
 

 

Kartika, 2015 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY PADA KOMPETENSI DASAR PENGEMASAN 
DI SMK NEGERI 1 KUNINGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku, baik perubahan yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Slameto (1991:2) 

berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pendidikan yang 

berupa kegiatan pembelajaran. 

Seseorang dikatakan telah mengalami peristiwa belajar jika ia mengalami 

perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berkompeten menjadi 

kompeten (Nurgiyantoro, 1995: 21). Banyak faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik dalam menuntut pelajarannya. Faktor-faktor yang berasal 

dari dalam peserta didik meliputi bakat, minat, motivasi, sikap, dan lain-lain. 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yang meliputi strategi 

pembelajaran, alat evaluasi, lingkungan belajar, media pengajaran dan lain-lain. 

Dasar pengolahan hasil perikanan dan pertanian merupakan bidang studi 

yang dianggap cukup mudah oleh para peserta didik, namun pada proses belajar 

mengajarnya peserta didik terkadang kesulitan untuk memahami dengan jelas 

termasuk pada kompetensi dasar pengemasan. Hasil belajar peserta didik kelas X-

2 jurusan TPHP di SMK Negeri 1 Kuningan pada mata pelajaran dasar 

pengolahan hasil perikanan dan pertanian di tahun ajaran 2014/2015 tidak 

memuaskan, karena rendahnya ketuntasan belajar peserta didik dengan 57,2% 

peserta didik di bawah KKM (nilainya di bawah 2,67) dan 42,8% peserta didik di 

atas KKM. 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik 

diantaranya timbul ketidakingintahuan peserta didik terhadap pelajaran, suasana 

kegiatan pembelajaran yang tidak kondusif, dan peserta didik sering mengalami 

kesulitan memahami materi yang disampaikan guru. Dampak tersebut akan 

berakibat terhadap prestasi hasil belajar peserta didik yang akan menurun di 
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masa mendatang. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat, guru harus 

bisa merencanakan pembelajaran dengan metode mengajar yang tepat serta 

didukung media pembelajaran yang tepat pula. Belajar akan memberikan dampak 

positif bagi peserta didik apabila mereka aktif dalam berbagai cara untuk 

mengkonstruksikan atau membangun sendiri pengetahuannya. 

Basrowi dan Suwandi (2008) menyatakan bahwa selama ini guru dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas masih merupakan figur sentral dan pengendali 

dari seluruh kegiatan belajar. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. 

Guru mengajar masih secara konvensional, dengan sistem ceramah sehingga 

peserta didik diberi materi secara penuh. Akibatnya peserta didik tidak kreatif dan 

kurang mendapatkan pengalaman belajar. Kedudukan dan fungsi guru dalam 

kegiatan belajar mengajar cenderung masih dominan. Aktivitas guru masih sangat 

besar dibandingkan dengan aktivitas peserta didik. Hal demikian terjadi karena 

guru kurang profesional dalam memilih model-model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Model pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi 

kompetensi dasar pengemasan adalah inkuiri terbimbing (Guided Inquiry). Alasan 

pemilihan model tersebut adalah pertama inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan yang digunakan pada 

kurikulum 2013. Kedua, dimensi proses kognitif pada kelas X masih meliputi 

memahami (C2), menerapkan (C3), dan menganalisis (C4) sehingga model 

pembelajaran inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) cocok diterapkan di kelas X. 

Ketiga, dengan menggunakan model pembelajaran ini peserta didik dituntut lebih 

aktif dalam berbagai cara untuk mengkonstruksikan atau membangun sendiri 

pengetahuannya. Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu, terbukti bahwa 

model pembelajaran inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) mampu meningkatkan 

kemampuan pemahaman, keterampilan dan hasil belajar siswa. 

Inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) merupakan model pembelajaran yang 

efektif membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik karena model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan potensi intelektual peserta didik, lebih 

berpusat pada peserta didik, dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri 
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pada peserta didik, dapat mengembangkan bakat yang dimiliki peserta didik, 

menghindarkan peserta didik dari cara-cara belajar dengan menghafal, dan 

memberikan waktu pada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi 

informasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu 

melakukan penelitian Penerapan Model Pembelajaran Guided Inquiry Pada 

Kompetensi Dasar Pengemasan di SMK Negeri 1 Kuningan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah di dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dasar pengolahan hasil 

perikanan dan pertanian tahun ajaran 2014/2015 rendah dengan presentase 

ketuntasan 57,2% peserta didik di bawah KKM (nilainya di bawah 2,67) 

dan 42,8% peserta didik diatas KKM karena dalam pembelajaran peserta 

didik cenderung pasif; 

2. Peserta didik kurang antusias dalam proses belajar mengajar, terlihat dari 

hasil penilaian diri peserta didik pada mata pelajaran dasar pengolahan 

hasil perikanan dan pertanian tahun ajaran 2014/2015 yang kurang 

memuaskan dengan presentase nilai akhir 62,9% untuk nilai C, 22,9% 

untuk nilai B, dan 14,2% untuk nilai A. 

 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal 

berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran inkuri terbimbing (Guided Inquiry) 

dilakukan pada proses pembelajaran kompetensi dasar Pengemasan di 

SMK Negeri 1 Kuningan kelas X-2 jurusan Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian (TPHP); 

2. Hasil belajar peserta didik yang diukur pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan yaitu: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran inkuri terbimbing (Guided 

Inquiry) pada kompetensi dasar Pengemasan? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran inkuri terbimbing (Guided 

Inquiry) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi 

dasar Pengemasan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui implementasi pembelajaran pada kompetensi dasar 

Pengemasan dengan penerapan model pembelajaran inkuri terbimbing 

(Guided Inquiry) di SMK Negeri 1 Kuningan kelas X-2 jurusan Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP); 

2. Mengetahui hasil belajar peserta didik kelas X-2 jurusan Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) pada kompetensi dasar Pengemasan di 

SMK Negeri 1 Kuningan dengan penerapan model pembelajaran inkuri 

terbimbing (Guided Inquiry). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penerapan model pembelajaran inkuri terbimbing (Guided Inquiry) 

diharapkan dapat mempermudah penyampaian materi pelajaran sehingga 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Manfaat bagi peserta didik 

a. Mempermudah peserta didik memahami materi pelajaran; 

b. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi yang 

diajarkan; 

c. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik; 

d. Meningkatkan hasil belajar yang akan dicapai peserta didik. 
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3. Manfaat bagi guru atau sekolah 

a. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran; 

b. Memotivasi guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat. 

 

G. Struktur Organisasi Penelitian 

BAB I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai pemaparan latar 

belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi penelitian. 

BAB II yaitu Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi mengenai teori yang akan 

digunakan peneliti untuk mendasari dan menguatkan hasil dari 

temuan penelitian. Pustaka yang akan digunakan pada penelitian 

ini adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

BAB III yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang rencana 

penelitian yang meliputi: metode penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reabilitas 

instrumen, dan analisis data.  

BAB IV yaitu Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang 

pemaparan temuan-temuan selama penelitian dan penejelasannya 

yang dibahas menggunakan teori yang digunakan. 

BAB V yaitu Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini berisi 

mengenai kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang sudah 

dibahas, serta berisi mengenai rekomendasi yang ditujukan untuk 

sekolah berdasarkan temuan dalam penelitian. 

 


