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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang  

 

SMKN 1 Kuningan merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya. Berdasarkan prinsip 

pembelajaran kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk aktif dalam 

pembelajaran. Peserta didik tidak lagi sebagai obyek pembelajaran tetapi sebagai 

subyek pembelajaran. Sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator dalam 

keberlangsungan proses pembelajaran. Sehingga peserta didik lebih aktif dalam 

mencari, menggali informasi mengenai materi yang akan dipelajari.  

Proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

saintifik. Pendekatan saintifik digunakan untuk membantu peserta didik dalam 

mengenal, dan memahami materi yang dipelajari. Melalui pendekatan ilmiah 

peserta didik tidak hanya memperoleh sumber materi dari guru atau pembelajaran 

terfokus pada guru, melainkan dalam pendekatan ilmiah peserta didik bisa 

mencari sumber dari manapun, dimana pun dan kapanpun bisa dilakukan.     

Kemendikbud (2013) memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah 

(scientific approach) dalam pembelajaran didalamnya mencakup 

komponen:mengamati, menanya, menalar, mencoba / mencipta, menyajikan / 

mengkomunikasikan. Peserta didik dihadapkan pada suatu masalah kemudian 

mencari solusi dari sumber-sumber belajar yang dapat mendukung pemecahan 

masalah. Dengan pendekatan saintifik, peserta didik akan lebih berkembang dan 

dapat mengeksplor kemampuan dirinya sehingga akan meningkatkan kualitas diri 

peserta didik dari segi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan 

saintifik/ilmiah, selain dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong peserta 

didik untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu 

fenomena atau kejadian (Sudrajat, 2013). 
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      Pendekatan saintifik akan mencapai tujuan belajar apabila semua aspek 

dapat terlibat dengan baik dalam pembelajaran. Aspek yang terlibat dalam 
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peningkatan kualitas diri peserta didik dalam pembelajaran meliputi guru sebagai 

fasilitator dalam belajar harus mampu mengondisikan kelas dengan baik, memiliki 

kualitas tinggi sebagai pendidik, peserta didik sebagai subjek pembelajaran harus 

memiliki semangat yang tinggi untuk menggali pengetahuan dan aktif dalam 

pembelajaran, kemudian strategi dan sarana prasarana pembelajaran harus 

mendukung terlaksananya pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. 

Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendekatan 

saintifik salah satunya yaitu Inquiry Based Learning/Inkuiri. Salah satu jenis dari 

inquiry adalah guided inquiry/inkuiri terbimbing.  

Guided Inquiry dilaksanakan berlandaskan kepada keaktifan peserta 

didik namun sesuai dengan petunjuk dan arahan guru. Pada pelaksanaan 

pembelajaran gruru membimbing peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terbimbing. Bonstetter (2006) mendefinisikan bahwa guided inquiry 

adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk merumuskan prosedur, 

menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri, sedangkan guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dalam menentukan topik, pertanyaan dan bahan 

penunjang. Penggunaan model Guided Inquiry dalam pembelajaran dapat memicu 

peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan berperan aktif untuk 

memecahkan permasalahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran dasar 

pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan, diperoleh informasi bahwa 

peserta didik tidak menghasilkan nilai terbaik, atau dapat dikatakan bahwa peserta 

didik tidak mencapai nilai ketuntasan minimun. Mayoritas peserta didik tidak 

berperan aktif dan tidak antusias pada saat pembelajaran. Model pembelajaran 

yang digunakan belum dapat mengaktifkan peserta didik karena masih 

menggunakan ceramah dalam penyampaian materi pembelajaran. Sedangkan hasil 

wawancara dengan peserta didik, peserta didik tidak paham apa yang harus 

dilakukan pada saat praktikum karena prosedur praktikum yang kurang dipahami. 

Berdasarkan hasil observasi, pada saat pembelajaran berlangsug peserta didik 

melakukan kegiatan lain selain memperhatikan dan menyimak apa yang 

disampaikan guru, yaitu peserta didik bermain handphone, tidak memperhatikan, 

berbincang dengan teman satu bangku. Sehingga, peserta didik tidak bisa 
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menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Begitupun pada saat 

praktikum, peserta didik tidak bekerja sesuai job desk nya, kebanyakan dari 

peserta didik hanya duduk dan melakukan aktifitas lain selain praktikum.  

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan memiliki 

keterampilan, sikap dan pengetahuan yang baik untuk bersaing di dunia kerja. 

Praktikum merupakan salah satu pembelajaran atau bekal untuk peserta didik siap 

bekerja setelah lulus. Sekolah Menengah Kejuruan dalam pembelajaran 60% 

melakukan praktikum dan 40% teori Sehingga, dalam proses pembelajaran, 

peserta didik dituntut lebih banyak melakukan kegiatan praktikum. Terutama pada 

mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil pertanian dan perikanan pada 

kompetensi dasar (KD) melaksanakan pengujian secara mikrobiologis. Namun, 

dalam pelaksanaan praktikum peserta didik tidak dibekali dengan media yang 

dapat menunjang perkembangan sikap, keterampilan maupun pengetahuan peserta 

didik. Disamping itu, penggunaan bahasa yang terlalu rumit dalam bahan ajar 

kurikulum 2013 menyebabkan peserta didik sulit memahami materi dalam bahan 

ajar. Tidak adanya media sebagai pedoman peserta didik melakukan praktikum, 

menyebabkan peserta didik tidak berperan aktif pada saat praktikum. 

Seperti yang diungkapkan oleh Daryanto (2013) salah satu kegunaan 

media adalah menimbulkan gairah belajar peserta didik, interaksi terjadi secara 

langsung antara peserta didik dengan sumber belajar. Sehingga, peserta didik akan 

berperan aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan kurikulum 2013, proses 

pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik 

dengan mengaktifkan peran peserta didik sehingga terlihat perubahan dari segi 

sikap, keterampilan dan pengetahuan. Sehingga dibutuhkan suatu media untuk 

membantu peserta didik dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih terarah 

dan dapat mengaktifkan peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik dalam meningkatkan prestasi peserta didik yaitu Guide 

Inquiry (GI) dengan berbasis modul praktikum.  
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, masalah yang teridentifikasi sebagai 

berikut :  

1. Rendahnya partisipasi dan antusias peserta didik pada saat pembelajaran 

pada kompetensi dasar pengujian bahan hasil pertanian dan perikanan secara 

mikrobiologis. Hal ini diketahui dari pelaksanaan praktikum dimana peserta 

didik  tidak aktif bekerja sesuai job desk yang diberikan, peserta didik 

cenderung tidak memahami apa yang harus dilakukan karena prosedur 

praktikum yang kurang dipahami.  

2. Model dan strategi pembelajaran yang digunakan belum dapat mengaktifkan 

peserta didik. Sehingga peserta didik melakukan hal lain seperti bermain 

handphone, berbincang dengan teman dsb. 

3.  Hasil belajar pada kompetensi dasar pengujian bahan hasil pertanian dan 

perikanan secara mikrobiologis belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Penelitian hanya dibatasi pada kompetensi dasar melaksanakan pengujian 

secara mikrobiologis pada mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil 

pertanian dan perikanan.  

2. Prestasi belajar peserta didik yang diamati dalam penelitian meliputi aspek 

kognitif yang diperoleh dari hasil pretest sebelum pembelajaran dan 

posttest setelah pembelajaran berlangsung, afektif diperoleh dari hasil 

observasi sikap pada proses pembelajaran dan praktikum, sedangkan  

psikomotorik diperoleh dari hasil observasi pada saat praktikum.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prestasi belajar peserta didik ditinjau dari aspek kognitif, 

psikomotorik dan afektif dengan menerapkan pembelajaran Guided 

Inquiry (GI) berbasis modul praktikum? 
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2. Bagaimana prestasi belajar peserta didik ditinjau dari aspek kognitif, 

psikomotorik dan afektif dengan menerapkan pembelajaran konvensional 

tanpa modul praktikum? 

3. Apakah terdapat perbedaan prestasi peserta didik antara peserta didik  

yang diberikan pembelajaran Guided Inquiry (GI) berbasis modul 

praktikum dan peserta didik yang diberikan pembelajaran konvensional 

tanpa modul praktikum? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dan mengkaji prestasi belajar peserta didik ditinjau dari aspek 

kognitif, psikomotorik dan afektif dengan menerapkan pembelajaran GI 

berbasis modul praktikum. 

2. Mengetahui dan mengkaji prestasi belajar peserta didik ditinjau dari aspek 

kognitif, psikomotorik dan afektif dengan menerapkan pembelajaran 

konvensional tanpa modul praktikum. 

3. Mengetahui apakah terdapat  perbedaan prestasi belajar peserta didik yang 

diterapkan pada pembelajaran guided inquiry berbasis modul praktikum 

dan peserta didik yang diterapkan pembelajaran konvensional. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Peneliti : memberikan gambaran dan pengetahuan baru dalam menerapkan 

model Guided Inquiry (GI) berbasis modul praktikum. 

2. Guru : Memberikan kontribusi dengan adanya modul praktikum untuk 

meningkatkan keaktifan peserta didik pada saat praktikum. 

3. Peserta didik : Memberikan pengalaman baru dan meningkatkan keaktifan 

pada saat praktikum. 

 

1.7. Struktur Organisasi  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV 

dan BAB V. Adapun masing-masing BAB memaparkan tentang: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang peneliti memilih judul, 

identifikasi masalah, merumuskan masalah, membatasi masalah, menentukan 

tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian, dan struktur 

organisasi penulisan skripsi. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini memaparkan tentang teori-teori yang melandasi proses penelitian. 

Teor-teori yang dikgunakan berkenaan dengan permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, asumsi-

asumsi dasar tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan hipotesis yang 

diajukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini memaparkan tentang desain penelitian yang digunakan, populasi 

dan sampel yang digunakan, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memaparkan mengenai temuan-temuan, analisis data hasil temuan 

dan pembahasan hasil temuan penelitian.  

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 Bab ini memaparkan tentang simpulan hasil penelitian, implikasi dan 

rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


