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BAB I 

PENDAHULUAN 

     Pada bab ini dipaparkan pendahuluan penelitian yang dilakukan. Pendahuluan 

meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan struktur 

organisasi skripsi. 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

     Indonesia merupakan salah satu negara partisipan Program for 

International Student Assessment (PISA) yang dilaksanakan setiap tiga tahun 

sekali. Hasil studi PISA tahun 2015 yang diikuti oleh 72 negara, menunjukkan 

skor rata-rata yang diperoleh Indonesia pada bidang sains yakni sebesar 403. 

Indonesia menduduki peringkat 62 dari seluruh negara yang ikut berpartisipasi 

dalam PISA.  

Hasil studi PISA tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penguasaan 

terhadap empat aspek sains yaitu konten/konsep sains, kompetensi sains, konteks 

aplikasi sains, dan literasi sains peserta didik SMP di Indonesia masih berada pada 

kategori rendah. Faktor utama hasil yang rendah ini diduga disebabkan oleh 

pembelajaran yang diterapkan di tingkat satuan pendidikan terlalu teoritis, peserta 

didik tidak diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuannya secara 

mandiri dan peserta didik tidak diperkenalkan dengan kondisi lingkungan yang 

sebenarnya. Akibatnya, peserta didik menganggap ilmu pengetahuan alam 

menjadi sangat abstrak dan tidak aplikatif dalam kehidupan mereka. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentunya berkaitan dengan cara mencari 

tahu peristiwa alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan-pemecahan masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjaga 

dan memelihara kelestarian lingkungan. Maka pembelajaran IPA di sekolah 

sangatlah penting dan menjadi perhatian yang serius. 
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Tahun 2045 dicanangkan pemerintah sebagai tahun Indonesia Emas. 

Pemerintah menyiapkan generasi mudanya semaksimal mungkin, salah satunya 

dengan peningkatan kualitas pendidikan yakni dengan penekanan pembelajaran 

abad 21. Pembelajaran abad 21 ini memiliki  empat kompetensi yang harus 

dimiliki peserta didik di abad 21 yang disebut 4C, yaitu Critical Thinking and 

Problem Solving (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), Creativity 

(kreativitas), Communication Skills (kemampuan berkomunikasi), dan Ability to 

Work Collaboratively (kemampuan untuk bekerja sama). Maka dari itu dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam bagi peserta didik SMP haruslah dilakukan 

dengan penekanan kemampuan abad 21 ini bukan transfer ilmu pengetahuan 

semata. Maka dalam pembelajaran peserta didik harus mampu mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri, hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme.  

Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan (konstruksi) kita sendiri. 

Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan 

yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan 

seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan 

untuk membentuk pengetahuan tersebut. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia 

harus membangun pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan 

terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan 

kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan 

bantuan yang difasilitasi orang lain (Brennan, 2006). 

Konsep teori belajar konstruktivisme mempunyai interpretasi perwujudan 

yang beragam. Belajar merupakan proses aktif untuk membangun pengetahuan 

dan bukan proses menerima pengetahuan. Proses pembelajaran yang terjadi lebih 

dimaksudkan untuk membantu atau mendukung proses belajar, bukan sekadar 

untuk menyampaikan pengetahuan. Dalam hal ini, sebenarnya peserta didik yang 

mempunyai peranan penting dalam belajar, sedangkan pendidik secara fleksibel 

menempatkan diri sebagaimana diperlukan oleh peserta didik dalam proses 

memahami dunianya. Pada suatu saat pendidik memberi contoh, atau model bagi 
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peserta didik, dan pada saat yang lain pendidik membangun rasa ingin tahu dan 

keinginan anak untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pada saat tertentu pendidik 

memberikan kebebasan peserta didik untuk mengeksplorasi dan bereksperimen 

sendiri dengan lingkungannya, pendidik cukup memberi semangat dan arahan saja 

(Ella, 2004). Salah satu pembelajaran yang menekankan pada penemuan dan 

membangun pengetahuan secara mandiri adalah pembelajaran inquiry. Selain itu 

salah satu model pembelajaran IPA yang disarankan oleh pemerintah berdasarkan 

kurikulum 2013 adalah inquiry based learning.  

Pembelajaran inquiry based learning ini harapkan dapat mengubah 

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, dari teacher centered ke 

student centered (Kemendikbud, 2017). Pembelajaran IPA yang dilakukan secara 

inquiry dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam pengalaman belajar 

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap ilmiah (Depdiknas, 2006). Model pembelajaran inquiry merupakan model 

pembelajaran yang bersumber dari teori kognitivisme (Piaget) yang 

dikembangkan oleh Jean Piaget. Pandangan Piaget pengetahuan muncul dari 

sebuah tindakan, yang mana perkembangan pengetahuan (kognitif) sebagian besar 

bergantung kepada seberapa jauh anak aktif berinteraksi dengan lingkungannya. 

Menurut Piaget (dalam Ormrod, 2009) ada tiga aspek perkembangan kognitif, 

yaitu struktur, isi dan fungsi. Struktur atau skema adalah organisasi mental tingkat 

tinggi yang terbentuk pada individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Isi 

merupakan pola perilaku khas anak yang tercermin pada tanggapannya terhadap 

berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya, sedangkan fungsi adalah cara 

yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Selain itu 

keaktifan peserta didik merupakan faktor dominan keberhasilan belajar sedangkan 

kemandirian merupakan jaminan capaian hasil belajar yang optimal.  Sebuah  

penelitian studi sosial mengenai sekunder pengalaman guru dalam perencanaan 

dan implementasi inkuiri menggunakan model desain inkuiri (Thacker. 2018) 

menunjukkan bahwa guru menemukan metode terstruktur dalam merancang 

pembelajaran inquiry yang berguna dan bahwa pendekatan mereka untuk 
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perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran inquiry bervariasi dengan konteks 

individu dan sikap pedagogis pribadi.  

Peran guru dalam pembelajaran dapat dimulai dari persiapan rancangan 

pembelajaran atau dikenal dengan lesson plan atau lesson design. Lesson design 

merupakan desain pembelajaran yang menggambarkan kegiatan pembelajaran, 

metode penilaian dan sumber daya yang diperlukan untuk mengajarkan pelajaran. 

Menurut Malose (2017) lesson design menguraikan cara dimana pembelajaran 

akan terungkap, ini menggambarkan kegiatan pembelajaran, metode penilaian dan 

sumber daya yang diperlukan untuk mengajarkan pelajaran. Hal yang paling 

penting, lesson design menjaga keselarasan pengajaran kelas dengan tuntutan 

kurikulum. Suatu perencanaan sangat menentukan terlaksananya kegiatan 

pembelajaran dan hasil atau capaian yang menjadi target pembelajaran.  

Pemikiran saat ini bahwa lesson design adalah jalur linier yang dimulai 

dengan tujuan pengajaran didasarkan pada karya Tyler, yang diterbitkan pada 

tahun 1949 (John, 2006). Tyler (1949) mengusulkan bahwa lesson design harus 

terdiri dari empat elemen penting: tujuan pendidikan, pengalaman kelas untuk 

mencapai tujuan ini, pengaturan pengalaman yang efektif, dan menentukan 

apakah tujuan tersebut tercapai. Akan tetapi menurut John (2006) Perencanaan 

bersifat alamiah atau naturalistik jika mulai dengan kegiatan dan ide-ide yang 

mengalir dari mereka sebelum menetapkan tujuan. Dengan ini, lesson plan 

dianggap responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan guru dapat mengejar tujuan 

yang muncul daripada ditentukan sebelumnya.  

Menurut Yinger (1980), "Pendidikan sebagian besar mengadopsi model 

perencanaan yang rasional berdasarkan pada model-model dari ekonomi dan dari 

perencanaan nasional dan kota". Metode perencanaan yang rasional 

mengharuskan guru untuk menetapkan tujuan, merumuskan alternatif, 

memprediksi hasil, dan mengevaluasi efektivitas mencapai tujuan tersebut. Jenis 

pemikiran linier dan rasional ini menjadi dasar bagi model perencanaan utama 

yang diajarkan dalam program pendidikan guru saat ini dan dianggap sebagai 

prototipe untuk rencana pelajaran (Jalongo, et al., 2007).  Selain itu guru sering 

menggunakan pola pengambilan keputusan "bersarang", berfokus pada kegiatan 

daripada tujuan, dan mereka merencanakan berdasarkan pengalaman sukses 
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sebelumnya dan elemen kelembagaan seperti jadwal sekolah, ketersediaan bahan, 

dan minat dan kemampuan peserta didik mereka (Brown, 1988). Ketika guru 

merencanakan, mereka terlibat dalam dialog mental tentang mengajar daripada 

menuliskan rencana mereka. Mereka memikirkan pelajaran mereka dan 

membayangkan bagaimana mereka dapat mengimplementasikan rencana tersebut. 

Penelitian menunjukkan bahwa pada guru pemula mengalami kesulitan 

dalam membangun tujuan (baik secara intelektual maupun semantik), lebih-lebih 

jika mereka harus menggambarkan pembelajaran berlangsung sebelum mereka 

bahkan mempertimbangkan metode, kegiatan, sumber daya, atau ide sentral dari 

pelajaran (John 1992, Kagan dan Tippins) 1992). Beberapa studi telah 

menunjukkan bahwa banyak guru, terutama di awal pelatihan mereka, mengalami 

kesulitan dalam menentukan tujuan, sasaran, dan bentuk evaluasi; banyak juga 

yang gagal memahami perbedaan konseptual (dan terkadang semantik) antara 

tujuan, sasaran, dan sasaran (Joyce dan Harootunian 1964, John 1991). Menurut 

Calderhead dan Shorrock (1997), Kagan dan Tippins (1992), dan Lampert (1985), 

banyak guru baru mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan topik pelajaran, 

memahami konsep atau tugas yang tertanam dalam materi kurikulum, dan 

menyulap tujuan yang saling bertentangan ketika ada ketidakpastian tentang 

bagaimana mencapai banyak, hasil yang diinginkan. Akibatnya, sering ada elisi 

antara tujuan, sasaran, dan sasaran di satu sisi, dan proses belajar mengajar di sisi 

lain. 

Perencanaan dengan baik tetap menjadi topik yang rumit tetapi penting 

untuk penelitian dan praktik pendidikan guru. Juga menjadi perhatian, bahwa 

aspek perencanaan, pengajaran yang kreatif, penyelesaian masalah, 'cerdas' 

menjadi hilang ketika peserta didik didorong untuk menyesuaikan diri dengan 

template pembelajaran yang kaku. Bergulat dengan aspek teknis perencanaan 

pelajaran tidak akan mendorong kecerdasan pedagogis. Rencana pelajaran tidak 

boleh dilihat sebagai cetak biru untuk tindakan, tetapi juga harus menjadi catatan 

interaksi. Definisi seperti itu akan membantu peserta didik melihat penyimpangan 

dari rencana pelajaran sebagai tindakan positif daripada bukti kegagalan (Kagan 

dan Tippens 1992, John 2000). 
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Perencanaan yang efektif adalah elemen penting dari pengajaran yang baik 

dan mempromosikan prestasi peserta didik" (Jalongo, Rieg, & Helterbran, 2007). 

Pendekatan Lesson Study adalah cara bagi guru untuk terlibat dalam 

pengembangan profesional yang mengarah pada kegiatan yang mempromosikan 

perubahan pembelajaran. Ketika guru bertemu dalam komunitas pembelajaran 

profesional untuk membahas perencanaan pelajaran, mereka menjadi peserta aktif 

dalam reformasi. Lesson Study memiliki manfaat tambahan dengan menarik 

perhatian guru pada pembelajaran peserta didik ketika mereka memikirkan 

tindakan instruksional mereka sendiri. Keuntungan lebih lanjut dari Lesson Study 

adalah bahwa hal itu memungkinkan guru untuk mengamati peserta didik selama 

pengajaran pelajaran yang direncanakan. Ketika guru mengamati peserta didik, 

mereka mulai melihat pengajaran dari sudut pandang peserta didik. Perspektif 

baru ini dapat mengubah konsep pengajaran yang mengakar dan menghasilkan 

pembelajaran peserta didik yang lebih baik. 

Berdasarkan penelitian Fernandez (2002) yang menyelidiki dua kelompok 

guru, empat belas guru kelas delapan dan sembilan belas guru sekolah menengah, 

yang menggunakan Lesson Study sebagai fokus pengembangan profesional 

mereka. Mereka menemukan bahwa keterlibatan intelektual guru dan kerja 

kolaboratif adalah manfaat dari menggunakan Lesson Study, tetapi ada juga 

berbagai hambatan untuk pendekatan ini termasuk meminta guru menemukan 

waktu untuk berkolaborasi dengan kolega mereka, mengatasi ketakutan mereka 

meminta anggota tim mengamati pengajaran mereka demonstrasi, dan secara 

kritis menganalisis praktik mengajar mereka. 

Ketika guru berpartisipasi dalam komunitas Lesson Study, mereka 

mengucapkan dialog mental yang biasanya terjadi selama perencanaan individu. 

Selanjutnya, interaksi kelompok menyediakan berbagai cara untuk 

membayangkan pelajaran. Ketika para guru menegosiasikan rencana akhir 

mereka, mereka dapat memeriksa berbagai kemungkinan untuk instruksi 

pelajaran, kemungkinan tanggapan peserta didik, dan bagaimana para guru perlu 

belajar bagaimana menerapkan lensa kritis pada pemeriksaan pelajaran mereka 

seperti yang dilakukan peneliti guru. . Hal yang sama berlaku untuk kandidat 

guru. Marble (2006) menyelidiki delapan tim yang terdiri dari tiga guru peserta 
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didik yang masing-masing telah belajar bagaimana menggunakan Lesson Study 

untuk berkolaborasi dalam perencanaan. Dia menemukan bahwa calon guru dapat 

menganalisis secara kritis praktik mereka ketika mereka memiliki kesempatan 

untuk melihat perencanaan mereka dengan cara ini. 

Berdasarkan observasi di salah satu sekolah di kota Bandung, guru 

merancang lesson design dengan cara kolaborasi guru mata pelajaran IPA lainnya 

dalam kegiatan lesson study. Setiap pembelajaran yang dilakukan ternyata dalam 

pembelajaran IPA peserta didik telah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran 

berupa pemberian fenomena, demonstrasi, praktikum dan diskusi kelompok. Jika 

dilihat berdasarkan level of inquiry yang dikemukakan Wenning (2011) 

pembelajaran tersebut telah menerapkan discovery learning, interactive 

demonstrations, inquiry lessons, dan inquiry labs. Akan tetapi pembelajaran 

masih didominasi oleh peran guru, namun masih dapat ditingkatkan menjadi 

peserta didik yang lebih dominan dalam pembelajaran.  

Peran guru dalam perencanaan pembelajaran atau membuat lesson design 

sangatlah penting, karena berkaitan dengan aktivitas peserta didik yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran dan capaian hasil belajarnya. Menurut Wenning 

(2011), terdapat enam level inkuiri yaitu discovery learning, interactive 

demonstrations, inquiry lessons, inquiry labs, real-world application dan 

hypothetical inquiry. Pembelajaran level inkuiri ini merupakan pengembangan 

lebih lanjut dari pembelajaran inquiry, tujuan dalam pembelajaran ini agar guru 

dan peserta didik lebih terarah dalam melakukan pembelajaran inquiry, karena 

setiap tahapannya guru dan peserta didik melakukan peran yang berbeda. Semakin 

tinggi level inquiry yang digunakan maka semakin sedikit peran guru dalam 

pembelajaran, dengan kata lain peserta didik semakin dominan dalam 

pembelajaran. Hal tersebut sangat baik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam, dimana peserta didik aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian mengenai praktik lesson design dan implementasi 

lesson design berbasis level inkuiri untuk peserta didik SMP dalam pembelajaran 

IPA dengan judul “Analisis Level Inkuiri pada Pembelajaran IPA Materi Getaran 
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dan Gelombang menggunakan Transcript Based Lesson Analysis di Salah Satu 

SMP Kota Bandung”.       

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

“Bagaimana Level Inkuiri pada Pembelajaran IPA Materi Getaran dan Gelombang 

menggunakan TBLA (Transcript Based Lesson Analysis) di Salah Satu SMP Kota 

Bandung?”. Untuk mempermudah pengkajian terhadap masalah yang diteliti, 

maka rumusan masalah di atas dirinci menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana kualitas lesson design berbasis level inkuiri pada Pembelajaran 

IPA SMP menggunakan rubrik penilaian lesson design dan transcript based 

lesson analysis? 

b. Bagaimana implementasi lesson design berbasis level inkuiri untuk peserta 

didik SMP pada pembelajaran IPA menggunakan transcript based lesson 

analysis dan lembar kerja peserta didik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mendeskripsikan kualitas lesson design dan implementasi 

pembelajaran level inkuiri untuk peserta didik SMP pada pembelajaran IPA 

dilaksanakan selama 4 siklus dengan menggunakan transcript based lesson 

analysis (TBLA). Guru merancang dan mengimplementasikan lesson design 

berbasis level inkuiri pada pembelajaran IPA. Fokus penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kualitas lesson design dengan menggunakan rubrik penilaian lesson 

design menurut Ruys (2010) dan Wenning (2011) serta berdasarkan analisis 

transcript based lesson analysis (TBLA) untuk melihat dialog pada saat guru 

membuat lesson design.  Selanjutnya implementasi lesson design yang mampu 

menunjang peserta didik untuk belajar atau membangun pengetahuannya secara 

mandiri menggunakan instrumen analisis transcript based lesson analysis (TBLA) 

dan lembar kerja peserta didik (LKPD). 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Dari segi teori, diharapkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan 

penelitian mengenai pembelajaran level inkuiri untuk peserta didik SMP pada 

pembelajaran IPA. 

b. Dari segi kebijakan, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada guru 

IPA SMP atau mata pelajaran lain untuk memfasilitasi peserta didik 

membangun pengetahuan selama pembelajaran secara mandiri melalui 

pembelajaran level inkuiri. 

c. Segi segi isu serta aksi sosial, diharapkan dapat memberikan referensi 

pendukung bagi peneliti lain yang ingin melihat analisis kualitas lesson 

design dan implementasi lesson design pembelajaran berbasis level inkuiri 

untuk peserta didik SMP pada pembelajaran IPA. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan terdiri dari lima bagian 

yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab II Kajian Pustaka terdiri dari lima 

bagian yaitu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang mencakup teori 

level inkuiri (Level of Inquiry), lesson design, lesson study, TBLA (Transcript 

Based Lesson Analysis), dan tinjauan materi getaran dan gelombang. Bab III 

Metode Penelitian terdiri dari lima bagian yaitu meliputi metode penelitian, 

partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, 

dan definisi operasional. Bab IV Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu Analisis pengembangan lesson design berbasis LoI pada 

pembelajaran IPA menggunakan TBLA (Transcript Based Lesson Analysis), 

Analisis kualitas lesson design yang telah di kembangkan oleh guru, dan Analisis 

implementasi lesson design berbasis LoI menggunakan TBLA (Transcript Based 

Lesson Analysis).  BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi yang dihasilkan 

dari penelitian ini. 

 


