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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu sekarang 

ditandai dengan berlakunya kurikulum 2013 yang memiliki tujuan untuk 

persiapan individu agar memiliki kemampuan serta keahlian hidup sebagai 

pribadi dan warna negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan beradab (Permendikbud, 2018). Namun, melihat dari 

perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional, dalam membangun potensi 

manusia agar menjadi subjek yang berkembang, pendidikan harus lebih 

berfungsi agar dapat berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi 

masyarakat maupun pembangunan nasional. Berbagai tinjauan aspek kualitas 

pendidikan masih terindikasi belum meratanya kualitas pendidikan di 

Indonesia, salah satu faktor penyebab nya adalah pemanfaatan teknologi 

informasi yang belum optimal untuk guru maupun peserta didik untuk 

menyongsong era revolusi industri 4.0 dan keterampilan abad 21 (Kurniawan 

dkk. 2020). 

Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi kunci penting 

berhasilnya suatu bangsa karena hal itu menjadi tolak ukur kemajuan suatu 

bangsa di internasional. Era revolusi industri 4.0 dan keterampilan abad 21 

membutuhkan pemanfaatan teknologi untuk bisa belajar yang terhubung secara 

global (Sapitri dan Ridlo, 2021). Namun, melihat perspektif Pembangunan 

Pendidikan Nasional, pendidikan ini harus berperan untuk membangun 

berbagai potensi manusia agar menjadi subjek yang berkembang secara 

optimal. Menurut tinjauan dari segi aspek mutu pendidikan masih terindikasi 

belum meratanya kualitas pendidikan, salah satu penyebabnya adalah 

pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal untuk menyongsong era 

revolusi industri 4.0 (Kurniawan dkk. 2020). Tetapi kenyataan di lapangan hal 

tersebut belum optimal, dimana guru masih menggunakan metode yang 

dianggap paling mudah untuk dilaksanakan sehingga pembelajaran menjadi 
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kurang bermakna karena guru hanya berperan sebagai informan yang membuat 

siswa cenderung pasif dalam pembelajaran (Kurniawan dkk. 2020). 

Kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan 

kendala dalam waktu pembelajaran disekolah yang dinilai singkat untuk 

memahami sebuah materi, karena hal tersebut perlu adanya inovasi model 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang mampu 

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan siswa bisa 

belajar secara mandiri, terbimbing, aktif, dan dapat mengumpulkan informasi 

secara mudah sebagai sumber belajar hingga tidak ada batasan waktu bagi siswa 

untuk memahami sebuah materi (Kurniawan dkk. 2020). Flipped Classroom 

merupakan pendekatan yang mencakup pembelajaran aktif dan keunggulan 

pembelajaran individu maupun kelompok (Ayçiçek dan Yelken, 2018). Flipped 

Classroom dalam pelaksanaannya dimana siswa belajar dengan bantuan video 

pembelajaran maupun materi-materi yang dapat diakses secara mandiri oleh 

siswa, saat proses pembelajaran dikelas dilakukan dengan diskusi kelompok 

melalui kolaborasi proyek-proyek, keterampilan praktek, dan umpan balik dari 

kemajuan siswa dalam belajar sehingga di kelas menjadi efektif dari segi waktu 

(Kurniawan dkk. 2020). Penerapan pendekatan Flipped Classroom dilakukan 

dengan perpaduan pembelajaran asynchronous (secara Online) dan 

synchronous (secara Offline) (Sapitri dan Ridlo, 2021). 

Flipped Classroom adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi agar siswa tidak hanya belajar di kelas. Model pembelajaran Flipped 

Classroom siswa telah memperoleh materi sebelum pembelajaran dimulai 

dengan menonton video atau pemberian handout yang telah diunggah melalui 

google classroom, dengan demikian siswa apabila kurang paham dengan materi 

yang diberikan dapat mengulang video ataupun membaca handout kembali 

sepuasnya dan siswa bisa mencatat berbagai point-point pentingnya. Pada saat 

di kelas digunakan oleh guru untuk memastikan pemahaman siswa, menerapan 

materi yang telah dipelajar, diskusi atau tanya jawab untuk pembelajaran secara 

aktif (Pujawan dkk. 2018). 
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Sejumlah artikel banyak yang mengungkapkan kelebihan pembelajaran 

Flipped Classroom dengan pembelajaran tradisional. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Lax dkk. (2017) mengeskplorasi dampak dari Flipped 

Classroom di kelas pengantar biologi dan menemukan bahwa siswa yang 

berpartisipasi dalam model pembelajaran Flipped Classroom sebagian 

menunjukkan kinerja yang lebih tinggi pada penilaian formatif dan ujian 

sumatif di kelas. Beberapa penelitian lainnya mengungkapkan bahwa 

penggunaan pendekatan Flipped Classroom meningkatkan kepuasan 

pengalaman belajar, peningkatan keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, pemberdayaan, dan pengembangan pembelajaran, pemecahan 

masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Berkenaan dengan manfaat tersebut, 

keterlibatan siswa di dalam kelas adalah salah satu faktor penting untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif karena dianggap sebagai indikator 

prestasis siswa. Pendekatan Flipped Classroom dikembangkan secara 

pedagogis dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan waktu yang 

paling efisien dalam pembelajaran (Ayçiçek dan Yelken, 2018). Meskipun 

banyak penelitian maupun siswa yang mengungkapkan kesenangan mereka 

dalam belajar menggunakan pendekatan Flipped Classroom, ternyata tidak 

semua siswa nyaman berpartisipasi dalam kegiatan belajar aktif seperti Flipped 

Classroom (Leatherman dan Cleveland, 2020). 

Berhasilnya suatu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Flipped Classroom yaitu aspek kemandirian siswa dalam belajar, hal tersebut 

menjadi penting karena siswa tidak bertemu secara tatap muka langsung dengan 

guru. Kemandirian belajar atau self regulated learning merupakan tindakan 

prakarsa diri yang meliputi setting tujuan dan usaha pengaturan untuk mampu 

mencapai tujuan, pengelolaan waktu, dan pengaturan fisik serta sosial, fungsi 

ini merupakan suatu budaya belajar yang mendorong siswa untuk melatih 

strategi pengaturan diri dalam belajar khususnya dirumah ataupun secara 

asynchronous (Leatherman dan Cleveland, 2020). 

Kemandirian belajar adalah komponen penting dalam pembelajaran 

karena hal tersebut turut menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar, 

kemandirian belajar berkorelasi kuat dalam kesuksesan peserta didik yang baik 
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secara individu maupun kelompok. Masih rendahnya kemandirian belajar yang 

siswa miliki antara lain disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri terhadap 

kemampuan, kurang termotivasi untuk belajar mandiri dan tidak memperoleh 

lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan kemandirian belajarnya. 

Siswa yang memiliki kemandirian yang baik maka siswa tersebut akan lebih 

bertanggung jawab dalam hal belajar yang berdampak pada penguasaan konsep 

siswa (Arifin dan Herman, 2018). 

Penguasaan konsep pada biologi didasarkan sebagai pengetahuan peserta 

didik dalam memahami konsep-konsep dasar biologi secara menyeluruh, bukan 

hanya mengetahui dan menghafal hal-hal yang terkait konsep saja melainkan 

dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan konsep 

menjadi hal penting karena dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan konsep yang dimiliki siswa karena penguasaan konsep adalah hal 

penting dalam berpikir (Juhji dan Mansur, 2020).  

Oleh sebab itu peneliti menggunakan kegiatan pendekatan pembelajaran 

Flipped Classroom untuk dapat meningkatkan kemandirian belajar dan 

penguasaan konsep siswa pada materi sistem pertahanan tubuh yang dilakukan 

selama 3 pertemuan model pembelajaran Flipped Classroom. Beberapa materi 

ada yang tidak bisa disampaikan di dalam kelas karena keterbatasan waktu, 

seperti materi sistem pertahanan tubuh yang cocok diterapkan dalam model 

pembelajaran Flipped Classroom. Materi sistem pertahanan tubuh dipilih 

karena materi sistem pertahanan tubuh merupakan materi yang bersifat konkret 

tetapi prosesnya tidak dapat diinderai yang membuat perlunya berbagai 

teknologi yang dapat membantu siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pembelajaran 

Flipped Classroom dapat meningkatkan kemandirian belajar dan penguasaan 

konsep siswa pada materi sistem pertahanan tubuh?”. Adapun pertanyaan 

penelitiannya ialah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peningkatan kemandirian belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Flipped Classroom pada materi sistem pertahanan 

tubuh?  

2. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Flipped Classroom pada materi sistem pertahanan 

tubuh? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Flipped Classroom pada materi sistem pertahanan 

tubuh? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan dalam melakukan penelitian ini, ialah 

kemampuan kemandirian belajar yang dianalisis dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan acuan dari Barnard dkk. (2009) dengan enam dimensi OSLQ yaitu 

Goal settings (GS) atau tujuan, Task strategies (TS) atau strategi tugas, Time 

management (TM) atau manajemen waktu, Environment structuring (ES) atau 

penataan lingkungan, Help seeking (HS) atau bantuan mencari informasi, dan 

Self evaluation (SE) atau evaluasi diri.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian untuk mengkaji 

model pembelajaran Flipped Classroom dalam meningkatkan kemandirian 

belajar dan penguasaan konsep siswa pada materi sistem pertahanan tubuh. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan informasi peningkatan kemandirian belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom pada materi sistem 

pertahanan tubuh. 

2. Mendapatkan nilai peningkatan penguasaan konsep siswa  dengan 

menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom pada materi sistem 

pertahanan tubuh. 

3. Mengkaji respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Flipped Classroom pada materi sistem pertahanan 

tubuh. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

bagaimana kemandirian belajar serta penguasaan konsep siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom yang dilaksanakan 

secara daring maupun luring. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah: penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah sebagai rujukan 

dalam memperlihatkan tingkat kemandirian belajar serta penguasaan 

konsep siswa yang pelaksanaan pembelajarannya secara daring maupun 

luring menjadi rujukan untuk guru dalam proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom. 

b. Bagi siswa: penelitian ini bisa digunakan oleh siswa untuk dapat 

meningkatkan kemandirian belajar serta penguasaan konsep siswa 

meskipun dilaksanakan secara Online maupun Offline. 

1.6 Asumsi 

Penelitian ini berdasarkan atas asumsi bahwa : 

1. Kemandirian belajar siswa sudah bisa diteliti dan diukur menurut (Barnard dkk., 

2009) 

2. Model pembelajaran Flipped Classroom memungkinkan digunakan disaat 

kondisi pandemi dengan syarat koneksi internet baik dan siswa sudah terbiasa 

dengan teknologi menurut (Sapitri dan Ridlo, 2021). 

3. Siswa dengan tingkat kemandirian belajarnya yang baik dapat meningkatkan 

penguasaan konsepnya menurut (Hidayah dan Sumbawati, 2019). 

1.7 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi yang peneliti ambil berdasarkan acuan pada 

Pedoman Karya Ilmiah UPI Tahun 2019 yang terdiri dari lima bab. BAB I 

merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, asumsi, hipotesis, dan struktur 
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organisasi skripsi. BAB II adalah kajian pustaka yang menjelaskan mengenai 

konteks yang diangkat dalam penelitian ini. BAB III yaitu metode penelitian 

yang merupakan bagian prosedural yang terdiri atas desain penelitian, populasi 

dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. BAB 

IV yaitu temuan dan pembahasan yang menyampaikan tentang dua hal yakni 

(1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan 

berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah 

penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. BAB V merupakan simpulan, 

implikasi, dan saran yang menyajikan penafsiran sekaligus mengajukan hal-hal 

yang penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 


