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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Keberhasilan siswa dalam proses belajar ditandai dengan hasil belajar yang 

baik dan meningkatnya penguasaan konsep materi yang telah diajarkan. 

Siswa yang berhasil dalam proses belajarnya diharapkan memiliki perubahan 

dalam berbagai hal termasuk ilmu pengetahuan yang dipelajari, penguasaan 

konsep yang mendalam, keterampilan, nilai dan sikap. Hasil belajar dan 

penguasaan konsep yang mendalam menjadi salah satu tolok ukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 

  

Berdasarkan observasi di SMA Negeri 6 Metro, tujuan pembelajaran fisika 

yang diharapkan sering tidak tercapai secara optimal, hal ini disebabkan 

karena proses pembelajaran di kelas kurang efektif serta umpan balik 

(feedback) yang diterima siswa kurang optimal dan tidak sesuai dengan 

permasalahan yang terjadi pada siswa sehingga menyebabkan siswa sulit 

mempelajari, memahami, dan menguasai konsep pelajaran yang diberikan 

oleh guru.  

 

Sebagian besar siswa kurang menyerap materi pembelajaran yang diberikan 

oleh guru, hal ini tentu membuat kompetensi dasar individual kurang. Siswa 

baru mampu mempelajari/menghafal fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan 
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gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan, mereka belum dapat 

menggunakan dan menerapkannya secara efektif dalam pemecahan masalah 

sehari-hari yang kontekstual. Oleh sebab itu, guru harus mampu menciptakan 

proses pembelajaran yang menarik dan memberikan umpan balik (feedback) 

yang efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep pelajaran selama proses 

pembelajaran terjadi.  

  

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat diukur dengan ketercapaian siswa 

dalam mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) adalah Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditentukan 

oleh satuan pendidikan, sehingga KKM yang berlaku di sekolah tentu 

berbeda-beda. Permasalahan yang muncul di SMA Negeri 6 Metro adalah 

sebagian besar siswa tidak mencapai KKM yang telah ditentukan oleh 

sekolah. Ketidaktercapaian KKM oleh sebagian besar siswa ini juga 

menunjukkan rendahnya penguasaan konsep. Hal tersebut disebabkan karena 

dalam pembelajaran siswa tidak mendapatkan umpan balik (feedback) yang 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa. Umpan balik 

(feedback) yang diterima siswa pada lembar jawaban siswa hanya berupa 

koreksi yang menyatakan jawaban tersebut benar atau salah. Setiap siswa 

dengan  kemampuan yang berbeda-beda tentu memiliki tingkat penguasaan 

konsep yang berbeda pula, sehingga dibutuhkan umpan balik (feedback) yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

 

Hasil belajar siswa dan penguasaan konsep suatu materi tertentu dapat dilihat 

dari hasil kerja siswa berupa jawaban pada lembar jawaban siswa. 
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Berdasarkan hasil tes formatif tersebut dapat dilihat tingkat penguasaan 

konsep siswa dan dapat diketahui bagian mana yang belum dikuasai oleh 

siswa. Fakta yang terjadi di lapangan, guru hanya memberikan umpan balik 

(feedback) sebatas menunjukkan letak kesalahan siswa tanpa memberitahukan 

jawaban yang benar dan konsepnya secara sistematis. Pemberian umpan balik 

(feedback) itu pun tidak rutin dilakukan, hanya sebatas saat ujian semester. 

Hal ini dimungkinkan dapat mengakibatkan siswa melakukan kesalahan yang 

sama setiap mengerjakan soal yang serupa atau sejenis. Oleh sebab itu 

dibutuhkan umpan balik (feedback) yang disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa yaitu berupa pemberian nilai, pembahasan secara tertulis pada lembar 

jawaban siswa serta umpan balik (feedback) yang mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, telah dilakukan penelitian 

dengan judul “Studi Perbandingan Penggunaan Umpan Balik (Feedback) 

pada Lembar Jawaban Siswa Terhadap Penguasaan Konsep Fluida Statis 

Siswa SMA Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL).” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan rata-rata penguasaan konsep Fluida Statis siswa SMA 

antara menggunakan umpan balik (feedback) dengan tidak menggunakan 

umpan balik (feedback)? 
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2. Apakah terdapat peningkatan penguasaan konsep Fluida Statis siswa 

SMA Negeri 6 Metro setelah diberikan umpan balik (feedback) pada 

lembar jawaban siswa melalui model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perbedaan rata-rata penguasaan konsep Fluida Statis siswa SMA antara 

menggunakan umpan balik (feedback) dengan tidak menggunakan umpan 

balik (feedback). 

2. Peningkatan penguasaan konsep Fluida Statis siswa SMA Negeri 6 Metro 

setelah diberikan umpan balik (feedback) pada lembar jawaban siswa 

melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Digunakan oleh guru sebagai referensi dalam menerapkan umpan balik 

(feedback) yang efektif di setiap proses pembelajaran untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam upaya peningkatan 

kualitas siswa dan guru. 

3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan memberikan 

pengalaman belajar langsung yang dapat menumbuhkan keterampilan 

meneliti pada bidang yang dikaji. 
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4. Bagi peneliti lain, proses dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan 

kajian, rujukan, atau pembanding bagi peneliti yang sedang atau akan 

dilakukan serta dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan dalam kajian sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Umpan balik (feedback) adalah segala prosedur yang digunakan untuk 

menginformasikan kepada pembelajar apakah langkah-langkah yang 

dikerjakan benar atau salah. Informasi tersebut diberikan pada lembar 

jawaban siswa dan kemudian diberikan langkah yang seharusnya 

dilakukan oleh siswa. 

2. Lembar jawaban siswa adalah lembar hasil pekerjaan siswa pada saat 

melaksanakan postest yang dilakukan pada setiap akhir pertemuan. 

3. Penguasaan konsep adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan 

analisa suatu materi yang dimiliki siswa setelah mengikuti peoses 

pembelajaran berdasarkan nilai posttest. 

4. Materi pokok pada penelitian ini dibatasi pada materi Fluida Statis kelas 

XI semester genap. 


