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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat banyak jenis keterampilan, diantaranya yaitu keterampilan kognitif, 

keterampilan intrapersonal, keterampilan interpersonal, dan keterampilan teknikal. 

Empat keterampilan tersebut merupakan jenis keterampilan yang difokuskan pada 

keterampilan abad 21 (Geisinger, 2016). Menurut Geisinger (2016) keterampilan 

kognitif terdiri dari keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan 

berpikir sistematis. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal meliputi beberapa 

keterampilan metakognitif diantaranya yaitu pengelolaan, pengambangan, dan 

pengaturan, dan penyesuaian diri. Kemudian, keterampilan interpersonal meliputi 

keterampilan berkomunikasi yang kompleks, di mana di dalamnya terdapat 

keterampilan sosial seperti kolaborasi, kerja tim, kepekaan terhadap budaya dan 

keragaman. Lalu, keterampilan teknis yaitu keterampilan yang difokuskan pada 

keterampilan riset, kefasihan dalam menyampaikan informasi, serta keterampilan 

dalam bidang kewirausahaan dan keuangan (Geisinger, 2016). 

Keterampilan riset merupakan salah satu keterampilan teknis yang harus 

dimiliki oleh siswa dalam mengahadapi tantangan abad 21(Geisinger, 2016). 

Keterampilan riset yaitu keterampilan untuk memulai dan mengklarifikasi masalah 

penelitian (embark and clarify), menemukan dan menghasilkan data/informasi (find 

and generate), mengevaluasi dan merefleksikan proses penelitian (evaluate and 

reflect), mengorganisasi data/informasi dan mengelola proses penelitian (organise 

and manage), menganalisis dan mensintesis data/informasi (analyse and 

synthesise), dan mengkomunikasikan dan menerapkan hasil penelitian 

(communicate and apply). Melalui keterampilan riset ini, siswa dianggap sebagai 

peneliti yang mengamati dan berpartisipasi dalam proses penemuan dan 

komunikasi pengetahuan (Willison & O’Regan, 2007). 

Riset adalah proses menelaah fenomena atau masalah yang dilakukan secara 

sistematis, kritis, dan ilmiah dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman (KBBI, 2016). Karakteristik unggulan penelitian yaitu adanya 

keinginan untuk bertanya mengapa sesuatu dapat terjadi. Pada dasarnya, untuk 
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memulai penelitian biasanya diawali oleh rasa ingin tahu, yang mana kemampuan 

ini pada dasarnya telah dimiliki oleh anak-anak. Di mana anak-anak suka sekali 

bertanya-tanya sejak dini tentang kehidupan. Namun, untuk mempertahankan 

kemampuan tersebut, keinginan untuk memulai penyelidikan atau rasa ingin tahu 

tersebut perlu dipupuk.  Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan (Willison & 

O’Regan, 2007). 

Menurut Sari (2018) kegiatan penelitian yang dilakukan dimulai dari tingkat 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih kurang. Hal ini menyebabkan 

siswa Indonesia mengalami ketertinggalan dalam memperoleh keterampilan riset. 

Diduga dengan masih kurangnya budaya meneliti terebut memberikan pengaruh 

pada kurangnya kegiatan meneliti oleh siswa. Dengan adanya kondisi tersebut, 

kementrian dan kebudayaan Indonesia memberikan wadah bagi para siswa 

SMA/MA di seluruh Indonesia untuk mengasah kemampuan menelitinya melalui 

Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), yang kini sudah berganti nama 

mejadi Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI). Berdasarkan data yang 

dipaparkan oleh kementrian dan kebudayaan Indonesia (2020), tercatat sebanyak 

1.740 proposal penelitian yang terkumpul dari seluruh partisipan siswa yang ada di 

Indonesia. Dari jumlah tersebut terseleksi sebanyak 1.298 proposal penelitian yang 

kemudian disaring kembali sebanyak 150 untuk maju ke tingkat nasional. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi siswa dalam kompetisi 

tersebut masih kurang. Di mana hanya 0,03% dari jumlah siswa SMA/MA seluruh 

Indonesia yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. 

Berdasarkan analisis sebaran KD yang dilakukan oleh peneliti pada kurikulum 

pembelajaran biologi  yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 38 tahun 2018 

yang merupakan hasil revisi Permendikbud Nomor 24 tahun 2016, ditemukan hasil 

bahwa terdapat sekitar 77.94% KD yang mengarahkan siswa untuk memiliki dan 

menerapkan keterampilan riset (Lampiran A). Adapun masing-masing sebaran KD 

pada setiap tingkatan kelas yaitu kelas X sebesar 23,53%, kelas XI sebesar 33,82%, 

dan kelas XII sebesar 20,58%. Tuntutan capaian kompetensi pada KD tersebut 

pastinya mampu untuk mendorong keterampilan riset siswa selama kegiatan 

pembelajaran. Keterampilan riset ini sangatlah penting bagi kelangsungan kegiatan 

pembelajaran siswa. Menurut Webb, Smith, dan Worsfold (2011) salah satu alasan 
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mengapa keterampilan riset harus dikembangkan pada siswa adalah untuk 

membantu memperkuat pengetahuan dan praktik/keterampilan yang siswa miliki. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak tentang meningkatkan 

keterampilan proses sains, keterampilan generik sains, atau keterampilan inkuiri 

saja, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pencarian jurnal penelitian indonesia yang 

tidak menemukan penelitian tentang keterampilan riset secara khusus bagi siswa 

sekolah menengah di Indonesia. Namun, terdapat komponen-komponen yang 

kurang lebih sama dengan keterampilan riset. Komponen dalam keterampilan 

merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, menggunakan 

alat dan bahan yang tepat, menganalisis, mengomunikasikan yang seringkali dikaji 

walau tidak secara utuh (Sari, 2018). 

Salah satu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengkaji keterampilan 

riset secara utuh adalah dengan meggunakan Research Skill Development 

Framework yang dikembangkan oleh Willison (2018). Menurut Willison (2018) 

Research Skill Development Framework adalah kerangka kerja yang menguraikan  

keterampilan yang terkait dengan penelitian dan penemuan ke dalam kontinum 

yang menggambarkan sejauh mana otonomi atau kebebasan siswa dalam 

melakukan suatu penelitian. 

Beberapa penelitian yang telah dilaporkan sebelumnya banyak yang membahas 

bagaimana cara untuk meningkatkan atau mendorong keterampilan riset pada 

siswa. Beberapa alternatif cara untuk meningkatkan keterampilan riset sudah 

dilaporkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) menunjukkan 

hasil bahwa penggunaan APL (Adapted Primary Literature) dalam pembelajaran 

IPA dapat mengembangkan keterampilan riset siswa. Tidak hanya itu, penelitian 

lain menunjukkan bahwa model pembelajaran Engineering Design Process (EDP) 

juga dapat mengembangkan keterampilan riset siswa (Rahmah, 2019). 

Keterampilan riset pada siswa juga diketahui dapat meningkat setelah dilakukan 

kegiatan pembelajaran degan pendekatan Science Writing Heuristic (Rusmana, 

2019), dan tugas berbasis proyek juga dapat mendorong siswa untuk 

mengembangkan keterampilan riset siswa seperti keterampilan dalam mencari 

informasi dan pengetahuan baru (Meerah & Arsad, 2010).  
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Kemudian penelitian lainnya yaitu penggunaan LMS dalam kegiatan 

pembelajan. Khususnya yaitu kegiatan pembelajaran yang berbasis online. 

Penggunaan LMS Google Classroom dalam pembelajaran biologi dilaporkan dapat 

mengembangkan keterampilan riset siswa (Sutia, 2018). Penggunaan LMS lain 

seperti Edmodo juga menjunjukkan hasil dapat membantu mengembangkan 

kaeterampilan riset siswa (Sari, 2018). Menurut Sari (2018) LMS ini dapat 

mengatasi permasalahan jam pembelajaran tatap muka yang kurang maksimal 

dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Di mana, kegiatan pengawasan 

pembelajaran dapat dilakukan di luar jam pelajaran.  

Penelitian lainnya yang telah dilaporkan berkenaan dengan keterampilan riset 

adalah sampel penelitian yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu berupa buku teks 

pelajaran biologi dan re-analisis hasil penelitian yang yang sudah ada. Penelitian 

yang dilakukan oleh Febrina (2020) menunjukkan hasil bahwa buku paket biologi 

yang biasa digunakan oleh siswa dapat membekali keterampilan riset paling banyak 

yaitu pada komponen kegiatan. Berdasarkan hasil analisis, level keterampilan riset 

yang teridentifikasi pada buku hanya keterampilan riset pada level 1 dan 2 yaitu 

prescribed research dan bounded research, di mana keterampilan riset yang 

dominan yaitu keterampilan riset level 1. Kemudian hasil re-analisis penelitian yang 

dilakukan oleh Meidawati (2020) dengan fokus keterampilan riset berdasarkan 

perbedaan gender diketahui terdapat kecenderungan perbedaan antara keterampilan 

riset yang dikuasai oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di mana menurut  

Meidawati (2020) siswa perempuan mengungguli siswa laki-laki pada beberapa 

indikator keterampilan riset.  

Subjek penelitian sebelumnya hanya difokuskan pada satu tingkat kelas saja. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutia (2018), Sari (2018), Rusmana (2019), 

dan Rahmah (2019) subjek penelitian yang digunakan hanya berasal dari satu 

tingkat kelas saja yaitu kelas XI MIPA. Adapun penelitian lain oleh Hidayat (2020) 

subjek penelitian yang digunakan adalah kelas VII SMP. Maka dari itu, diperlukan 

suatu penelitian yang membahas secara utuh bagaimana keterampilan riset siswa 

SMA yang diukur pada semua tingkat kelas (kelas X, XI, dan XII). Dengan begitu, 

dapat dilihat apakah terdapat perbedaan keterampilan riset antar tingkat kelas, 

karena beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian hanya membandingkan 



5 
 

Siti Nurjanah, 2022 
PROFIL KETERAMPILAN RISET SISWA SMA NEGERI 1 CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia  respository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 
 

kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang tidak diberi perlakuan. Tidak hanya 

membandingkan hasil tes keterampilan riset antar kelas saja, tetapi pembahasan 

mengenai keterampilan riset berdasarkan gender yang berbeda juga perlu 

dilakukan, karena berdasarkan hasil penelitian Meidawati (2020) diketahui bahwa 

keterampilan riset berdasarkan gender yang berbeda menunjukkan ragam nilai pada 

setiap indikator keterampilan riset. 

Dengan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai 

bagaimana profil keterampilan riset siswa SMA yang diukur di semua tingkat kelas, 

berdasarkan gender, dan juga ketercapaian untuk setiap indikator keterampilan riset 

agar didapatkan gambaran secara utuh bagaimana keterampilan riset pada siswa 

SMA. Adapun SMA yang dipilih adalah SMA Negeri 1 Cisarua yang berada di 

wilayah Kabupaten Bandung Barat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Profil Keterampilan 

Riset Siswa SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat?”. Adapun 

pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan keterampilan riset siwa SMA Negeri 1 Cisarua 

berdasarkan tingkat kelas yang berbeda? 

2. Apakah terdapat perbedaan keterampilan riset siwa SMA Negeri 1 Cisarua 

berdasarkan gender yang berbeda? 

3. Apakah terdapat perbedaan keterampilan riset siwa SMA Negeri 1 Cisarua 

berdasarkan indikator yang berbeda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah yang sudah ditulis tersebut, maka dari penelitian ini 

secara umum adalah untuk mendeskripsikan profil keterampilan riset siswa SMA 

Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan khusus dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan keterampilan riset siwa SMA Negeri 1 Cisarua pada tingkat 

kelas yang berbeda. 
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2. Mendeskripsikan keterampilan riset siwa SMA Negeri 1 Cisarua pada gender 

yang berbeda. 

3. Mendeskripsikan pencapaian keterampilan riset siwa SMA Negeri 1 Cisarua 

pada indikator yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keterampilan 

riset siswa SMA, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan landasan baru bagi 

pengembangan keterampilan riset khususnya untuk siswa SMA Negeri 1 

Cisarua, dan umumnya juga untuk SMA-SMA yang berada di wilayah 

Kabupaten Bandung Barat, serta wilayah kabupaten lainnya. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya dengan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, 

terutama yang berkaitan dengan keterampilan riset. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk penulis  

Manfaat yang dapat diperoleh penulis yaitu penulis mendapat pengetahuan  

baru mengenai keterampilan riset siswa, serta menambah pengetahuan 

mengenai cara mendeskripsikan keterampilan riset siswa melalui tes  seperti 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 

b. Untuk guru  

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

mendorong kegiatan pembelajaran biologi yang dapat mengembangkan 

keterampilan riset siswa. Karena dengan diketauhinya indikator dari 

keterampilan riset ini, maka guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang dapat 

mendorong munculnya keterampilan riset pada siswa. 

c. Untuk siswa  

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai keterampilan riset, sehingga dapat mendorong siswa agar 

keterampilan risetnya semakin berkembang pada setiap kegiatan pembelajaran 

biologi. 
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d. Untuk sekolah  

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai profil keterampilan riset siswa. Sehingga, sekolah dapat membantu 

guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran biologi yang dapat mendorong 

keterampilan riset pada siswa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan riset yang diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan riset 

siswa berdasarkan Research Skill Development Framework  (RSDF) yang 

mengacu kepada Willison (2018). Tingkat otonomi dalam RSDF ini terditi dari 

lima tingkatan yaitu prescribes research, bounded research, scaffolded 

research, student-initiated research, dan unbounded researching. Adapun 

tingkat otonomi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tingkat II, yaitu 

bounded research. 

2. Tes keterampilan riset dalam penelitian ini adalah tes yang indikatornya 

mengacu  kepada indikator Research Skill Development Framework  (RSDF). 

Konten yang dimuat dalam tes adalah pencemaran lingkungan, yang mana 

sudah siswa pelajari pada saat SMP. 

3. Sekolah yang dijadikan tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Cisarua, yang 

terletak di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan sudah terakreditasi “A”. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Penyususnan skripsi ini terdiri atas lima bab, adapun rinciannya pada setiap bab 

adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini dipaparkan beberapa bahasan, adapun rinciannya yaitu: a) latar 

belakang penelitian diuraikan bedasarkan hasil studi literatur yang dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti. Dengan dilakukannya studi literatur ini, peneliti 

dapat menemukan gap research untuk dilakukan suatu penelitian. b) rumusan 

masalah dituliskan ditambah dengan pertanyaan penelitian. c) tujuan penelitian 

dituliskan sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. d) 
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manfaat penelitian diuraikan berdasarkan manfaat secara teoritis dan praktis. 

e) batasan masalah dituliskan untuk membatasi penelitian yang dilakukan yaitu 

berdasarkan tingkat otonomi keterampilan riset, konten materi biologi, serta 

sekolah yang digunakan. f) struktur organisasi skripsi diuraikan untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan yang terdapat dalam 

skripsi ini. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Pada bab ini dipaparkan teori dan juga rujukan yang relevan  dan berkaitan 

dengan fokus penelitian. Adapun teori yang diapaparkan sesuai dengan fokus 

penelitian tentang keterampilan riset. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelasakan secara terperinci mengenai metode dan desain 

penelitian, populasi dan sampel serta teknik sampling yang digunakan, definisi 

operasional, instrumen penelitian yang digunakan beserta tahapan 

pengembangan instrumen tersebut. Selanjutnya dipaparkan juga mengenai 

teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis data yang dilakukan, 

dan alur penelitian untuk memberikan gambaran tahapan kegiatan penelitian 

yang dilakukan secara keseluruhan. 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Pada bab ini dipaparkan temuan dan pembahasan yang diuraikan 

berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis, yang kemudian dibahas 

secara rinci dan dikaitkan dengan teori yang sesuai untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang sudah dirumuskan. Pembahasan yang dipaparkan yaitu terdiri 

dari  keterampilan riset pada kelas yang berbeda, keterampilan riset pada 

gender yang berbeda, dan keterampilan riset pada indikator yang berbeda. 

5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Pada bab ini hasil penting yang didapatkan pada penelitian ditulis dalam 

kesimpulan, serta temuan penelitian yang didapatkan bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan penelitian serupa sebagai upaya untuk perbaikan pada penelitian 

selanjutnya. 


