 

1. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran 

mengenai desain didaktis dan implementasinya sehingga dapat memberikan 

referensi baru untuk digunakan dalam proses praktikum inkuiri di 

laboratorium. 
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2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

mengembangkan penelitian yang terkait terutama untuk pengembangan desain 

didaktis praktikum inkuiri. 
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1.5 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Aspek VNOST (View of Nature of Science and Technology) 

Penelitian ini dibatasi pada  4  elemen VNOST yang diteliti oleh Tairab. 

(2003, hlm. 613)  yaitu: 1) Hakikat sains dan teknologi , 2) Karakteristik 

pengetahuan ilmiah dan teori ilmiah, 3) Tujuan ilmu dan penelitian ilmiah, 

dan 4) Hubungan antara sains dan teknologi.  

2. Validitas 

Uji Validitas yang dilakukan adalah validitas isi dengan cara meminta 

pertimbangan (judgement) dari para ahli dalam bidang yang diukur. Para ahli 

menilai kesesuaian desain didaktis yang dikembangkan dengan kurikulum, 

komponen VNOST, kemudian nilai kuantitatif validitas isi dinyatakan dengan 

conten validity ratio (CVR) dan content validity index (CVI) (Lawshe, 1975, 

hlm. 567). 

3. Optimasi  Produk kit DSSC dan prosedur praktikum inkuiri terbimbing  

Optimasi dibatasi pada komponen Kit dan prosedur praktikum pada kit yang 

telah dikembangkan sebelumnya oleh Lestari (2016), dengan mengganti 

berbagai komponen pada kit dan prosedur yang memungkinkan terlaksananya 

Praktikum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang meliputi  (1) 

pembuatan larutan SnCl2F dari logam Sn untuk menggantikan pembuatan 

larutan SnCl2.F dari padatan SnCl2.2H2O pro analysis; (2) Pembuatan kaca 

konduktif dengan menggunakan pembakar Bunsen dan alat semprot parfum 

untuk menggantikan alat furnace dan nanospray, serta (3) teknik pembuatan 

elektroda pembanding dengan menggunakan metoda gabungan arsiran Pinsil 

dan metode deposisi asap jelaga dan langkah kerja lain yang dimodifikasi dari 

Kit dan prosedur pada kit yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Lestari 

(2016). 

  



9 
 

Yoga Nugraha, 2017 
KONSTRUKSI DESAIN DIDAKTIK PRAKTIKUM INKUIRI TERBIMBING BERMUATAN VIEW OF NATURE 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VNOST) PADA TOPIK  SEL SURYA BERBASIS SENSITASI PEWARNA 
ORGANIK UNTUK PESERTA DIDIK SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaan praktikum inkuiri  bermuatan VNOST dilihat melalui hasil 

observasi pembelajaran praktikum dan analisis pembelajaran yang dibatasi 

hanya pada aspek yang dapat dianalisis dalam data pengamatan yang tertuang 

dalam LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)  

 

1.6 Penjelasan Istilah 

Untuk menyamakan persepsi terhadap beberapa pengertian dalam 

penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang 

ada sebagai berikut. 

1. Desain didaktis atau desain pembelajaran menyangkut empat komponen yaitu 

(peserta didik, tujuan, metode, dan evaluasi) serta analisis topik. Empat 

komponen tersebut dipengaruhi oleh teori belajar dan pembelajaran, 

sedangkan analisis topik merupakan desain pembelajaran yang dihasilkan dari 

disiplin ilmu tertentu (Abidin, 2014, hlm.39). 

2. Praktikum Inkuiri terbimbing merupakan pendekatan pembelajaran  yang 

memiliki beberapa langkah yang sesuai dengan kegiatan praktikum: (1) 

orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) 

mengumpulkan data, (5) menguji hipotesis, dan (6) merumuskan kesimpulan 

(Sanjaya, 2011). 

3. Sel Surya Berbasis Sensitasi Pewarna Organik  atau Dye Sensitized Solar 

Cells (DSSC) adalah sel surya yang dapat mengkonversi energi foton menjadi 

energi listrik dan dibentuk dengan struktur sandwich dimana terdapat empat 

bagian antara lain : Kaca ITO (Indium Tin Oxide) sebagai substrat; TiO2 

sebagai bahan semikonduktor; Pewarna organik  sebagai donor elektron; 

Elektrolit sebagai transfer elektron (Kumara dan Prajitno, 2012). 

4. VNOST (View of Nature of Science and Technology)  
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Ada   4  elemen VNOST yang diteliti oleh Tairab. (2003, hlm. 613)  yaitu: 1) 

Hakikat sains dan teknologi , 2) Karakteristik pengetahuan ilmiah dan teori 

ilmiah, 3) Tujuan ilmu dan penelitian ilmiah, serta 4) Hubungan antara sains 

dan teknologi.  

 

1.7 Susunan Organisasi Tesis 

Tesis ini tersusun dari lima bab. Kelima bab tersebut adalah Bab I 

Pendahuluan; Bab II Kajian Pustaka; Bab III Metode Penelitian; Bab IV Temuan 

dan Pembahasan; Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Bab I berupa Pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab, yaitu Latar 

Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Pembatasan masalah, Penjelasan Istilah dan Struktur Organisasi 

Tesis. Bab II berupa Kajian Pustaka yang terdiri dari enam sub bab yang 

menjelaskan mengenai Desain Didaktis, RPP sebagai wujud praktik dari Desain 

Didaktik, VNOST, Praktikum Inkuiri Terbimbing, Deskripsi Topik Sel Surya 

Berbasis Sensitasi Pewarna Organik dan Konten Pembelajaran Sel Surya 

Berbasis Sensitasi Pewarna Organik. Bab III merupakan Metode Penelitian yang 

terdiri dari tujuh sub bab, yaitu Metode Penelitian, Alur Penelitian, Variabel 

penelitian, Subjek dan Lokasi Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. Bab IV berupa Temuan dan 

Pembahasan yang terdiri dari lima sub bab yaitu Rancangan Pengembangan 

Desain Didaktis Pada Topik Sel Surya Berbasis Sensitasi Pewarna Organik 

Berdasarkan Temuan Konsepsi yang Dimiliki oleh Peserta Didik dan Pendidik, 

Kualitas Desain Didaktis Praktikum Inkuiri Bermuatan View Of Nature Of 

Science and Technology (VNOST)  yang Dikembangkan Ditinjau dari Nilai 

Validitasnya, Hasil Optimasi Produk Kit DSSC dan Prosedur Praktikum Inkuiri 

Terbimbing yang Dapat Digunakan pada Peserta Didik SMK, Keterlaksanaan 
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Pembelajaran Dengan Menggunakan Desain Didaktis yang Dikembangkan, dan 

Pemahaman View of Nature of Science and Technology (VNOST)  

peserta didik setelah pembelajaran menggunakan desain didaktis yang 

dikembangkan. Bab V merupakan Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. 


