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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang 

yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa, sehingga yang 

bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya. Oleh karena itu dalam pembelajaran yang diberikan oleh seorang 

guru perlu dilakukan suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki siswa dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka.  

Pendekatan konstekstual merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Model pembelajaran kontekstual merupakan 

konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Dengan demikian, hasil 

belajar diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajarannya akan 

berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru kepada siswa 

(Sardiman, 2004). 

Kemudian suatu pembelajaran yang menekankan kepada keterlibatan 

langsung dalam kegiatan belajar, sangat sesuai untuk digunakan padametode 

praktikum sebagai salah satu metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

Hal tersebut dikarenakan dalam penyajian pelajaran tidak diberikan materi 

 



 

Mochamad Febriansah, 2012 
Penerapan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Program Diklat Menguasai 
Peralatan Ukur Listrik Dan Elektronik (MPULE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X 
SMKN 6 Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

2 

secara terus-menerus yang membuat siswa menjadi bosan tetapi siswa dapat 

belajar  dengan melakukan percobaan.  

Hanya saja dilapangan yang di jumpai oleh peneliti selama kegiatan 

PPL berlangsung banyak menemukan kekurangan dalam kegiatan praktikum 

diantaranya adalah pemanfaatan waktu yang kurang dimana guru lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk memberikan materi sehingga siswa 

memiliki waktu yang sedikit dalam praktikum, kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi sehingga pada saat prakteknya masih kebingungan hal ini 

didasari oleh kurangnya pengusaan materi oleh guru, kurangnya guru 

memberi penjelasan kepada siswa sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

prakteknya dan kurangnya respon siswa pada proses awal pembelajaran di 

karenakan motivasi atau gambaran yang di berikan oleh guru yang kurang.  

Oleh karena itu maka perlu melakukan suatu inovasi dalam pembelajaran 

yaitu  memadukan kegiatan praktikum dengan pemberian materi. Dimana 

selama kegiatan praktikum, disampaikan juga teori yang berhubungan dengan 

materi yang dipraktikumkan. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan siswa 

mengunakan pendekatan penemuan, yang berorientasi pada usaha untuk mencari 

dan menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip berdasarkan fakta-fakta dan 

analisis data. 

Program Diklat Menguasai Peralatan Ukur Listrik dan Elektronika 

(MPULE) merupakan suatu program diklat yang terdapat dalam kurikulum di 

SMK khususnya untuk jurusan teknik tenaga listrik. Pada program diklat 

tersebut peneliti mengambil bahasan tentetang pengukuran watt meter 
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dikarenakan selama 3 bulan peneliti melakukan PPL dengan mata diklat yang 

sama peneliti menemukan kekurang pahaman siswa terhadap materi tersebut 

dimana dari 30 siswa hampir 50% dari siswa tidak memahami materi 

berdasarkan pemberian ujian yang dilakukan peneliti semasa PPL sehingga 

membuat peneliti tertarik untuk mengambil bahasan tersebut mengenai 

“Penerapan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Program 

Diklat Menguasai Peralatan Ukur Listrik dan Elektronika (MPULE)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, peneliti 

memfokuskan penelitian pada hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan aktivitas 

guru selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana penerapan Contextual 

Teaching And Learning untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran 

Program Diklat Menguasai Peralatan Ukur Listrik dan Elektronika (MPULE)?” 

 Untuk menjawab rumusan masalah  di atas, diajukan beberapa pertanyaan: 

1. Bagaimana gambaran awal proses pembelajaran di kelas? 

2. Bagaimana gambaran proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching And Learning.  

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning ? 

4. Bagaimana aktifitas guru  pada pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching And Learning? 
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5. Apakah kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran dengan 

menggunakan model Contextual Teaching And Learning ? 

 

C.  Batasan Masalah 

 Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka dilakukan 

pembatasan masalah. Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada “penggunaan 

model pembelajaran  Contextual Teaching And Learning untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran Program Diklat Menguasai Peralatan Ukur 

Listrik dan Elektronika (MPULE)”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui gambaran awal proses pembelajaran di kelas. 

2. Untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning. 

4. Untuk mengetahui peningkatan aktifitas guru pada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning. 
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5. Untuk mengetahui Apakah kendala-kendala yang dihadapi selama 

pembelajaran dengan menggunakan model Contextual Teaching And 

Learning. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai penerapan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning pada program diklat Menguasai Peralatan Ukur Listrik dan 

Elektronika (MPULE) di SMK Negeri 6 Bandung 

2. Bagi guru, penelitian yang dilakukan dapat dijadikan pegangan guru untuk 

meningkatkan dalam cara mengajarnya agar hasil belajar yang didapatkan 

siswa lebih baik. 

3. Bagi siswa, mendorong siswa untuk lebih aktif dan termotivasi dalam 

belajar sehingga hasil belajar sangat baik dan dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupannya. 

4. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang model dan metode belajar yang lebih baik dalam penerapan cara 

mengajar guru-guru di sekolahnya. 

5. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memberikan informasi tentang beberapa 

alternatif dalam mengajar sebagai upaya meningkatkan  hasil belajar siswa 

khususnya pada saat PPL. 
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6. Bagi jurusan khususnya dan Universitas Pendidikan Indonesia pada 

umumnya, dapat memberikan gambaran tentang penerapan model dan 

metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa sehingga diharapkan 

dapat mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon guru. 

 

F. Penjelasan Istilah dalam Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan menafsirkan judul 

penelitian, maka perlu beberapa istilah yang ada pada judul penelitian ini. Adapun 

penjelesannya adalah sebagi berikut : 

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  proses, cara,  

atau perbuatan menerapkan. 

2. Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola (contoh, acuan, 

ragam, dsb) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. 

3. Contextual Teaching and Learning merupakan konsep pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Belajar yaitu suatu bentuk penguasaan, penggunaan dan penilaian terhadap 

atau mengenai sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan kecakapan yang 

terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai 

aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisir”. 

5. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

yang diperoleh dari suatu pross usaha individu dalm interaksi dengan 
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lingkungannya. Dengan kata lain hasil bealajar merupakan perubahan 

individu sebagai hasil dari aktifitas belajarnya. 

6. Siswa merupakan  subjek utama dalam proses belajar mengajar. (Wijaya 

Cece,dkk, 1997 : 29). Siswa adalah orang yang mengikuti dan 

memperhatikan sambil menjalankan apa yang disuruh/instruksikan guru 

sebagai instruktur pengawas yang berhubungan dengan kerja praktik. 

 

G. Lokasi dan Populasi Penelitian 

1. Lokasi penelitian bertempat di SMK Negeri 6 Bandung, Jl. Soekarno Hatta 

(Riung Bandung) Bandung 40295 

2. Populasi dalam penelitian ini meliputi siswa kelas X Jurusan Listrik Tenaga 

SMK Negeri 6 Bandung. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penyajian laporan penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika penulisan 

sebagaimana urutan dibawah ini: 

Bab I Pendahuluan, mengemukakan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penjelasan istilah, lokasi dan populasi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teoritis yang mengemukakan tentang landasan teoritis 

yang mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

Bab III Metodologi Penelitian, mengemukakan metode penelitian, variabel 

penelitian, paradigma penelitian, data dan sumber data penelitian, populasi dan 
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sampel penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi dan instrumen penelitian,  

serta  teknik analisis data penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, mengemukakan pembahasan 

hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, mengemukakan kesimpulan penelitian yang 

telah diperoleh selama pelaksanaan serta sejumlah saran membangun bagi 

institusi yang bersangkutan. 

 


