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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Keterampilan abad 21 menjadi topik yang banyak diperbincangkan 

beberapa waktu terakhir, karena memasuki abad ke-21 ini lapangan pekerjaan baru 

berbasis produksi, analisis, distribusi dan komunikasi informasi mulai 

bermunculan. Seiring dengan berubahnya pola hidup manusia akibat hadirnya 

teknologi, tempat kerja menjadi menjadi lebih mendasar pada komputerisasi dan 

bertransformasi. Dianalogikan dengan pada masa-masa sebelum berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi, para tamatan perguruan tinggi Indonesia kini lebih 

memerlukan keterampilan yang lebih untuk dapat berhasil dalam menghadapi 

kompetisi yang ketat pada abad ke-21. Perihal ini ialah sanggahan yang harus 

ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekolah kini dihadapakan dengan bagaimana 

menciptakan cara dalam rangka mengharuskan siswa sukses dalam pekerjaan dan 

kehidupan melalui penguasaan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah 

yang fleksible, berkolaborasi dan berinovasi (Zubaidah, 2016). 

Trilling dan Fadel (2009) mengemukakan bahwa kolaborasi 

diidentifikasikan sebagai  hasil pendidikan yang penting dikarenakan pembelajaran 

abad ke-21 mencakup 4K, yaitu kolaborasi, kreatifivitas, berpikir kritis, dan 

komunikasi. Keterampilan kolaborasi dianggap penting dalam proses pembelajaran 

karena keterampilan kolaborasi ini dapat meningkatkan kinerja akademik dan dapat 

memingkatkan rasa sosial pada siswa. Kolaborasi merupakan salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa masa kini agar siap ketika terjun ke 

dunia pekerjaan, siswa masa kini dituntut dapat berkolaborasi satu sama lain dalam 

lingkungan sekolah juga dengan masyarakat global. Selain untuk siap terjun ke 

dunia kerja, keterampilan kolaborasi menunutun para siswa supaya siswa 

mendapatkan keselarasan hidup yaitu hidup bersama dengan sesama, sama-sama 

menghormati pendapat, dapat menambumbukan prospek kerja, dan dapat 

menumbuhkan komitmen akan partisipasi masyarakat (Apriono, 2009). 
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Pekerjaan pada abad ke-21 kini bersifat lebih internasional, heterogen dan 

saling berhubungan. Pengambilan keputusan secara bersama, berbagi informasi, 

berkolaborasi, berinovasi dan kecepatan bekerja menjadi aspek yang sangat penting 

pada saat ini. Kolaborasi pada pembelajaran sungguh berarti lantaran mampu 

menumbuhkan cara berpikir tingkat tinggi serta sanggup menyokong siswa akan 

menggapai hasil akhir yang berkualitas. Kemendikbud (2013) mengungkapkan 

sekolah hedaknya mulai menajalankan investasi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi dan berkolaborasi untuk mencukupi desakan pendidikan. Kemendikbud 

menginterpretasikan bahwa pembelajaran memfokuskan pada berpikir analitis dan 

kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Kolaborasi dalam pembelajaran 

bermakna sebab dapat menumbuhkan  berpikir tingkat tinggi serta mampu 

menunjang siswa demi menggapai hasil akhir yang berkualitas (Apriono, 2009). 

Keterampilan kolaborasi dianggap penting dalam proses pembelajaran 

karena keterampilan kolaborasi ini dapat meningkatkan kinerja akademik dan dapat 

memingkatkan rasa sosial pada siswa. Keterampilan kolaborasi masa kini 

membentuk kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang sedemikian rupa 

untuk menyederhanakan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama dengan 

melalui keterampilan kolaborasi, siswa memiliki kemampuan bekerjasama dan 

sosial untuk mencapai keutuhuan bersama (NEA, 2007). Buruknya keterampilan 

kolaborasi yang dimiliki oleh siswa didukung juga dengan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh Julita (2006) tentang sikap kerjasama dan interaksi sosial 

yang dimiliki siswa. Hasil menunjukkan bahwa sikap tersebut masih rendah, 

sehingga siswa perlu dilatihkan tentang sikap bekerjasama. Selain itu, berdasarkan 

hasil wawancara yang peneliti telah lakukan kepada dua orang guru di salah satu 

SMP Kabupaten Sukabumi, menunjukkan bahwa kemampuan keterampilan 

kolaborasi yang dimiliki oleh siswa masih kurang dimiliki oleh siswa karena 

terdapat beberapa indikator seperti bekerjasama, berkomunikasi, berkompromi, 

fleksibilitas dan bertanggung jawab pada setiap kegiatan diskusi siswa masih harus 

dimotivasi oleh guru.  
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Rendahnya keterampilan kolaborasi yang dimiliki siswa ini dikarenakan 

terbiasanya siswa belajar dengan pembelajaran yang masih berfokus pada buku dan 

guru masih mendominasi peranannnya sebagai sumber ilmu yang hanya 

menganggap siswa laksana sebuah media yang akan diisi pengetahuan oleh guru 

serta guru tidak menggunakan model pembelajaran berdasarkan kurikulum yang 

berlaku membuat siswa tidak dapat mengetahui bagaimana cara berkolaborasi 

dengan sesama siswa. 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak 

dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa. Siswa adalah subjek yang 

memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan 

menggunakan pengetahuan. Agar benar-benar memahami dan dapat menerangkan 

pengetahuan, siswa perlu di dorong untuk bekerja memecahkan masalah, 

menemukakan segala sesuatu untuk dirinya, dan berusaha keras mewujudkan ide-

idenya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 

2013). Solusi untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang lebih terfokus kepada siswa yang lebih aktif 

atau disebut student centered learning. Sani (2014) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaran banyak model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menuntut 

siswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu discovery learning, 

problem based learning, project based  learning, dan cooperative learning. 

Tidak hanya ketidak pahaman guru dalam menggunakan model 

pembelajaran, guru juga hampir menyamaratakan keterampilan dan sikap siswa 

karena banyaknya jumlah siswa  dalam satu kelas. Jumlah peserta didik dalam suatu 

kelas terdiri dari 30 siswa bahkan lebih, guru tidak akan mungkin melakasanakan 

penialian keterampilan pada setiap siswa karena alokasi waktu yang sedikit. Selain 

alokasi waktu yang sedikit kepribadian setiap siswa dalam suatu kelas sangat 

heterogen maka guru tidak dapat menilai keterampilan setiap siswa oleh guru 

sendiri. Guru tidak akan mungkin dapat melaksanakan penilaian untuk 

keterampilan siswa oleh guru sendiri karena keterbatasan waktu, guru dapat 

melakukan penialaian terhadap keterampilan peserta didik dengan melakukan 

penilaian antar teman atau lebih dikenal dengan Peer Assessment.  Peer Assessment 
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dapat mempermudah pendidik dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, 

peer assessment lebih melibatkan peserta didik dalam menilai hasil proses 

pembelajaran dan mengembangkan keterampilan mereka sendiri maka dari itu Peer 

Assessment dapat digunakan dalam penilaian keterampilan kolaborasi siswa. 

Menurut penelitian Alias (2014) siswa cenderung menyukai menilai mereka sendiri 

atau dengan penilaian sebaya dibandingkan dengan guru, penilaian berbasis siswa 

memberikan informasi tentang diri sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan apa 

yang pendidik nilai. Peer Assessment ini dapat membantu guru dalam menilai 

kemampuan kinerja peserta didik pada kegiatan praktikum dan berdiskusi.  

Nuzulia (2016) mengungkapkan kurikulum 2013 mengembangkan 

pendekatan saintifik dengan kegiatan inti pembelajaran 5M yakni mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan mengkomuikasikan. Kegitan pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan memudahkan pemahaman terhadap materi  terutama 

materi yang bersifat abstrak membutuhkan visualisasi. Penelitian ditengah pandemi 

Covid-19 membuat peneliti membutuhkan media online untuk menyampaikan 

materi pembelajaran  secara daring (online), pada penelitian kali ini peneliti 

meggunakan aplikasi daring untuk membantu menyampaikan materi dan untuk 

menyampaikan arahan-arahan kepada siswa selama kegiatan belajar berlangsung. 

Ghirardini (2011) megungkapkan kelebihan pembelajaran daring seluruh lapisan 

masyarakat dimana saja di Indonesia dimana saja dapat mengikuti program ini. 

Misalkan, anak yang sekolah di sekolah dasar yang ingin memperoleh ilmu 

pendidikan yang sama di sekolah dasar favorit namun karena suatu kosisi tidak 

dapat meniggalka rumah maka dengan adanya program darig siswa tersebut tetap 

dapat mengikuti pemelajaran tanpa meninggalkan rumah. Sehingga dapat 

menghemat waktu dan tenaga serta biaya yang dieluarkan oleh siswa tersebut. 

Daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih denga 

adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar 

mandiri, personalisasi  pembelajran berdasrkan kebutuhan siswa yang 

menggunakan simulasi dan permainan. 

Pembelajaran IPA yang digunakan untuk mengetahui keterampilan 

kolaborasi siswa melalui peer assessment dapat menggunakan materi apa saja, akan 
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tetapi materi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah konsep sistem 

pernapasan. Konsep sistem pernapasan ini dipilih karena konsep tersebut tidak 

asing bagi siswa, selain itu materi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari siswa karena dalam materi ini siswa dapat mengetahui cara menjaga 

kesehatan organ-organ sistem pernapasan. Hasil dari penelitian Ritonga (2016) 

didapatkan bahwa nilai rata-rata tes formatif untuk materi sistem pernapasan pada 

manusia di SMP Abdi Negara masih dibawah nilai KKM yang ditetapkan yaitu 65. 

Hal ini dikarenakan karena materi sistem pernapasan yang sulit dipahami siswa. 

Selain itu kurangnya minat siswa dalam belajar biologi juga terlihat yang ditandai 

dengan perilaku siswa ketika proses pembelajaran sistem pernapasan pada manusia 

berlangsung tidak ada siswa yang bertanya dan mengeluarkan pendapat dan 

ditambah lagi tugas yang hanya dikerjakan beberapa orang siswa saja. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap siswa sangat berpengaruh 

terhadap hasil pengetahuan siswa 

Pada konsep sistem pernapasan ini pula banyak mekanisme-mekanisme 

kerja organ sistem pernapasan yang cukup rumit untuk dipahami oleh siswa jika 

hanya guru yang memaparkan dengan metode ceramah sehigga diperlukan siswa 

itu sendiri yang melakukan praktikum agar pembelajaran yang siswa rasakan lebih 

bermakna dan dapat tetap diingat oleh siswa. Setelah mempelajari tentang konsep 

sistem pernapasan ini siswa dituntut agar dapat mensyukuri organ-organ 

pernapasan yang telah dikaruniakan, menyebutkan apa saja organ-organ 

pernapasan, memahami mekanisme pernapasan serta menjaga kesehatan organ-

organ pernapasan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka disusunlah penelitian 

dengan judul “Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Melalui Peer 

Assessment Berbantuan Aplikasi Daring pada Konsep Sistem Pernapasan 

Manusia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Peer 
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Assessment dapat menilai keterampilan kolaborasi siswa SMP Negeri 1 Sukaraja 

pada konsep sistem pernapasan” Agar memperjelas penelitian ini, maka rumusan 

masalah ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kemampuan kolaborasi yang terungkap melalui Peer 

Assessment pada konsep sistem pernapasan. 

2. Bagaimanakah respon peserta didik setelah melakukan penilaian Peer 

Assessment pada konsep sistem pernapasan. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui keterampilan kolaborasi yang dimiliki oleh siswa  melalui 

penilaian peer assessment. 

2. Mengetahui respon peserta didik setelah melakukan penilaian peer 

assessment pada konsep sistem pernapasan 

 

D. Batasan Masalah  

Agar permasalahan yang dikaji tidak terlalu luas dan menyimpang, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi menjadi : 

1. Peer Assessment yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan 

merupakan alat untuk mengukur keterampilan kolaborasi siswa pada 

kegiatan belajar sesuai mengadaptasi menurut (Syahrul, 2019) Peer 

Assessment adalah suatu teknik assessment yang melibatkan siswa 

untuk mengevaluasi hasil pekerjaan satu sama lain berkaitan dengan 

proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dikuasainya, yang telah 

didasarkan atas kriteria objektif yangtelah ditetapkan. 

2. Konsep yang dibahas dalam penelitian ini meliputi sub materi organ 

pernapasan, mekanisme pernapasan, gangguan pada sistem pernapasan  

dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada kelas VIII sesuai 

dengan kurikulum 2013. 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitan ini adalah model 

discovery learning yang dikemukakan oleh Syah (Kemendikbud, 2013) 
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4. Unit analisis dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Sukaraja. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Untuk lebih melatihkan dan mengembangkan keterampilan kolaborasi 

antar siswa setelah siswa melakukan penilaian dengan Peer Assessment. 

b. Untuk menambah pengalaman siswa dalam menilai temannya dengan 

menggunakan Peer Assessment. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk membantu guru sebagai alternatif penialaian siswa baik itu 

penilaian keterampilan maupun penilaian pemahaman pengetahuan 

siswa. 

b. Untuk mengetahui kemampuan keterampilan kolaborasi siswa dalam 

kegiatan berdiskusi ataupun bekerja secara kelompok. 

c. Untuk mengetahui adakah hubungan antara keterampilan kolaborasi 

dengan pemahaman konsep siswa. 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Untuk menjadi acuan untuk dapat mengembangkan penilaian 

keterampilan agar siswa dapat mengembangkan keterampilan 

kolaborasi sehingga siswa merasa kegiatan pembelajaran lebih 

bermakna dan menyenangkan. 

 


