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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan 

semua potensi yang dimiliki siswa agar mereka dapat memiliki kompetensi yang 

diharapkan. Pada kurikulum 2013 siswa dituntut mampu menyesuaikan perubahan 

zaman seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa 

juga dituntut lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam  pembelajaran (Hosnan, 2016). 

Untuk itu kurikulum 2013 menetapkan berbagai model pembelajaran  pada 

student center. Pembelajaran student center diharapkan siswa mampu  

mengkonstruksi pemikirannya sendiri. Menurut Hosnan (2016) menjelaskan 

bahwa model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dengan alasan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri salah satunya adalah model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Menurut Pulungan (2014), CTL  atau pembelajaran kontekstual 

adalah konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang sedang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. 

Penerapan CTL diharapkan mampu membangun pemahaman kontekstual 

mengenai materi yang diajarkan. Ia juga menjelaskan “pembelajaran kontekstual 

dapat diterapkan dalam  kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang 

bagaimanapun keadaannya”. 
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Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan komposisi dan struktur 

materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan 

tersebut (Musrifoh, Rudibyani & Sofia, 2015). Hal ini juga ditegaskan oleh 

Oktarini, Rosilawati, Diawati & Fadiawati (2015) yang menjelaskan bahwa  pada 

keterampilan menjawab pertanyaan siswa diminta untuk dapat mencari serta 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang ada. Adapun tujuan mata 

pelajaran kimia di SMA adalah agar siswa memahami konsep-konsep kimia yang 

saling keterkaitan serta penerapannya untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang berada dalam ilmu kimia ialah 

materi larutan penyangga. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa dalam 

memahami ilmu kimia tentu memerlukan suatu pembelajaran menuntut siswa 

untuk aktif dan terampil berpikir. Agar siswa dapat aktif dan mampu menguasai 

materi dengan baik, siswa perlu adanya pemahaman konsep lebih awal, untuk itu 

siswa perlu mempelajari terlebih dahulu materi pembelajaran di rumah agar waktu 

pembelajaran di kelas tidak terbatas serta siswa siap untuk memperdalam materi 

pelajaran tersebut saat pembelajaran di kelas berlangsung.  

Menurut Perez & Dong (2012) model pembelajaran flipped classroom 

mengharuskan peserta didik untuk belajar ataupun mengerjakan tugas yang 

diberikan guru agar dapat dipelajari di rumah sebelum pembelajaran di kelas 

berlangsung. Sehingga saat pembelajaran di kelas siswa sudah siap untuk 

membahas materi pelajaran karena mereka telah dibekali pengetahuan saat di 
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rumah. Ia juga menegaskan bahwa pembelajaran menggunakan model flipped 

classroom  pada pembelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Selain itu pembelajaran  model  flipped classroom juga dapat meningkatkan 

aktivitas, meningkatkan interaksi siswa, mencapai hasil-hasil belajar pada ranah 

berpikir tingkat tinggi dan memperdalam  materi. Hal ini tentu dapat menjadikan 

siswa lebih aktif, pembelajaran lebih efektif dan waktu yang diperlukan dalam 

belajar juga tidak berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Salma, Subarkah & Aisyah (2016) yang menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan berpikir kritis setelah menerapkan model flipped classroom. 

Menurut Anwar (2016)  menjelaskan bahwa setiap guru perlu memilih salah 

satu model pembelajaran sesuai dengan materi yang  akan diberikan atau jika 

perlu menggabungkan beberapa model pembelajaran. Penggabungan model 

pembelajaran  perlu memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari model yang 

akan dikembangkan. Seperti pada model CTL  untuk dapat mencapai  kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan tentu harus memiliki kesiapan dan  

kematangan konsep awal agar mereka berani dan percaya diri dalam 

menyampaikan untuk itu guru membutuhkan waktu yang lebih untuk mencapai 

tujuan ini. Adanya model flipped classrom yang disematkan pada pembelajaran 

akan efektif untuk siswa mengkonstruk pengetahuannya lebih awal sebelum 

pembelajaran di kelas berlangsung sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih 

bermakna. 

Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2014)  

yang berjudul penerapan pembelajaran CTL  dengan model Problem Based 

Learning hasil  penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran CTL-
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PBL dapat meningkatkan kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Selanjutnya penelitian yang  dilakukan oleh Agustiningrum & Haryono (2017) 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran flipped classroom dan  

course review horay  berbasis  lesson study  mampu  meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa, aktivitas yang dimaksud di dalam nya juga terdapat 

kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Prosedur Model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL)-Flipped Classroom untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menjawab Pertanyaan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil 

dalam penelitian ini adalah:    

1. Bagaimana hasil pengembangan  prosedur model CTL-Flipped Classroom 

untuk meningkatkan kemampuan siswa menjawab pertanyaan? 

2. Bagaimana pendapat ahli dan praktisi terhadap kelayakan prosedur CTL-

Flipped Classroom terhadap kemampuan siswa menjawab pertanyaan? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat maka tujuan dalam  penelitian 

ini, yaitu:    

1. Untuk menghasilkan suatu  produk berupa pengembangan prosedur model 

CTL-Flipped Classroom untuk meningkatkan kemampuan siswa menjawab 

pertanyaan. 
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2. Untuk mengetahui pendapat ahli dan praktisi terhadap kelayakan prosedur 

model CTL-Flipped Classroom terhadap kemampuan siswa menjawab 

pertanyaan. 

1.4  Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini 

dibatasi pada penggabungan prosedur dari  dua model yaitu model pembelajaran 

CTL dan model pembelajaran Flipped Classroom yang kemudian dihasilkan 

sintak pembelajaran yang dapat mencapai kemampuan siswa menjawab 

pertanyaan yang disesuaikan pada materi Larutan Penyangga dalam 2 Jam  

pelajaran. Tolak ukur kelayakan produk dari penelitan ini berdasarkan 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik deep interview oleh ahli (Dosen) 

dan praktisi (Guru). 

1.5 Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

untuk menjadi bekal pengetahuan setelah menjadi tenaga pengajar dan dapat 

menerapkan kegiatan pembelajaran bervariasi yang mampu dipahami siswa 

dengan baik pada penerimaan materi dalam proses belajar mengajar.  

1.6 Spesifikasi Produk  

Produk yang dihasilkan dari pengembangan prosedur model CTL-Flipped 

Classroom berupa model pembelajaran FCTL (Flipped Contextual Teaching and 

Learning) dengan pembelajaran kelas terbalik berbantu pemberian bahan ajar 

yang diberikan kepada siswa via online.  Model FCTL ini sangat membantu guru  

dan siswa dalam belajar  mengajar  berlangsung sehingga waktu yang dibutuhkan 

dalam belajar di kelas cukup dan materi yang diajarkan tersampaikan dengan baik. 
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1.7 Defenisi Operasional 

Adapun defenisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong 

pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Suyanti, 2010). 

2. Model flipped classroom merupakan menjelaskan model pembelajaran yang 

mengharuskan peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan agar 

dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan melalui 

media digital berupa video atau e-book beserta beberapa instruksi tugas atau 

latihan soal sebagai bahan diskusi ketika kegiatan didalam kelas (Salma, 

dkk. 2016). 

3. Kemampuan menjawab pertanyaan merujuk pada keterampilan menanggapi 

pertanyaan secara tepat sesuai dengan kriteria kebenaran jawaban, relevansi, 

dan bahasa. Kriteria ketercapaian pada aspek kebenaran jawaban meliputi 

jawaban yang diberikan. Aspek relevansi pada kemampuan menjawab 

pertanyaan ini sifatnya sama dengan kemampuan bertanya, jawaban yang 

diberikan sangat relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Pada aspek 

bahasa, bahasa yang digunakan menunjukkan kriteria bahasa yang 

digunakan mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda (Kartika, 

2014). 

 


