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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki abad ke-21 dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang begitu pesat, Indonesia dihadapkan dengan fakta yang 

kurang baik. Hasil survey ASEAN Business Outlook tahun 2014 menyatakan 

bahwa Indonesia adalah salah satu tujuan utama investasi asing, khususnya di 

wilayah ASEAN. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki 

tenaga kerja berkeahlian rendah dan murah, jika dibandingkan dengan negara 

lain yang lebih ahli dan terlatih, misalnya Filipina (Zubaidah, 2018). 

Menanggapi hal di atas, maka keterampilan-keterampilan baru dibutuhkan oleh 

bangsa Indonesia untuk dapat bertahan dan berkompetisi dalam dunia digital 

yang memiliki perubahan sangat cepat (Metiri Group, 2003). 

Partnership for 21st Century Skills pada tahun 2009 menegaskan bahwa 

kesuksesan dalam dunia digital sangat tergantung pada keterampilan yang 

penting untuk dimiliki dalam era digital, antara lain keterampilan berpikir kritis, 

memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Sejalan dengan hal 

tersebut, Trilling dan Fadel (2009) mencetuskan tiga elemen penting yang perlu 

dimiliki seseorang untuk dapat menjawab tantangan pekerjaan dan kehidupan 

di abad 21, antara lain life and carreer skills, learning and innovation skills, 

serta information, media and technology skills. Ketiga elemen penting tersebut 

saling berkaitan satu sama lain dan perlu dimunculkan dalam pendidikan 

sebagai ‘keterampilan abad 21’ demi meningkatkan kualitas dan kompetensi 

lulusan. Adapun pengertian dari keterampilan abad 21 menurut Partnership for 

21st Century Skills (2009) adalah pemahaman yang solid terhadap content 

knowledge yang ditopang oleh berbagai literasi, keterampilan, dan keahlian 

yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendukung kesuksesannya secara 

personal dan professional. 

Keterampilan abad 21 tidak mungkin dimiliki oleh seseorang tanpa adanya 

pelatihan dari pihak yang berkeahlian. Hal tersebut menjadikan peningkatan 
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sistem pendidikan dan pembelajaran di Indonesia harus dilakukan, demi 

mengotimalkan kompetensi siswa serta menjamin siswa di masa depan dapat 

hidup, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat abad 21 pada era digital 

(Haryono, 2017). Pendidikan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa bekerja, tetapi juga harus dapat melatih siswa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapinya dalam 

kehidupan sehari-hari (Liawati, 2017). Berkenaan dengan hal tersebut, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam 

pengembangan Kurikulum Nasional telah mengadaptasi keterampilan abad 21, 

pendekatan saintifik, dan penilaian autentik sebagai tiga konsep utama dalam 

pendidikan abad 21. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Kreatif tahun 2045 (Syamsuri dan 

Ishaq, 2018). 

Keterampilan abad 21 yang harus diajarkan secara eksplisit melalui 

pendekatan saintifik dan diukur melalui penilaian autentik tidak mungkin dapat 

dilakukan oleh guru secara menyeluruh dalam durasi ±90 menit per pertemuan. 

Guru harus melakukan perencanaan yang matang mengenai tahap pembelajaran 

dan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa agar guru dapat memaksimalkan 

penyampaian materi dan peningkatan kompetensi siswa, sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi. Di sisi lain, Andriani (2017) menunjukkan 

bahwa siswa tidak dapat mendalami materi secara optimal saat kegiatan 

pembelajaran, dikarenakan terbatasnya waktu yang diberikan. Penggunaan 

modul berkemungkinan besar dapat membantu guru dalam memecahkan 

masalah di atas dan membantu guru melatih keterampilan abad 21 di dalam 

kelas. Hal tersebut dikarenakan modul merupakan salah satu paket belajar 

mandiri, meliputi serangkaian pengalaman belajar yang dirancang secara 

sistematis (Mulyasa, 2010) dan dapat mengcover seluruh kegiatan pembelajaran 

secara berkesinambungan. 

Kartikasari et al. (2017) menyatakan bahwa salah satu modul pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah modul berbasis hasil penelitian, karena dapat 

menimbulkan penguatan dan peningkatan wawasan pada siswa. Beberapa 
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penelitian lain menunjukkan bahwa modul berbasis hasil penelitian dapat 

membantu guru dalam menjadwalkan kegiatan secara matang (Zubaidah, 

2016); membantu siswa belajar mandiri (Prastowo, 2012); membantu siswa 

memahami konsep-konsep secara konkrit (Fitriyati et al., 2015); serta 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa baik pada ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif (Purnomo, 2012). 

Modul berbasis hasil penelitian memuat serangkaian penyelidikan ilmiah 

(scientific Inquiry) yang telah dilakukan oleh ilmuan untuk mencari jawaban 

terhadap suatu permasalahan. Masalah yang dikaji dalam suatu penelitian 

cenderung krusial dan kontekstual. Hal ini dapat membantu mencontohkan alur 

pemecahan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh siswa di masa depan 

(Wibowo, et al., 2013). Selain itu, modul berbasis hasil penelitian dapat 

membantu siswa untuk mencoba berpikir seperti ilmuwan, dimana ilmuan 

merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan di abad ke-21. Dengan 

begitu, secara tidak langsung penggunaan modul berbasis hasil penelitian dapat 

membantu melatih ‘keterampilan hidup dan berkarir’ siswa di masa depan. 

Modul berbasis hasil penelitian juga dapat memberikan makna penting yang 

berkaitan dengan formulasi permasalahan, penyelesaian masalah, dan publikasi 

hasil penelitian (Hafsah, 2015). Memaknai dan melakukan penelitian dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir inventif siswa (Asmawi, et al., 2015), 

sehingga penggunaan modul berbasis hasil penelitian dapat membantu melatih 

‘keterampilan belajar dan berinovasi’ siswa. Terakhir, modul berbasis hasil 

penelitian juga dapat membantu melatih ‘keterampilan teknologi dan media 

informasi’ siswa. Hal ini berkaitan dengan kelebihan modul yang dapat 

membantu siswa belajar mandiri, sehingga siswa dapat dengan leluasa mencari 

berbagai sumber yang dapat membulatkan pengetahuan siswa, terkait dengan 

materi yang sedang dipelajari, dimana internet merupakan salah satu sarana 

yang paling mudah dan sering digunakan oleh siswa untuk mencari berbagai 

informasi (Afandi, et al., 2016). Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui 

bahwa, modul berbasis hasil penelitian dapat membantu melatih keterampilan 

hidup dan berkarir; keterampilan belajar dan berinovasi; serta keterampilan 



4 

 

teknologi media informasi, yang keseluruhannya sangat sesuai dengan 

penjabaran keterampilan abad 21 menurut Trilling dan Fadel (2009). 

Adapun penelitian dan pengembangan (Research and Development, RnD) 

mengenai bahan ajar, khususnya modul berbasis hasil penelitian sangat jarang 

dilakukan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil pencarian artikel 

terbitan 10 tahun terakhir dengan akses terbuka (open access) di internet pada 

hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 yang menunjukkan bahwa, hanya satu 

dari 30 artikel RnD yang mengkaji tentang pengembangan modul berbasis hasil 

penelitian dengan menggunakan siswa SMA sebagai subjek penelitiannya. 

Objek kajian materi Bacteria dan Archaea yang berukuran mikroskopis 

menjadikan siswa kesulitan untuk melakukan observasi secara langsung 

(Purnomo, 2012) dan kesulitan untuk membayangkan bagaimana bentuk objek 

yang sesungguhnya (Wulandari et al., 2017). Hasil observasi lebih lanjut di MA 

Al-Ma’tuq Boarding School pada bulan Desember 2018 menunjukkan 97% 

siswa “sangat setuju” dengan pernyataan bahwa salah satu materi yang 

dianggap sulit oleh siswa kelas 10 adalah Bacteria dan Archaea. Tuntutan 

Kompetensi Dasar (KD 3.4 dan KD 4.6) yang mengharuskan siswa untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan peranan Bacteria dan Archaea 

berdasarkan hasil penelitian; yang kemungkinan besar tidak pernah dilakukan 

sama sekali oleh siswa sebelumnya, menjadikan gambaran mengenai 

‘bagaimana ilmuan dapat memahami dan menemukan hal tersebut 

sebelumnya?’ akan sangat membantu keberhasilan siswa dalam mancapai 

tujuan pembelajaran. Terlebih, kelas X merupakan masa peralihan, dimana 

siswa masih belum bisa menggunakan kemampuan metakognisinya untuk 

memahami materi pelajaran di tingkat satuan pendidikan yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian berjudul Pengembangan Modul 

berbasis Hasil Penelitian untuk Melatih Keterampilan Abad 21 Siswa 

Kelas X pada Materi Bacteria dan Archaea menjadi sangat penting untuk 

dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kondisi abad 21 yang membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya saing, serta daya jual 

yang tinggi; sedikitnya penelitian dan pengembangan modul berbasis hasil 
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penelitian dan modul yang dapat membantu melatih keterampilan abad 21, 

khususnya yang menggunakan siswa SMA sebagai subjek penelitian; serta 

materi pelajaran Bacteria dan Archaea yang bersifat abstrak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah “bagaimanakah pengembangan modul berbasis hasil penelitian untuk 

melatih keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan 

Archaea?”. Adapun rumusan masalah di atas dapat dijabarkan menjadi: 

1. Bagaimanakah hasil pengembangan modul berbasis hasil penelitian untuk 

melatih keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan 

Archaea? 

2. Bagaimanakah hasil uji validitas modul berbasis hasil penelitian untuk 

melatih keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan 

Archaea? 

3. Bagaimanakah hasil uji keterbacaan modul berbasis hasil penelitian untuk 

melatih keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan 

Archaea? 

4. Bagaimanakah hasil uji efektivfitas modul berbasis hasil penelitian untuk 

melatih keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan 

Archaea? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan agar lebih terarah dan memiliki 

cakupan spesifik. Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Model pengembangan modul mengacu pada penelitian Borg dan Gall 

(2003) sampai langkah ke sembilan, yaitu 1) research and information 

collecting; 2) planning; 3) develop preliminary form of product; 4) 

preliminary field and testing; 5) main product revision; 6) main field 

testing; 7) operational product revision; 8) operational field testing; 9) final 

product revision. 
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2. Hasil penelitian yang dikembangkan dalam modul merupakan hasil 

penelitian di bidang Mikrobiologi yang telah lolos Program Kreativitas 

Mahasiswa bidang Penelitian Eksak (PKM-PE) tahun 2018 dan telah dimuat 

dalam Jurnal Biologi Universitas Andalas vol. 7 no. 1 tahun 2019 yang 

berjudul ‘Aktifitas Antibakteri Ekstrak Tangkai dan Daun Begonia 

multangula Blume. terhadap Porphyromonas gingivalis’ (Putri, et al., 

2019). 

3. Materi pelajaran yang dikembangkan dalam modul adalah materi Bacteria 

dan Archaea yang mengacu pada KD 3.4 dan 4.6 Kurikulum Nasional dan 

buku Biologi (Campbell, et al., 2010). 

4. Keterampilan abad 21 yang dilatihkan dalam modul didasarkan pada 

pendapat Trilling dan Fadel (2009). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Menghasilkan modul berbasis hasil penelitian untuk melatih keterampilan 

abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan Archaea. 

2. Menguji validitas modul berbasis hasil penelitian untuk melatih 

keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan Archaea. 

3. Menguji keterbacaan modul berbasis hasil penelitian untuk melatih 

keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan Archaea. 

4. Menguji efektivitas modul berbasis hasil penelitian untuk melatih 

keterampilan abad 21 siswa kelas X pada materi Bacteria dan Archaea. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat bagi pendidik, sekolah, ilmu 

pengetahuan, dan peneliti, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pengembangan 

bahan ajar (modul) berbasis hasil penelitian Mikrobiologi pada materi 

Bacteria dan Archaea. 
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b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pengembangan 

bahan ajar (modul) untuk melatih keterampilan abad 21 siswa kelas X. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Menghasilkan produk yang dapat membantu melatih keterampilan abad 

21 siswa kelas X. 

b. Menghasilkan produk yang dapat membantu guru melangsungkan 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum Nasional. 

c. Menjadi acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

lanjutan maupun penelitian serupa. 

 

 

 

 

 

  


