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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tantangan terbesar pembangunan pendidikan Indonesia adalah bagaimana 

dunia pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang 

berkualitas dan berdaya saing  di era globalisasi. Menurut Yamamoto (2009) 

manusia dituntut untuk mengembangkan potensi dan keterampilan-keterampilan 

abad ke-21 untuk menjawab tantangan globalisasi yaitu kompetensi ekononomi 

dan teknologi, perubahan lingkungan, dan kesadaran terhadap kesehatan. 

Keterampilan-keterampilan abad ke-21 tersebut penting dikembangkan untuk 

menjawab tuntutan dunia kerja abad ke-21. Salah satu keterampilan yang dituntut 

di abad ke-21 adalah keterampilan riset siswa. Trilling dan Fadel (2009) 

menyatakan bahwa di negara maju dan berkembang kegiatan riset ditempatkan di 

posisi teratas sebagai pekerjaan yang paling dibutuhkan di abad ke-21. Dengan 

demikian, tidaklah mengherankan apabila Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menyarankan bahwa program pendidikan harus diperkaya dengan 

berbagai program yang dapat meningkatkan minat, bakat, dan keterampilan siswa 

dalam penelitian, pemanfaatan, dan aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu, 

pengetahuan, dan teknologi (Kemendikbud, 2013).  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha menjawab salah 

satu tuntutan pekerjaan abad ke-21 yaitu keterampilan riset dengan 

menyelenggarakan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI). Sekitar 2.000 

siswa SMA/MA mendaftar sebagai peserta OPSI pada tahun 2017. Namun, karya 

penelitian yang masuk hanya sebanyak 1.207 (Kemendikbud, 2017). Jumlah siswa 

yang mengikuti kegiatan OPSI sangat sedikit (0,04%) jika dibandingkan dengan 

total siswa SMA/MA yang mencapai lebih dari 5,4 juta siswa. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah sedikitnya kesempatan siswa untuk melaksanakan penelitian. 

Guru jarang memberikan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan minat 

dan keterampilan riset siswa. 
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Data rendahnya keterampilan riset masyarakat Indonesia juga terlihat dari 

rendahnya jumlah publikasi ilmiah. Menurut hasil penelitian SJR (Scimago 

Journal and Country Rank) tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah publikasi 

hasil penelitian Indonesia berjumlah 5.499 artikel dan jauh tertinggal apabila 

dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lainnya yaitu Singapura (17.198), 

Malaysia (25.330), Thailand (12.061). Negara Indonesia menempati posisi 

terbawah di antara empat negara ASEAN tersebut (Dafik, 2015). Jumlah peneliti 

di Indonesia pada tahun 2016 masih tergolong sedikit yaitu 89 peneliti per 1 juta 

penduduk (Jatmika, 2017).  

Hasil penelusuran di Google Scholar tidak ada satupun artikel yang 

mengkaji keterampilan riset siswa  di tingkat pendidikan dasar dan menengah di 

Indonesia secara utuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru di Indonesia 

jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penelitian. 

Pengelolaan penelitian di sekolah belum diorganisasi dengan baik. Guru 

membiarkan siswa melakukan penelitian secara mandiri tanpa adanya pemantauan 

dan bimbingan. Hal ini sangat disayangkan mengingat kegiatan penelitian pada 

siswa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti 

keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji dengan efektif. Menurut Dafik 

(2015) pembelajaran berbasis riset akan mendorong terciptanya keterampilan 

berpikir tingkat tinggi pada diri siswa. Siswa tidak hanya dijejali dengan informasi 

dan ilmu pengetahuan tetapi siswa dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu 

merancang dan mencipta.  

Keterampilan riset merupakan salah satu keterampilan yang dikembangkan 

dalam pembelajaran Biologi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tuntutan 

Kompetensi Dasar (KD) dalam Permendikbud No. 21 tahun 2016 yang memuat 

banyak kemampuan terkait dengan keterampilan riset. Di dalam Permendikbud 

No. 21 tahun 2016 siswa dituntut untuk menerapkan proses kerja ilmiah dalam 

pengamatan dan percobaan untuk memahami permasalahan Biologi, 

mengkomunikasikan hasil pengamatan dan percobaan dalam bentuk laporan 

dengan kaidah penulisan yang benar, serta menyajikan data hasil pengamatan dan 

percobaan dengan menerapkan prosedur ilmiah dan memperhatikan aspek 
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keselamatan kerja. Selain itu, keterampilan riset penting dikembangkan pada 

siswa karena dapat merangsang berpikir kritis, paling tidak memerlukan aspek 

kemampuan inferensi logika dan kemampuan sebab-akibat. Kemampuan 

merencanakan dan melaksanakan penelitian merupakan bagian dari dimensi 

proses kognitif dalam Taksonomi Bloom Revisi yaitu mencipta (create). 

Keterampilan merancang dan mencipta seperti merancang serangkaian percobaan 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan merupakan tingkatan tertinggi 

dalam taksonomi Bloom revisi (Anderson dan Krathwohl, 2001). 

Alasan lainnya tentang pentingnya mengembangkan keterampilan riset 

adalah bahwa kegiatan penelitian dapat merangsang kemampuan berpikir kritis 

dan pemecahan masalah siswa (Willison, Sabir dan Thomas, 2017). Kemampuan 

berpikir kritis dan memecahkan masalah penting bagi siswa untuk menghadapi 

situasi nyata dalam kehidupan. Hal senada disampaikan  Dafik (2015) yang 

menyatakan bahwa kegiatan penelitian dapat meningkatkan kebermaknaan 

pembelajaran dan merangsang keterampilan berpikir kreatif peserta didik. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tentang  rendahnya budaya 

masyarakat Indonesia dalam penelitian adalah dengan membangun keterampilan 

riset siswa sejak dini melalui pembelajaran proyek berbasis riset. Pembelajaran 

proyek berbasis riset melibatkan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan 

dengan cara-cara ilmiah, seperti perumusan hipotesis, pencarian data, analisa data, 

dan pengambilan kesimpulan (Rangkuti, 2017). Riset merupakan sarana penting 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Komponen riset terdiri dari latar 

belakang, prosedur, pelaksanaan, hasil riset dan pembahasan serta publikasi hasil 

riset. Kesemuanya itu memberikan makna penting yang dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang seperti formulasi permasalahan, penyelesaian 

permasalahan, dan mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian. Hal tersebut 

diyakini dapat meningkatkan mutu pembelajaran (Roach, Blackmore dan 

Dempster, 2001). 

Pembelajaran proyek penelitian abad ke-21 seperti yang disampaikan oleh 

Partnership for 21st Century Skills (P21) tidak hanya menjawab pertanyaan dari 

sebuah masalah dengan metode untuk menemukan dan memverifikasi jawaban 
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dari sebuah pertanyaan. Akan tetapi, pembelajaran abad ke-21 harus 

menggunakan metode yang sedikit berbeda untuk merancang, membangun, dan 

menguji solusi untuk masalah. Metode ini dikenal dengan istilah engineering 

design method (Trilling  dan Fadel, 2009). Melalui pembelajaran proyek yang 

menggunakan metode engineering design method diharapkan siswa dapat 

menciptakan solusi atas suatu permasalahan melalui sebuah proses ilmiah. 

Dengan demikian pembelajaran Biologi sebagai bagian dari IPA tidak hanya 

menekankan pada aspek produk saja, melainkan juga harus diimbangi oleh aspek 

IPA sebagai sebuah proses.  

Telah banyak peneliti yang mencoba mengkaji keterampilan ilmiah siswa 

terkait kemampuan riset di Indonesia (Haryono, 2017; Marpaung,  Sahyar, dan 

Sani,  2016; Nelyza, Hasan, dan Musman, 2017; Sari, Syukri, dan Halim, 2017). 

Namun tidak ada satupun yang melakukan penelitian keterampilan riset secara 

lengkap. Kebanyakan peneliti hanya melakukan penelitian kerja ilmiah terbatas 

pada keterampilan proses sains seperti merencanakan percobaan, 

mengkomunikasikan, menginterpretasi dan menyimpulkan hasil percobaan. 

Semua penelitian tersebut tersebut tidak memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk melakukan penelitian secara mandiri layaknya seorang peneliti yang 

sesungguhnya.  

Satu diantara banyak peneliti yang mengembangkan keterampilan riset 

secara lengkap adalah Willison dan O’Regan yang membuat kerangka Research 

Skill Development (RSD). Di dalam kerangka RSD terdapat enam aspek proses 

penelitian, yaitu memulai penyelidikan dan menentukan permasalahan; mencari 

dan menghasilkan informasi/data yang dibutuhkan dengan menggunakan 

metodologi yang tepat; mengevaluasi informasi/ data secara kritis; mengelola 

informasi yang dikumpulkan/ dihasilkan; menerapkan, mensintesis dan 

menganalisis pengetahuan baru; mengkomunikasikan pengetahuan dan 

pemahaman hasil penelitian dalam bahasa spesifik (Willison dan O’Regan, 2007).  

Pengembangan keterampilan riset siswa dapat dilakukan pada pembelajaran 

Biologi karena pembelajaran Biologi dapat dimulai dengan masalah yang berasal 

dari fenomena sehari-hari. Siswa dapat mengobservasi, melakukan eksperimen, 



5 
 

Cece Sutia, 2018 
MEMBANGUN KETERAMPILAN RISET ABAD KE-21 SISWA MELALUI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
BERBASIS GOOGLE CLASSROOM PADA PEMBELAJARAN PROYEK BIOLOGI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

mengumpulkan dan mengolah data, serta menarik kesimpulan (Ibrahim, 2015). 

Pengembangan keterampilan riset/ metode ilmiah secara tidak langsung dapat 

mengembangkan keterampilan abad ke-21 lainnya seperti keterampilan berpikir 

kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi (Osman, Hiong, dan Vebrianto, 2013). 

Idealnya pembelajaran Biologi dapat memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan risetnya secara utuh 

layaknya seorang peneliti. Menurut Trilling dan Fadel (2009)  pembelajaran abad 

ke-21 sebaiknya dapat merangsang siswa untuk melakukan kegiatan proyek 

secara mandiri. Siswa sebaiknya ditantang untuk menemukan permasalahan, 

merumuskan masalah, merancang desain/ solusi yang akan diuji, menguji 

prototipe/ solusi yang ditawarkan, menganalisis hasil uji coba, 

mengkomunikasikan hasil percobaan/ memasarkan hasil percobaan, mengulang 

proses percobaan untuk menemukan hasil yang lebih baik.  

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

sistematis yang melibatkan siswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan 

melalui proses pencarian atau penggalian (inquiry) yang panjang dan terstruktur 

terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang 

dirancang dengan sangat hati-hati (Wena, 2010). Hal ini berarti bahwa 

pembelajaran proyek melibatkan peserta didik dalam membangun pengetahuan 

dan keterampilan melalui penugasan kompleks yang terstruktur, adanya 

perancangan proyek hingga dihasilkan suatu produk.  

Beberapa penelitian terkait pembelajaran proyek menjelaskan bahwa 

perencanaan dan pengerjaan proyek memerlukan waktu yang cukup lama 

(Insyasiska, Zubaidah, dan Susilo, 2017; Lukman, Martini, dan Utami, 2015; 

Retnawati, 2015). Mengingat lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran proyek berbasis riset ini maka diperlukan strategi khusus dalam 

pelaksanaannya yaitu salah satunya  dengan menerapkannya sebagai tugas 

mandiri. Hal ini memberikan keuntungan dikarenakan sifat tugas mandiri yang 

fleksibel dalam pengelolaan waktu. Tugas mandiri dapat diartikan sebagai 

kegiatan pembelajaran yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian 

tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan 
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lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik atas dasar 

kesepakatan dengan pendidik (Permendikbud 81A, 2013).  

Masalah lain dalam pelaksanaan pembelajaran proyek adalah terkait 

motivasi siswa untuk menyelesaikan proyeknya. Guru harus merancang 

pembelajaran agar siswa merasa yakin untuk menyelesaikan proyeknya 

(Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial, dan Palincsar, 1991). Beberapa 

penelitian menjelaskan bahwa guru mengalami kesulitan dalam memonitor dan 

membimbing siswa selama kegiatan pembelajaran proyek (Abdullah, Pasaribu, 

dan Muslimin, 2016; Rasilah, 2016). Guru mengalami kesulitan mendapatkan 

waktu luang untuk melaksanakan bimbingan proyek kepada siswa di luar jam 

pelajaran.  

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu 

mengawasi kemajuan proyek penelitian siswa adalah dengan menggunakan 

learning management system (LMS) dan penggunaan matriks asesmen. Guru 

dapat memantau perkembangan proyek penelitian siswa dengan cara menugaskan 

kepada siswa untuk mengunggah laporan kemajuan penelitian secara berkala. 

Guru memberikan masukan dan umpan balik secara daring menggunakan LMS 

berdasarkan kriteria penilaian yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan 

matriks asesmen yang telah dibuat. Menurut beberapa penelitian (Venning dan 

Buisman-Pijlman, 2011; Wijayanti, Maharta, dan Suana, 2017) penerapan 

pembelajaran secara daring dan penggunaan matriks asesmen dapat membantu 

pendidik yang memiliki keterbatasan waktu untuk memantau perkembangan 

keterampilan dan hasil belajar siswa. 

Kegiatan membimbing siswa dalam pembelajaran proyek penelitian dapat 

memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran yang telah disiapkan 

secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah learning management 

system (LMS). LMS merupakan suatu aplikasi atau software yang digunakan 

untuk mengelola pembelajaran daring yang meliputi beberapa aspek yaitu materi, 

penempatan, pengelolaan, dan penilaian (Mahnegar, 2012). Selama proses 

pembelajaran proyek penelitian, peserta dapat dibimbing dan difasilitasi secara 

daring oleh guru (Kemendikbud, 2016). Dengan demikian guru dapat tetap 
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memantau perkembangan proyek penelitian siswa selama pembelajaran 

dilaksanakan tanpa perlu tatap muka secara langsung.  

Salah satu LMS yang  dapat digunakan oleh guru secara gratis adalah 

Google Classroom. Hasil penelitian Ashari (2015) menyatakan bahwa Google 

Classroom dapat digunakan sebagai media pembelajaran di luar kelas dan siswa 

dapat dilibatkan dalam pembelajaran proyek di luar kelas. Bimbingan daring 

melalui LMS dapat dikombinasikan dengan penggunaan matriks asesmen. 

Matriks asesmen berisi panduan atau kriteria tertentu yang diberikan kepada siswa 

selama pembelajaran proyek dilaksanakan (Reddy dan Andrade, 2009). Matriks 

juga dapat berisi instruksi eksplisit dan berfungsi untuk memberikan gambaran 

persyaratan implisit atau tersembunyi yang mungkin ada di dalam pikiran guru 

(Allen dan Tanner, 2006). Dengan demikian, peran penggunaan LMS dan matriks 

asesmen dalam pembelajaran proyek penelitian perlu dikaji secara komprehensif 

terutama terkait dengan peningkatan keterampilan riset siswa. 

Pembelajaran proyek penelitian Biologi melalui penggunaan LMS dan 

matriks asesmen ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan abad ke-21 

siswa khususnya keterampilan riset. Menurut McFarlane (2013) pengembangan 

keterampilan abad ke-21 akan lebih optimal jika berfokus pada pengembangan 

strategi dan solusi untuk masalah di sekitar siswa. Salah satu permasalahan yang 

sering ditemukan di sekitar siswa yang menjadi partisipan penelitian dan menjadi 

masalah global adalah hasil pertanian yang mudah membusuk dan harganya yang 

fluktuatif. Menurut Gustavsson et al. (2011) jumlah makanan yang terbuang di 

sepanjang rantai pasokan global dari pertanian ke konsumen sekitar 1,6 Gtonnes 

atau sekitar sepertiga dari total yang dihasilkan berdasarkan berat (Augustin et al., 

2016). Makanan yang hilang dalam rantai distribusi makanan ini dapat memberi 

makan satu miliar orang (Kummu, de Moel, Porkka, Siebert, Varis, dan Ward, 

2012). Makanan mungkin menjadi sampah karena pertimbangan keselamatan dan 

kualitas, makanan yang lebih cepat membusuk dan kurangnya pemanfaatan 

produk sampingan yang dapat dikonsumsi. Teknologi pengolahan pangan 

merupakan solusi yang dapat digunakan untuk permasalahan ini. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan pada pembelajaran materi teknologi pengolahan pangan 
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karena masalah yang diangkat erat kaitannya dengan kehidupan siswa sehari-hari 

dan juga merupakan masalah global. Permasalahan yang diangkat terkait hasil 

pertanian yang mudah membusuk dan mempunyai nilai jual yang rendah. Siswa 

ditantang untuk membuat solusi melalui pembelajaran proyek penelitian sehingga 

mampu meningkatkan keterampilan risetnya secara tidak langsung.  

Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan keterampilan riset abad ke-21 

siswa maka perlu dilakukan penelitian untuk membangun keterampilan riset 

melalui penggunan LMS dan matriks asesmen. Berdasarkan pemaparan latar 

belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang “Membangun Keterampilan 

Riset Abad Ke-21 Siswa melalui Learning Management System berbasis Google 

Classroom pada Pembelajaran Proyek Biologi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. “Bagaimanakah perbedaan keterampilan riset siswa 

dalam pembelajaran proyek penelitian Biologi melalui penggunaan LMS 

berbantuan matriks asesmen dengan  siswa yang tidak menggunakan matriks 

asesmen?”. Untuk memperjelas rumusan masalah, maka di dalam penelitian ini 

dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah potensi LMS berbasis Google Classroom sebagai media 

pembelajaran proyek penelitian Biologi? 

2. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam merancang proyek penelitian 

Biologi? 

3. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara keterampilan riset siswa yang 

menggunakan matriks asesmen dengan siswa yang tidak menggunakannya 

dalam pembelajaran proyek penelitian Biologi melalui penggunaan LMS 

berbasis Google Classroom ?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar lebih fokus maka masalah di dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

berikut. 
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1. Keterampilan riset yang diukur dalam penelitian ini mengacu pada Research 

Skill Development (RSD) yang dikembangkan oleh  Willison dan O’Regan 

(2007).  

2. Learning Management System (LMS) berbasis Google Classroom digunakan 

sebagai media untuk mengunggah laporan penelitian siswa dan media 

bimbingan daring untuk memantau perkembangan keterampilan riset siswa 

selama proyek penelitian dilakukan di luar kelas. 

3. Matriks asesmen yang digunakan pada penelitian ini memuat kriteria 

keterampilan riset, deskripsi atribut untuk setiap kriteria dan kategori 

tingkatan siswa. 

4. Topik yang dibelajarkan dalam pembelajaran proyek ini adalah teknologi 

pengolahan pangan disesuaikan dengan tuntutan KD 3.7 dan KD 4.7 pada 

mata pelajaran Biologi kurikulum 2013 kelas XI. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mendeskripsikan 

keterampilan riset siswa yang menggunakan matriks asesmen dan siswa yang 

tidak menggunakan matriks asesmen dalam pembelajaran proyek penelitian 

teknologi rekayasa pengolahan pangan berbantuan bimbingan daring melalui 

penggunaan LMS berbasis Google Classroom. Secara khusus tujuan penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan potensi LMS berbasis Google Classroom untuk 

membangun keterampilan riset siswa dalam pembelajaran proyek penelitian 

Biologi. 

2. Menerapkan matriks asesmen dan bimbingan daring melalui Google 

Classroom untuk membangun keterampilan riset abad ke-21 siswa pada 

pembelajaran proyek penelitian Biologi. 

3. Menganalisis keterampilan riset abad ke-21 siswa pada pembelajaran proyek 

penelitian Biologi berbantuan LMS berbasis Google Classroom dan matriks 

asesmen. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi siswa, 

pendidik, dan peneliti dan dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan 

tercapai diantaranya: 

1. Manfaat dari segi teori 

a. Keterampilan riset abad ke-21 siswa yang diteliti diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber referensi penelitian berikutnya. 

b. Penggunaan LMS berbasis Google Classroom sebagai media untuk 

mengunggah laporan penelitian siswa dan bimbingan daring dapat 

dijadikan sumber referensi penelitian berikutnya.  

c. Matriks asesmen yang dikembangkan dapat menjadi sumber peneliti 

berikutnya dalam mengembangkan matriks asesmen dengan tema 

penelitian yang berbeda. 

2. Manfaat dari segi praktik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menumbuhkan keterampilan riset abad 

ke-21 siswa dalam pembelajaran proyek. 

b. Matriks asesmen yang berhasil dikembangkan dapat dijadikan sebagai 

asesmen formatif alternatif dalam menumbuhkan keterampilan riset 

siswa. 

c. Pembelajaran proyek penelitian berbantuan LMS dapat menjadi salah 

satu model pembelajaran bagi guru untuk mengembangkan keterampilan 

riset siswa dalam materi pembelajaran yang lainnya. 

 

1.6. Struktur Organisasi Tesis 

Bagian ini merupakan susunan komponen tulisan tesis untuk penelitian ini. 

Adapun struktur organisasi tesis ini adalah sebagai berikut. 

Bab satu (I) yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi tesis. 

Latar belakang berisi pemaparan mengenai masalah rendahnya budaya riset 

masyarakat Indonesia, rendahnya kesempatan siswa Indonesia untuk 

mengembangkan keterampilan riset, pentingnya mengembangkan keterampilan 

riset siswa abad ke-21, serta pemanfaatan teknologi LMS sebagai media 
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bimbingan daring selama pelaksanaan proyek penelitian siswa. Rumusan masalah 

yang dibuat mempertanyakan perbedaan antara keterampilan riset siswa yang 

menggunakan matriks asesmen dengan yang tidak menggunakan matriks asesmen 

dalam pembelajaran proyek penelitian teknologi rekayasa pengolahan pangan 

melalui LMS berbasis Google Classroom. Rumusan masalah ini kemudian 

dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Batasan penelitian ini 

adalah penelitian mengacu pada Research Skill Development (RSD) yang 

dikembangkan oleh  Willison dan O’Regan (2007), isi tentang matriks asesmen, 

topik pembelajaran yang digunakan dan penggunaan LMS Google Classroom 

sebagai media bimbingan daring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 

potensi LMS berbasis Google Classroom sebagai media bimbingan, 

mendeskripsikan dan membandingkan kemampuan merancang penelitian siswa 

serta membandingkan keterampilan riset di kedua kelas perlakuan. Manfaat di 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. 

Bab II (dua) yaitu kajian teori. Kajian teori ini merupakan landasan teori-teori 

yang mendukung pembahasan dan hasil penelitian. Kajian teori ini terdiri dari 

teori mengenai keterampilan riset abad ke-21, pembelajaran proyek, LMS 

berbasis Google Classroom, matriks asesmen dan kajian materi tentang teknologi 

pengolahan pangan. 

Bab III (tiga) mengenai metode penelitian. Bab tiga ini tersusun atas metode 

penelitian berupa mix method dengan desain embedded yang dilakukan pada dua 

kelas di SMAN 1 Parongpong. Selanjutnya terdapat pemaparan definisi 

operasional penelitian. Berikutnya terdapat uraian mengenai instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis data, dan alur penelitian. 

Instrumen penelitian diuraikan untuk menjelaskan jenis instrumen yang digunakan 

yaitu berupa lembar observasi aktivitas siswa, rubrik matriks asesmen 

keterampilan riset, soal kemampuan keterampilan riset, soal tes logika berpikir 

(TOLT), angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran dan wawancara. Teknik, 

prosedur, dan analisis data yang didapatkan akan dibahas pada bagian teknik 

pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis data, dan alur penelitian. 

Bab empat (IV) yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini berisi hasil-hasil 

penelitian berupa potensi LMS berbasis Google Classroom sebagai media 
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bimbingan daring, hasil dan pembahasan kemampuan merancang proyek 

penelitian siswa, hasil dan pembahasan keterampilan riset siswa di kedua kelas 

perlakuan.  

Bab lima (V) yaitu kesimpulan, saran, implikasi dan keterbatasan. Bab ini 

merupakan bab terakhir pada laporan ini. Kesimpulan berisi uraian singkat berupa 

hasil kajian potensi LMS berbasis Google Classroom sebagai media bimbingan 

daring dan hasil keterampilan riset siswa di kedua kelas perlakuan. Saran, 

implikasi dan keterbatasan dipaparkan setelah kesimpulan untuk memperbaiki 

penelitian berikutnya terkait keterampilan riset siswa. 


