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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014 

adalah satu dari sekian wujud upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Sepanjang penerapannya, kurikulum 2013 terus 

dievaluasi dan akhirnya pada tahun 2016 mengalami perbaikan. Perbaikan tidak 

hanya berasal dari dalam kementrian, tetapi juga melibatkan masukan dari publik, 

utamanya para guru, pegiat pendidikan, praktisi  pendidikan dan masyarakat 

umum yang dilakukan melalui  uji publik. Bahkan juga mempertimbangkan kajian 

– kajian perbandingan dengan kurikulum yang dipakai oleh negara lain 

(Kemdikbud, 2016).  

Satu yang dianggap membelenggu dan perlu diperbaiki dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 adalah pencantuman 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan 

data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan) dalam kolom pembelajaran pada 

silabus. Akibat pencantuman itu, guru mengangap bahwa 5M adalah prosedur 

pembelajaran yang baku dan harus diikuti secara persis. Perbaikan metode 

pembelajaran dengan proses berfikir 5M ini lebih jauh dilakukan dalam bentuk 

pemberian ruang kreatif kepada guru. Silabus yang diberikan pemerintah 

merupakan salah satu model untuk memberikan inspirasi, guru dapat 

mengembangkan sesuai dengan konteks yang relevan bagi proses pembelajaran. 

Pemberian ruang untuk berkreasi dalam mengembangkan proses pembelajaran 

kepada guru membuat guru memiliki otonomi dalam proses pembelajaran. Guru 

juga memiliki otonomi untuk menerapkan berbagai model pembelajaran sesuai 

dengan karateristik mata pelajaran, kompetensi dan materi pelajaran demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 Hasil belajar siswa kelas X di suatu SMA di kota Bandung pada mata 

pelajaran kimia  khususnya pada materi bentuk molekul menunjukkan capaian 

rendah dan tidak merata. Padahal materi ini tidak pernah absen keberadaanya pada 

soal ujian nasional (UN) lima tahun terakhir. Menurut Furio (1996), hambatan 

belajar siswa terjadi saat meramalkan bentuk molekul. Siswa mengalami 
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hambatan saat menentukan mana yang atom pusat, melengkapi kulit valensinya, 

dan cara menggambarkan struktur lewisnya. Hambatan sering terjadi ketika lebih 

dari tiga atom berikatan dengan atom pusat dan terdapat pasangan elektron bebas. 

Mayoritas siswa sulit membedakan antara tetrahedral dan piramida trigonal. 

  Peneliti melakukan wawancara guru kimia untuk menemukan hambatan 

belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan hambatan belajar siswa 

pada materi bentuk molekul seperti siswa mengalami hambatan dalam 

menentukan konfigurasi elektron, elektron valensi, atom pusat, dan lain lain.  

Berdasarkan transkrip wawancara peneliti dengan guru (Lampiran A.3), siswa 

masih menghafal dalam proses belajar materi bentuk molekul. Seperti pernyataan 

G1, beliau mengajarkan materi bentuk molekul dengan tipe molekul. Siswa 

dituntut untuk menghafalkan tipe – tipe molekul untuk menentukan bentuk 

molekul. Misalnya jika tipe molekulnya AX3E, maka bentuk molekulnya trigonal 

piramida. Hal ini cenderung membuat siswa hanya menghafal  tanpa memahami, 

mengapa bentuk molekulnya trigonal piramida dan apa pengaruh dari pasangan 

elektron terhadap bentuk molekul. Hambatan dapat terjadi akibat guru cenderung 

mendorong siswa menghafal konsep dengan pola pembelajaran berupa 

penyampaian pengetahuan dari guru ke siswa. Hal ini sesuai yang diungkapkan 

kelima guru  yang telah peneliti wawancarai. Pembelajaran pada topik ini 

dilakukan menggunakan metode ceramah, penyampaian materi secara langsung 

oleh guru kepada siswa. Pembelajaran dilanjutkan dengan pengerjaan latihan oleh 

siswa.  

Tiga dari lima guru menggunakan molymod sebagai media dalam 

pembelajaran bentuk molekul. Namun fungsi molymod disini sebagai alat peraga, 

bukan media yang langsung disentuh oleh siswa. Siswa belum meramalkan dan 

merancang sendiri bentuk molekul dari media yang disediakan.  Padahal dengan 

siswa merancang dan menemukan sendiri, konsep akan tersimpan pada long – 

term memory siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hanson (2006),  konsep 

harus disimpan pada long – term memory agar siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan cepat dan mudah.  Konsep yang ditemukan sendiri oleh 

siswa akan bertahan lebih lama diingatannya, karena mereka memahami 
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hubungan antara konsep, prinsip dan prosedur dari suatu pokok bahasan. Dengan 

ini diharapkan budaya menghafal dapat tergantikan dengan budaya memahami.  

Kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari suatu materi juga bisa 

menjadi suatu hambatan. Dalam suatu pembelajaran, motivasi diberikan pada 

saat tahapan apersepsi. Berdasarkan wawancara, guru mengungkapkan belum 

pernah memberikan motivasi berupa manfaat pembelajaran bentuk molekul pada 

kehidupan. Berdasarkan transkrip wawancara (Lampiran A.3), hampir semua 

guru yang diwawancarai menjelaskan kembali pelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. Hal ini terlalu memaksa siswa untuk berfikir keras diawal, sehingga 

mereka lelah dan daya konsentrasi semakin berkurang. Padahal pada saat 

dimulainya jam pelajaran, semua siswa penuh semangat untuk belajar. 

Sebaiknya guru secepat mungkin memperkenalkan materi pembelajaran secara 

kreatif, agar siswa termotivasi dan daya konsentrasinya bertahan selama proses 

pembelajaran (Masaaki, 2012).  

Namun, guru – guru mengaku bahwa belum menemukan motivasi apa 

yang cocok digunakan untuk siswa pada materi bentuk molekul ini. Materinya 

yang abstrak menjadikan guru sulit dalam memberikan contoh yang kontekstual 

untuk memotivasi anak-anak dalam belajar materi ini. Hal tersebut menjadi 

tugas peneliti untuk menemukan fenomena yang cocok dikaitkan dengan materi 

bentuk molekul.  

Untuk mengetahui bagaimana situasi didaktis dan karakteristik siswa dari 

kelas yang akan diimplementasikan, dilakukanlah observasi secara langsung ke 

beberapa kelas X di suatu SMA Bandung. Hasil observasi menunjukkan bahwa, 

dalam proses pembelajaran terlihat guru lebih aktif dibandingkan siswa.  Hal ini 

disebabkan karena pembelajaran masih berpusat pada guru, dimana guru masih 

menjelaskan pembelajaran dengan metode ceramah. Dalam  pengerjaan latihan, 

siswa yang tidak paham langsung bertanya kepada guru tanpa berusaha untuk 

berfikir lagi atau mendiskusikan dengan teman sekelasnya. Terlihat tidak 

terdapat saling belajar di kelas tersebut karena siswa terlalu individual. Hal ini 

disebabkan siswa tidak difasilitasi untuk menciptakan suasana kolaboratif. 

Padahal melalui sistem belajar kelompok, siswa dapat saling belajar membangun 

pemahaman dan pengetahuan, sehingga siswa dapat belajar, mengerti, dan 

memahami lebih banyak. 
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Keberagaman respon siswa menuntut guru untuk dapat mempersiapkan 

antisipasinya. Persiapan antisipasi dalam perencanaan pembelajaran, dapat 

mengoptimalkan proses belajar siswa. Karena hambatan belajar yang muncul 

dapat direspon guru secara tepat. Antisipasinya dapat berupa tindakan didaktis 

dan tindakan pedagogis. Hasil studi pendahuluan terhadap RPP yang selama ini 

digunakan guru, berisikan apa yang akan guru lakukan bukan apa yang akan siswa 

dapatkan atau lakukan. Belum tampak prediksi respon siswa dan antisipasi guru.  

Menurut  Masaaki (2012),  satu dari tiga  faktor yang menentukan kualitas 

pembelajaran itu adalah RPP.  Mulai dari kegiatan awal yang kreatif (tidak 

menghabiskan waktu untuk mengulas kembali materi pelajaran yang 

sebelumnya), kegiatan inti yang akan diberikan sharing task agar terjadi dialog, 

dan kolaborasi antar siswa  pada bagian akhir terdapat jumping task untuk 

mengupayakan apa yang telah dipelajari dapat ditingkatkan lagi. Adanya sharing 

dan jumping tasks ini diharapkan pembelajaran yang menarik, baik bagi siswa 

berkemampuan rendah maupun tinggi. Satu dari sekian alternatif yang dapat 

dilakukan guru dalam mengatasi hambatan belajar, yaitu dengan merancang 

pembelajaran melalui desain didaktis. 

 Desain didaktis merupakan suatu rancangan pembelajaran dengan 

memperhatikan respon siswa terhadap materi yang disampaikan guru (Suryadi, 

2010). Dalam mengembangkan desain didaktis, aktivitas guru dirancang untuk 

berfokus bukan kepada siswa maupun materi pembelajaran, tetapi pada hubungan 

antara siswa dengan materi pembelajaran. Desain didaktis ini dapat dirancang 

secara kolaboratif dengan guru atau ahli mata pelajaran. 

Penelitian desain didaktis telah dilakukan pada pembelajaran kimia. 

Penelitian yang dilakukan Zainal (2014) dengan judul desain didaktis berbantuan 

lesson analysis  sebagai self reflection pada pelajaran penerapan konsep koloid 

dalam kehidupan sehari, menunjukkan bahwa desain didaktis dapat mengatasi 

hambatan belajar siswa pada konsep sifat – sifat koloid dan respon yang terjadi 

diluar prediksi dapat diantisipasi guru saat pembelajaran. Hasil penelitian tersebut 

diperkuat oleh  peneliti lainnya. Yuhelman (2015), mengungkapkan bahwa 

implementasi desain didaktis dapat mengatasi hambatan belajar siswa pada 

konsep kelarutan dan tetapan hasil kelarutan. 
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Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan merancang dan mengimplementasikan  desain 

didaktis berbasis sharing dan jumping tasks pada materi bentuk molekul untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasikan, yaitu: 

1. Berdasarkan wawancara, guru–guru masih belum melakukan desain 

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran di kelas, proses 

belajar kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

konsep sendiri dan minimnya interaksi belajar antar siswa  

3. Berdasarkan analisis RPP, tugas yang diberikan guru belum  

mencerminkan adanya tugas pengayaan untuk memfasilitasi siswa 

berkemampuan tinggi 

1.3   Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Bagaimana rancangan dan implementasi desain pembelajaran 

berbasis sharing dan jumping tasks pada topik bentuk molekul untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran?”. Untuk mempermudah pengkajian 

terhadap masalah yang akan diteliti, rumusan masalah di atas dirinci menjadi 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa hambatan belajar yang dialami siswa dalam pembelajaran bentuk 

molekul? 

2. Bagaimana desain didaktis berbasis sharing dan jumping task sebagai 

solusi rancangan pembelajaran yang inovatif pada materi bentuk molekul? 

3. Apakah implementasi desain didaktis berbasis sharing dan jumping task 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran?  
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1.4   Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan menghasilkan desain didaktis 

pembelajaran kolaboratif pada topik bentuk molekul berbasis sharing dan 

jumping tasks untuk meningkat kuliatas pembelajaran.  Adapun tujuan penelitian 

secara rinci yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi hambatan belajar yang dialami siswa pada topik bentuk 

molekul 

2. Menyusun desain didaktis pembelajaran kolaboratif sharing and jumping 

tasks pada topik bentuk molekul 

3. Menganalisis hasil implementasi desain pembelajaran kolaboratif sharing 

dan jumping tasks pada topik bentuk molekul untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

1.5   Pembatasan Penelitian 

 Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hambatan belajar yang diidentifikasi berdasarkan wawancara dan 

observasi di lapangan. 

2. Desain didaktis berbasis sharing dan jumping tasks pada materi bentuk 

molekul berdasarkan hambatan belajar siswa yang telah diidentifikasi 

melalui hasil studi pendahuluan. 

3. Implementasi desain didaktis berbasis sharing dan jumping tasks pada 

materi bentuk molekul untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

ditinjau dari (1) Kualitas tugas yang diberikan kepada siswa atau RPP; 

(2) Dialog dan kolaborasi; (3) Keaktifan, semangat, kognisi, dan emosi 

siswa.  

1.6   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi guru, dapat menjadi masukan tentang informasi dan keterampilan 

dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada 

topik bentuk molekul. Sehingga guru dapat menindaklanjuti lebih dalam 

mengenai rancangan pembelajaran pada topik pembelajaran yang lain. 
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2. Bagi siswa, dapat menjadi suatu alternatif untuk mengatasi permasalahan 

belajar memahami topik  bentuk molekul. 

3. Bagi peneliti lain atau bidang sains lain, dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk melakukan atau mengembangkan penelitian sejenis 

secara komprehensif. 

 


