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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah 

yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik yang siap bekerja pada 

bidang tertentu. Oleh karena itu, peserta didik dituntut untuk memiliki 

pengetahuan dan keahlian pada bidang yang dipilihnya agar dapat langsung 

terjun dalam dunia kerja.  

Untuk memperoleh pencapaian tersebut tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang diperoleh siswa selama sekolah. Diperlukan proses 

pembelajaran yang menunjang siswa untuk memiliki pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Salah satunya dengan cara 

menerapkan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai 

dengan kurikulum yang diterapkan, yaitu kurikulum 2013. Terutama untuk 

mata pelajaran produktif yang berguna untuk melatih keterampilan para siswa. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk melatih keterampilan siswa pada 

beberapa mata pelajaran produktif perlu adanya kegiatan praktikum. Kegiatan 

praktikum ini dilaksanakan di laboratorium sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lindawati, dkk. (2013) yang dilaksanakan di MAN 1 Kebumen 

dengan penerapan model pembelajaran project based learning untuk 

meningkatkan kreativitas dengan kegiatan laboratorium. Kegiatan 

pembelajaran project based learning yang dilaksanakan di laboratorium dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dari kegiatan pembelajaran ceramah di kelas.  

Berdasarkan pengamatan selama melakukan Program Latihan Profesi 

(PLP) pada mata pelajaran produktif yang diampu praktikan kegiatan 

praktikum belum terlaksana, sehingga keterampilan siswa kurang terlatih. 

Mayoritas guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional seperti 

ceramah pada mata pelajaran produktif, sehingga keterampilan yang dimiliki 

siswa kurang terlatih dan siswa tidak aktif ketika proses pembelajaran di dalam 
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kelas berlangsung. Model pembelajaran tersebut juga tidak sesuai jika 

diterapkan pada proses pembelajaran kurikulum 2013 yang menuntut siswa 

lebih aktif. Model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 salah 

satunya, yaitu model pembelajaran project based learning. Lasonen dan 

Vesterinen (2000) menemukan bahwa 78% siswa mengatakan kurikulum 

berbasis project based learning dapat membantu membekali siswa untuk 

persiapan memasuki dunia kerja. Siswa belajar bukan hanya secara teori 

melainkan praktek di lapangan. Selain itu, model pembelajaran juga akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan 

model pembelajaran yang lebih tepat untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

dan keterampilan siswa. 

Model pembelajaran project based learning dapat menjadi salah satu 

metode pembelajaran yang diterapkan di SMK karena model pembelajaran 

project based learning memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 

pembelajaran dengan kerja proyek. Dengan kerja proyek ini para peserta didik 

dapat melakukan eksperimen secara kolaboratif, sehingga dapat menumbuhkan 

keterampilan. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengasah keterampilan 

siswa Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dengan kegiatan pembelajaran di 

laboratorium untuk melaksanakan praktikum, yaitu mata pelajaran Dasar 

Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan dengan kompetensi dasar 

Melakukan Dasar Pengawetan.  

Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai penerapan pembelajaran project based 

learning sebagai bahan untuk penyusunan skripsi dengan judul Penerapan 

Model Pembelajaran Project based learning pada Kompetensi Dasar 

Melakukan Dasar Pengawetan di Kelas X SMK Negeri 1 Cidaun, Cianjur, 

Jawa Barat. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran yang diberikan di SMKN 1 Cidaun belum 

sesuai dengan Kurikulum 2013 yang menuntut siswa lebih aktif. 

2. Belum terlaksananya kegiatan praktikum pada mata pelajaran produktif, 

sehingga keterampilan siswa kurang terlatih. 

 

C. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang terdapat pada penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran dibatasi pada kompetensi dasar Melakukan Dasar 

Pengawetan pada ikan laut. 

2. Metode pengawetan yang dipilih, yaitu penggaraman dan penggulaan pada 

ikan laut. 

3. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini berupa aspek kognitif (tes tertulis), 

afektif (penilaian diri, penilaian antar siswa, dan jurnal evaluasi siswa), 

dan psikomotorik (penilaian praktikum) pada kompetensi dasar Melakukan 

Dasar Pengawetan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran project based learning pada 

Kompetensi Dasar Melakukan Dasar Pengawetan ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada Kompetensi Dasar Melakukan Dasar 

Pengawetan dengan penerapan model pembelajaran project based 

learning? 

 

E. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui penerapan model pembelajaran project based learning pada 

Kompetensi Dasar Melakukan Dasar Pengawetan. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa pada Kompetensi Dasar Melakukan Dasar 

Pengawetan dengan penerapan model pembelajaran project based 

learning. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik 

a. Memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran yang lebih 

bervariasi dan pembuatan sebuah proyek. 

b. Mengingkatkan hasil belajar siswa. 

c. Meningkatkan motivasi siswa baik dalam pembelajaran di kelas 

maupun di luar pembelajaran kelas.  

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukkan proses pembelajaran yang lebih inovatif, yaitu 

dengan penerapan model pembelajaran project based learning. 

b. Meningkatkan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman dalam penerapan suatu model pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. 

b. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II. TINJUAN PUSTAKA  
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Pada bab ini menguraikan tentang model pembelajaran project based 

learning, hasil belajar, kompetensi dasar melakukan dasar pengawetan, dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi, waktu, dan subjek penelitian, 

metode penelitian, definisi operasional, paradigma penelitian, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, dan  analisis dan pengolahan data. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang berisi dua poin pokok, yaitu proses pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran project based learning dan hasil belajar siswa. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang diberikan untuk penerapan model pembelajaran project based learning 

selanjutnya. 

 


