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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dicanangkan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 

ini merupakan revisi dari kurikulum yang pernah ada sebelumnya sehingga 

diharapkan merupakan kurikulum paling baik yang diterapkan pada sistem 

pendidikan saat ini. Tujuan kurikulum 2013 adalah menciptakan siswa yang 

memiliki pemahaman secara mendalam terhadap suatu materi pelajaran 

sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan diingat dalam 

waktu yang panjang. Kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik 

sehingga setiap materi pembelajaran dijelaskan berdasarkan keilmuan yang 

konkret dan ilmiah. 

Perubahan kurikulum yang dilakukan tentu akan berdampak pada 

komponen-komponen pendukungnya. Setiap komponen yang berkaitan 

dengan perubahan kurikulum harus ikut diperbaharui dan disesuaikan agar 

tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu komponen tersebut 

adalah perangkat pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, perangkat 

pembelajaran merupakan salah satu hal pokok yang harus tersedia karena 

merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan sehingga guru pun lebih terarah dalam 

memberikan materi kepada siswa. Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, 

RPP, bahan ajar serta media pembelajaran yang semua nya harus terintegrasi 

dan disiapkan sebelum guru mengajarkan suatu materi di kelas. 

Masalah yang saat ini dirasakan oleh para guru adalah kurangnya 

sosialisasi mengenai pelaksanaan kurikulum 2013, sehingga kebanyakan guru 

belum dapat melaksanakannya terutama dalam hal pembuatan perangkat 

pembelajaran yang sesuai sehingga menyebabkan proses pembelajaran kurang 

berjalan maksimal apabila merujuk pada tujuan pelaksanaan kurikulum 2013.  
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Minimnya penelitian mengenai kurikulum 2013 juga menjadi salah 

satu faktor kurangnya evaluasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

keefektifan kurikulum 2013. Adapun secara spesifik, penelitian yang belum 

banyak dikembangkan hingga saat ini yaitu mencakup tentang pengembangan 

perangkat pembelajaran kurikulum 2013 terutama bagi siswa SMK. Padahal 

pengembangan itu seharusnya segera dilakukan, sesaat setelah perubahan 

kurikulum. 

Pada penelitian ini, penulis berusaha memberikan kontribusi 

pengetahuan dan pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 

dengan mengeksplorasi segala kemampuan dan sumber daya yang ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Research and 

Development (R&D) untuk mengembangkan perangkat pembelajaran siswa 

SMK kelas X yang bercirikan saintifik kurikulum 2013 dengan menggunakan 

metode kombinasi antara kualitif dan kuantitatif. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran adalah metode discovery learning (DL) yaitu metode 

pembelajaran  yang mengedepankan unsur kreatifitas siswa dimana siswa 

dituntut untuk dapat mengeksplorasi kemampuannya sehingga dapat 

menemukan sendiri makna dari sebuah materi yang diajarkan. Pada metode 

pembelajaran ini guru hanya menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa 

untuk mencari tahu, mengkaji, dan mengobservasi hal-hal yang berkaitan 

dengan materi kemudian disimpulkan sampai didapat pemahaman yang 

mendalam dari hasil pemikirannya sendiri.  

Ada beberapa penelitian mengenai penerapan metode DL. Salah satu 

nya, Davis dan Deanna (2006) membuat sebuah Penelitian yang bertujuan 

untuk membandingkan metode mana yang paling cocok untuk membuat siswa 

dapat menjelaskan kembali materi yang diajarkan. Hasil yang didapat bahwa 

siswa mampu menjelaskan kembali materi yang didapatnya bila ia 

menemukan sendiri suatu pemahaman menurut dirinya tentang materi 

tersebut. Kemudian Pardjono dan Hestina (2012) meneliti bahwa pada 
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pembelajaran di SMK, dibutuhkan metode yang dapat membuat siswa 

mengingat pelajaran yang disampaikan. Salah satu cara dengan discovery 

learning, dimana guru sebagai fasilitator memberikan penjelasan awal dan 

selanjutnya siswa yang mempraktekannya dan diharapkan dapat 

menghubungkannya dengan pelajaran teori. Dari penelitian tersebut penulis 

menarik kesimpulan bahwa discovery learning cocok untuk diterapkan pada 

pembelajaran yang membutuhkan pemahaman mendalam bagi siswa. 

Diharapkan dengan adanya perangkat pembelajaran ini dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi di kelas agar hasil yang ingin 

dicapai dapat terpenuhi, yaitu membuat siswa benar-benar memahami materi 

yang diajarkan secara utuh serta berkelanjutan dan siswa pun mampu lebih 

berpartisipasi aktif pada saat proses belajar mengajar di kelas. 

Penelitian ini penting dilaksanakan sebagai upaya untuk 

mengembangkan suatu perangkat pembelajaran yang memiliki ciri khusus 

dengan memuat langkah-langkah pembelajaran yang berkarakteristikan 

pendekatan saintifik kurikulum 2013. Melalui penelitian ini diharapkan 

mampu meningkatkan proses pembelajaran siswa SMK, menambah wawasan 

serta pengetahuan pembaca akan kurikulum 2013 dan menumbuhkan minat 

pihak-pihak terkait untuk terus mengembangkan perangkat pembelajaran yang 

bercirikan kurikulum 2013.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar, namun saat ini ketersediaan 

perangkat pembelajaran yang berkarakteristikan kurikulum 2013 terutama di 

SMK masih dirasa sangat minim dan memprihatinkan. Sampai saat ini banyak 

peneliti yang mengembangkan produk pembelajaran seperti pengembangan 

model buku ajar membaca berdasarkan pendekatan proses bagi siswa SMP 

(Kastam dkk, 2013), Pengembangan buku ajar pendidikan IPA kelas IV SD 

semester 1 SD no. 4 Kaliuntu dengan model Dick and Carey (Sukemi, 2014), 
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dan pengembangan perangkat pembelajaran fisika menggunakan model 

guided inquiry yang dilengkapi penilaian portofolio pada materi gerak 

melingkar (Siti, dkk, 2012).  Namun sangat disayangkan belum ada peneliti 

yang melakukan penelitian dan pengembangan terhadap bahan ajar yang 

berkarakteristikan kurikulum 2013 untuk siswa SMK. Berikut identifikasi 

masalah yang akan dikaji : 

1. Perangkat pembelajaran berkurikulum 2013 masih kurang bahkan belum 

ada untuk mata pelajaran produktif di SMK sehingga guru menggunakan 

perangkat pembelajaran seadanya untuk mengajar. 

2. Banyak guru yang belum mengaplikasikan kurikulum 2013 dengan 

pendekatan saintifik dengan berbagai alasan, ada yang belum mengetahui, 

ada pula yang belum memahami langkah-langkahnya sehingga apabila 

perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan langkah pembelajaran 

saintifik, guru tinggal mengikutinya dan lama kelamaan akan menjadi 

terampil. 

Mengingat terlalu luasnya ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya 

pembatasan masalah agar penelitian ini tepat menuju sasaran dan tidak 

menyimpang. Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan sebagai berikut: 

1. Pengembangan perangkat pembelajaran mengacu pada silabus yang 

bersumber dari program keahlian Teknik Instalasi dan Pemanfaatan 

Tenaga Listrik (TIPTL) SMK Negeri 6 Bandung.  

2. Penelitian hanya difokuskan pada pengembangan perangkat pembelajaran 

mata pelajaran dasar dan pengukuran besaran listrik. 

3. Materi penelitian dibatasi hanya pada Kompetensi Dasar mengenai 

bilangan kompleks, arus bolak balik dan rangkaian RLC seri. 

4. Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran yang dilakukan hanya 

terkait bahan ajar. Penyusunan media dan RPP dilakukan guna menjawab 

kebutuhan dan pelengkap sehingga tidak melalui proses expert judgment. 

5. Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada tahap uji lapangan terbatas, 

tidak sampai pada tahap penyebarluasan produk. Uji validasi produk 
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dilakukan oleh tenaga ahli yaitu dosen bidang studi, tenaga praktisi yaitu 

guru bidang studi, serta pengguna bahan ajar yaitu peserta didik yang 

dibatasi pada satu kelas saja yaitu kelas XI paket keahlian TIPTL dan di 

satu sekolah yaitu SMK Negeri 6 Bandung. 

6. Uji validasi produk yang dilakukan oleh para pengguna diterapkan pada 

siswa kelas XI, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa siswa kelas 

XI dirasa mampu untuk menilai kelayakan bahan ajar berdasarkan 

pengalaman pembelajaran sewaktu di kelas X. 

7. Uji lapangan diberikan pada satu kelas sebanyak 30 orang siswa untuk 

mengetahui sejauh mana kefektifan bahan ajar yang dibuat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan karena melihat kebutuhan akan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Oleh karena itu, masalah 

yang akan dikaji adalah: 

1. Bagaimana proses pengembangan perangkat pembelajaran rangkaian arus 

bolak balik? 

2. Bagaimana kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan 

kelayakan grafik dari produk pengembangan perangkat pembelajaran 

rangkaian arus bolak balik yang penulis kembangkan? 

3. Bagaimana keefektifan penggunaan perangkat pembelajaran rangkaian 

arus bolak balik terhadap hasil belajar siswa pada saat uji lapangan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini  antara lain adalah: 

1. Mengetahui proses pengembangan perangkat pembelajaran rangkaian arus 

bolak balik. 

2. Mengetahui kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan 

kelayakan grafik dari produk pengembangan perangkat pembelajaran 

rangkaian arus bolak balik yang penulis kembangkan. 
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3. Mengetahui keefektifan penggunaan perangkat pembelajaran rangkaian 

arus bolak balik terhadap hasil belajar siswa pada saat uji lapangan. 

 

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan: 

1. Bagi siswa, hasil pengembangan perangkat pembelajaran ini diharapkan 

dapat meningkatkan keingintahuan siswa dan minat belajar siswa untuk 

menemukan sendiri pemahaman yang mendalam dari suatu materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga siswa tertantang untuk terus 

mengembangkan pelajaran yang didapatnya dan tidak menjadikan guru 

sebagai satu-satunya sumber belajar. 

2. Bagi guru, dapat menjadi pegangan dan acuan untuk mengajar sehingga 

tidak perlu lagi mencari materi karena sudah tersedia beserta RPP dan 

medianya. Selain itu perangkat pembelajaran ini juga dapat menjadi bahan 

untuk mengembangkan perangkat pembelajaran lebih lanjut sehingga 

dapat menjadi rujukan atau pembanding untuk terus berinovasi 

meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan penunjang 

pembelajarannya. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran berkarakteristikan kurikulum 

2013 di sekolah tersebut.  

4. Bagi lembaga yang mempersiapkan guru, khususnya guru SMK, sebagai 

bahan masukan guna membekali para lulusannya dengan kemampuan 

terkait pengembangan perangkat pembelajaran berkarakteristikan 

kurikulum 2013. 

5. Bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian diharapkan 

dapat berkonstribusi terhadap terwujudnya implementasi kurikulum 2013 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
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6. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis dalam bidang penelitian dan pengembangan 

perangkat pembelajaran yang berkarakteristikan kurikulum 2013.  

 

 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi dari Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi kajian dalam 

pembahasan masalah dan teori pendukung lainnya berdasarkan 

referensi yang berkaitan dengan judul ini. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian apa yang dipakai, 

teknik pengumpulan data, objek penelitian serta analisa data yang 

digunakan. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini menguraikan tentang pengolahan atau analisis data untuk 

menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, serta 

pembahasan mengenai temuan tersebut. 

Bab V : Simpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan yang bermanfaat dan 

mungkin dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. 

 


