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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pendidikan formal (sekolah), pelaksanaan pendidikan diatur dalam 

suatu tahapan. Setiap tahap terdapat tujuan masing-masing yang merupakan 

penjabaran dari tujuan umum pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dibutuhkan alat dan sarana pendidikan, salah satunya adalah kurikulum. 

Pada saat ini Dinas Pendidikan telah mengembangkan kurikulum dari 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Proses 

pembelajaran pada kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan 

saintifik yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

Pendekatan saintifik menuntut siswa untuk berpikir secara ilmiah. Adapun kriteria 

pendekatan saintifik yaitu (Permendikbud no.65, 2013): (1) materi pembelajaran 

berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau 

penalaran, bukan sebatas khayalan, legenda, atau dongeng; (2) penjelasan guru, 

respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari 

prasangka yang berdasarkan pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis; (3) mendorong dan menginspirasi peserta 

didik berpikir secara kritis, analitis,dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran; (4) mendorong 

dan menginspirasi peserta didik agar mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran; (5) 

mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, menerapkan, 

dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran; (6) berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan; (7) penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMK Negeri 1 

Cimahi, terdapat permasalahan pada kurangnya referensi bahan ajar yang 

digunakan oleh guru serta ketersediaan bahan ajar berbasis kurikulum 2013 untuk 
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seluruh mata pelajaran sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kurang optimal. 

Sebagai upaya pemecahan masalah pada kegiatan pembelajaran tersebut maka 

dilakukanlah pengembangan bahan ajar berbasis kurikulum 2013. 

Bahan ajar yang dikembangkan berupa buku teks (text book) untuk mata 

pelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Buku teks adalah sebuah buku yang 

digunakan sebagai rujukan standar pada suatu mata pelajaran (Sa’dun, 2013). 

Buku teks juga dapat diartikan sebagai sumber informasi yang telah terjamin 

kebenarannya serta bersifat baku sehingga dapat dijadikan rujukan dalam belajar 

(Sitepu, 2012:17). Buku teks yang dikembangkan akan dipadu dengan 

pembelajaran kontekstual atau CTL (Contextual Teaching and Learning) dimana 

terdapat beberapa penelitian diantaranya oleh Sofnidar dkk (2012), Meta 

Kuswandari dkk (2013), dan Ayu (2013) yang menyatakan bahwa bahan ajar 

berbasis kontekstual dapat membantu siswa dalam memahami dan menemukan 

konsep dari suatu materi serta menjadi sumber belajar. 

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menghubungkan 

isi materi dengan konteks kehidupan nyata (Kevin et al, 2012). Pembelajaran 

kontekstual ini berhubungan erat dengan pendekatan saintifik dimana siswa 

belajar tentang materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika. 

Berdasarkan permasalahkan di atas, penulis mencoba mengadakan 

penelitian tentang pengembangan bahan ajar saintifik berbasis pembelajaran 

kontekstual pada mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Sehingga judul penelitiannya adalah: PENGEMBANGAN 

BAHAN AJAR SAINTIFIK SISTEM KONTROL TERPROGRAM 

BERORIENTASI  KONTEKSTUAL. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian adalah: 

1. Bagaimana kesesuaian antara bahan ajar yang dikembangkan dengan 

Kurikulum 2013? 

2. Apakah isi dan struktur bahan ajar yang dikembangkan telah sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran kontekstual? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan bahan ajar berupa buku teks 

mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram dengan pokok bahasan sistem 

kendali digital.  

2. Bahan ajar yang dikembangkan, diuji validasi oleh ahli (expert), yaitu 

seseorang yang menguasai suatu bidang keilmuan. 

3. Siswa sebagai responden akan menanggapi produk bahan ajar yang 

dihasilkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kesesuaian antara isi bahan ajar yang dikembangkan terhadap 

Kurikulum 2013. 

2. Menyusun isi dan struktur bahan ajar yang sesuai karakteristik 

pembelajaran kontekstual. 

3. Mengetahui respon siswa terhadap produk bahan ajar yang dihasilkan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi guru, sebagai sarana bahan ajar yang inovatif sehingga dapat 

membuat pembelajaran Sistem Kontrol Terprogram menjadi mudah dan 

menyenangkan. 

2. Bagi peneliti, menjadi pengalaman berharga sebagai calon guru 

profesional yang dapat dijadikan masukan untuk membuat bahan ajar 

kontekstual. 

3. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar untuk 

mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Adapun kelima 

bab tersebut adalah Bab I yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah dan permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang dasar teori 

pengembangan bahan ajar, pendekatan saintifik, sistem kontrol terprogram, 

pembelajaran kontekstual, dan penelitian yang relevan. Bab III berisi tentang 

desain dan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Bab IV berisi tentang 

hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi tentang simpulan dan saran dari 

pembahasan yang telah dipaparkan. 

 

 

 


