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BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah
Dewasa ini perkembangan pendidikan mulai pesat. Dari adanya sekolah
berstandar Nasional hingga Internasional, perkembangan Sekolah Umum dan
Sekolah Kejuruan juga semakin maju. Peserta didik lulusan SMP (Sekolah
Menengah Pertama) nantinya akan semakin leluasa untuk memilih sekolah sesuai
dengan keinginan dan minatnya. Banyak juga peserta didik lulusan SMP yang ingin
melanjutkan studi lanjutannya ke SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang
beragam sekali jurusannya, salah satunya Teknik Bangunan.
Banyak sekali pelajaran yang diberikan di SMK Bangunan, dari teori dasar
sebuah bangunan, pengenalan tentang bahan-bahan bangunan, mempelajari berbagai
komponen dari sebuah bangunan dan teknologi yang berkembang dalam industri
pembangunan.
Mata diklat yang berhubungan dengan komponen bangunan terkadang susah
dipahami oleh peserta didik, padahal mata diklat tersebut sangat penting untuk
dipahami karena akan berguna saat bekerja nanti. Banyak faktor yang membuat
peserta didik susah memahami mata diklat yang berhubungan dengan komponen
bangunan seperti, malas membaca buku, susah memahami karena tidak terbayang
bentuk aslinya, susah membedakan beberapa komponen yang banyak jenisnya,
contohnya seperti mutu beton.
Makadariitu,
seorangpendidikdituntutdapatmemilihsebuahmetodeataukegiatanpembelajaran yang
mampumenarikminatbelajarpesertadidikuntukmemahamimatadiklattersebut.
Dalamsebuahpembelajaran,
pendidikdituntutuntukmemahamibeberapametodepembelajaran
matadiklat

yang

ada.

Agar
yang

diberikanpendidikdapatdenganmudahditangkapolehpesertadidik.Sebuahmetodepemb
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elajarandipilihsendiriolehpendidikuntukmenyampaikansebuahmatadiklat

agar

dapatmencapaitujuan yang akandiraihdalamsebuahpembelaran. Diantaradarimacammacammetodepembelajaran,

adabeberapametode

yang

seringdigunakan,

sepertiMetodeCeramah, MetodeDiskusi, MetodePercobaandan lain-lain.
Dalampenelitianini,
penelitimencobamengamatipengaruhsebuahMetodepembelajarandalammatadiklatKo
nstruksiBangunan di SMK Negeri 5 Bandung.Sebelumnyametodepembelajaran yang
diterapkandalammatadiklatiniadalahmetodepembelajaransatuarahataumetodecerama
h.Karenadinilaimetodepembelajarantersebutkurangefektif,
pendidikmerubahmetodepembelajarandalammatadiklat
bersangkutandenganMetode

PAIKEM

yang

(PembelajaranAktif,

Inovatif,

Kreatif,

EfektifdanMenyenangkan).Dan
diharapkanmetodeinidapatmembantupendidikdalammecapaitujuanpembelajaranserta
dapatmeningkatkankemauanbelajarsertahasilbelajarpesertadidik.
Metode PAIKEM adalahsingkatandariPembelajaranAktif, Inovatif, Kreatif,
Efektif,

danMenyenangkan. Aktif

dimaksudkanbahwadalam

proses

pembelajaranpendidikharusmenciptakansuasanasedemikianrupasehinggapesertadidik
aktifbertanya,

mempertanyakan,

danmengemukakangagasan.

Belajarmemangmerupakansuatu

proses

aktifdaripesertadidikdalammembangunpengetahuannya, bukan proses pasif yang
hanyamenerimaceramahpendidiktentangpengetahuan.
Jikapembelajarantidakmemberikankesempatankepadapendidikuntukberperanaktif,
makapembelajarantersebutbertentangandenganhakikatbelajar.Peranaktifdaripesertadid
iksangatpentingdalamrangkapembentukangenerasi

yang

kreatif,

yang

mampumenghasilkansesuatuuntukkepentingandirinyadan orang lain.
Kreatif jugadimaksudkan agar pendidikmenciptakankegiatanbelajar yang
beragamsehinggamemenuhiberbagaitingkatkemampuanpendidik. Menyenangkan ada
lahsuasanabelajar-mengajaryang
menyenangkansehinggapendidikmemusatkanperhatiannyasecarapenuhpadabelajarseh
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inggawaktucurahperhatiannya

(“time

on

task”)

tinggi.Menuruthasilpenelitian,

tingginyawaktucurahperhatianterbuktimeningkatkanhasilbelajar.
Keadaanaktifdanmenyenangkantidaklahcukupjika
pembelajarantidak efektif,

proses

yaitutidakmenghasilkanapa

harusdikuasaipesertadidiksetelah

proses

yang

pembelajaranberlangsung,

sebabpembelajaranmemilikisejumlahtujuanpembelajaran

yang

harusdicapai.

Jikapembelajaranhanyaaktifdanmenyenangkantetapitidakefektif,
makapembelajarantersebuttakubahnyasepertibermainbiasa.
AplikasisebuahMetodePembelajaransangatdibutuhkandalamberjalannyasuatuk
egiatanpembelajaran.

Agar

tujuan

yang

akandicapaidapatterlaksana.

Di

lingkunganSekolahMenengahKejuruan,
misalnyadibutuhkanpemilihansebuahMetodePembelajaran

yang

tepatuntuksebuah

Mata Diklat yang dianggapsulitdipahamiolehpesertadidik.Contohnya, dalam Mata
DiklatKonstruksiBangunan

yang

diberikansebagaidasardalamTeknikBangunan.Untukmenciptakansuasanabelajar yang
menyenangkandanmudahdipahami,

Metode

PAIKEM

bisamenjadisolusipendidikuntukmeciptakansuasanabarudalampembelajaran

agar

tercapaitujuan-tujuan yang akandicapai.
MelihattujuandariMetode

PAIKEM

diharapkan,

pesertadidik

yang

mengikutiMetodePembelajaraninidapattermotivasidalambelajardanmendapatkanprest
asi

yang baik.Karenasetelahbeberapawaktupembelajaran

pesertadidik

yang

dapatlebihmemahami

yang telahditerapkan,

mengikutiataumendapatkanMetodePembelajaran
Mata

Diklat

yang

PAIKEM
diberikan,

kemauanbelajarnyaadapeningkatandanprestasinyacukupmemuaskan.

Dari

beberapauraiantersebut,

yang

dapatdiartikanbahwahasil

diperolehpesertadidiksetelahmengalamikegiatanbelajarmengajaradalahberkembangny
apotensidankemampuanpesertadidikbaikdariaspekkognitif,

afektif,

maupunpsikomotornya.
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Untukmencapaitujuan-tujuantersebutselaindituntutuntukmenguasaimateri
yang

akandisampaikan,

seorangpendidikharusmemilikistrategiataumetode

yang

tidakhanyakreatiftetapijugamenyenangkandalammengajar

agar

suasanabelajartidakterlaukakudantegangsehinggamateri

yang

akandisampaikandapatditerimadandipahamidenganbaikolehpesertadidik.

B. RumusanMasalahPenelitian
Rumusanmasalahdaripenelitianinidiantaranyaadalah :
1. ApakahadapengaruhdariMetode

PAIKEM

terhadapprestasisiswakelas

X

dalamMata DiklatKonstruksiBangunandi SMK Negeri 5 Bandung?
2. SeberapabesarkahpengaruhdariMetode PAIKEM terhadapprestasisiswakelas X
dalamMata DiklatKonstruksiBangunandi SMK Negeri 5 Bandung?

C. TujuanPenelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. MengetahuipengaruhMetode

PAIKEM

terhadapprestasisiswakelas

X

dalamMata DiklatKonstruksiBangunan di SMK Negeri 5 Bandung.
2. Mengidentifikasiseberapabesarpengaruh yang terjadisaatMetode PAIKEM
diterapkandalamMata DiklatKonstruksiBangunan di SMK Negeri 5 Bandung.

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian
Manfaatdaripenelitianinidapatdikemukakanmenjadiduasisi :
1. ManfaatTeoritis
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Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsecarateoritis, sekurangkurangnyadapatbergunasebagaisumbanganpemikirandalamduniapendidika
n.
2. ManfaatPraktis
a. ManfaatBagiPenulis
Menambahwawasanpenulismengenaimetodemetodepembelajarankhususnyadalammatadiklat

yang

berkaitandenganTeknikBangunan.
b. ManfaatBagiLembagaPendidikan
1) Sebagaimasukan

yang

membangungunameningkatkankualitaslembagapendidikan
ada,

termasukparapendidik

yang

yang

adadidalamnya,

danpenentukebijakandalamlembagapendidikan,
sertapemerintahsecaraumum.
2) Dapatmenjadipertimbanganuntukditerapkandalamduniapendidikan
dalamlembaga-lembagapendidikan

yang

ada

di

Indonesia

sebagaisolusiterhadappermasalahanpendidikan yang ada.
c. ManfaatBagiIlmuPengetahuan
1) Menambahwawasankeilmuantentangdasar-dasar

Mata

DiklatBangunan, khususnya Mata DiklatKonstruksiBangunan.
2) Sebagaibahanreferensidalamilmupendidikansehingadapatmemperk
ayadanmenambahwawasan.
d. BagiPenelitiBerikutnya
Dapatdijadikansebagaibahanpertimbanganataudikembangkanlebihlanj
ut, sertareferensiterhadappenelitian yang sejenis.

E. StrukturOrganisasiSkripsi
StrukturOrganisasiPenulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi
dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam
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mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan makalah penelitian ini.
Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Membahas
permasalahan yang dihadapi, ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti,
tujuan dan manfaat yang akan dilakukan, metodelogi penelitian yang digunakan
dan sistematika penulisan.

BAB II : KajianPustaka / LandasanTeori
Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisis. Terdapat kutipan dari
buku-buku, website, maupun sumber literatur lainnya yang mendukung
penelitian

ini.Biasanyaterdiridarikonsepdanteori,

relevandenganbidang

yang

diteliti,

penelitianterdahulu

danposisiteoritispeneliti

yang
yang

berkenaandenganmasalah yang diteliti.

BAB III : MetodePenelitian
Babiniadalahbagian

yang

mengarahkanpembacauntukmengetahuibagaimanapenelitimerancangalurpenelitia
nnyadarimulaipendekatanpenelitian,

instrument

yang

digunakan,

tahapanpengumpulan data, danlangkah-langkahanalisis data yang dijalankan.

BAB IV : TemuandanPembahasan
Babinimenyampaikanduahal

yang

yaknitemuanpenelitianberdasarkanhasilpengolahandananalisis

utama,
data

denganberbagaikemungkinanbentuknyasesuaidenganurutanrumusanpermasalaha
npenelitian,
danpembahasantemuanpenelitianuntukmenjawabpertanyaanpenelitian

yang

telahdirumuskansebelumnya.
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BAB V : Simpulandan Saran
Babiniberisisimpulandan

saran,

yang

menyajikanpenafsirandanpemaknaanpenelititerhadaphasilanalisistemuanpenelitia
nsekaligusmengajukanhal-halpenting

yang

dapatdimanfaatkandarihasilpenelitiantersebut.
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