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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perubahan kurikulum pendidikan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menjadi kurikulum 2013 harus dibarengi dengan usaha peningkatan sarana 

dan prasarana penunjang seperti perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran 

yang terdapat pada kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan keseimbangan 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Pengadaan perangkat 

pembelajaran dalam menghadapi perubahan kurikulum pendidikan menjadi 

kurikulum 2013 bukan hal yang mudah dalam pelaksanaannya. 

Sosialisasi akan perubahan kurikulum masih dirasa kurang oleh masyarakat 

pendidikan, mengingat sedikitnya media dan waktu sosialisasi. Pemahaman yang 

kurang tersebut menjadi salah satu penyebab minimnya produk perangkat 

pembelajaran sebagai sarana penunjang pembelajaran pada sistem pendidikan 

kurikulum 2013. Rendahnya pemahaman dan minat pihak-pihak terkait dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang bercirikan kurikulum 2013, tentunya 

menjadi situasi yang memprihatinkan. 

Masih minimnya ketersediaan perangkat pembelajaran terutama media 

pembelajaran siswa membuat proses pembelajaran berjalan secara tidak maksimal. 

Hal lain yang timbul akibat tidak adanya pengembangan perangkat pembelajaran 

bercirikan kurikulum 2013 adalah pencapaian kompetensi siswa tidak sesuai dengan 

kompetensi keterampilan yang distandarkan oleh dunia industri. Jika keterampilan 

peserta didik tidak sesuai dengan standar tersebut, maka siswa SMK tidak memiliki 

nilai jual di hadapan dunia industri, yang berakibat semakin tingginya angka 

pengangguran di Indonesia. 
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Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang berpusat pada proses 

keaktifan siswa, sehingga terciptanya suatu proses pembelajaran yang interaktif 

dalam menggali segala sumber belajar yang ada. Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar  peserta 

didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami  

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari 

mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru.  

Salah satu prinsip psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak begitu saja 

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa yang harus aktif membangun 

pengetahuan dalam pikiran mereka. Menurut teori konstruktivisme, belajar 

merupakan hasil konstruksi sendiri pebelajar sebagai hasil interaksinya terhadap 

lingkungan belajar. Sejalan dengan teori diatas, menurut Sanjaya (2010:164) bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pengalaman disini 

dapat berupa pengalaman secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Pengalaman langsung dapat memberikan efektivitas ingatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pengalaman secara tidak langsung. Selain itu, kerucut 

pengalaman Edgar Dale dalam Arsyad (2007:62) melukiskan bahwa semakin konkret 

siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin banyaklah pengalaman yang 

didapatkan. Tetapi sebaliknya jika semakin abstrak siswa mempelajari bahan 

pelajaran, maka semakin sedikit pula pengalaman yang didapatkan. Namun pada 

kenyataanya, pengalaman secara langsung sangatlah sulit dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena tidak semua bahan pelajaran dapat 

dihadirkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran 
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menempati posisi cukup strategis untuk menambah dan mengembangkan pengalaman 

belajar dalam rangka mewujudkan proses belajar secara optimal. Proses belajar yang 

optimal merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan hasil belajar peserta didik 

yang optimal pula. Hasil belajar yang optimal juga merupakan salah satu cerminan 

hasil pendidikan yang berkualitas. 

Pada SMKN 1 Cimahi Jurusan Kontrol Mekanik tepatnya di kelas XI terdapat 

mata pelajaran Pengukuran Besaran Proses, mata pelajaran ini merupakan mata 

pelajaran basic skill  yang sangat penting karena sangat berhubungan untuk 

kompetensi inti siswa jurusan kontrol mekanik untuk kedepannya. Berdasarkan 

pengamatan dan observasi pada saat praktek pengalaman lapangan, proses pengajaran 

mata pelajaran tersebut masih menggunakan metoda ceramah dan belum terdapat 

media pembelajaran apapun yang menunjang proses pembelajaran siswa. Sedangkan 

karakteristik dari mata pelajaran Pengukuran Besaran Proses yang lebih cenderung 

pada praktek, eksplorasi dan pengembangan logika berfikir sesuai dengan aplikasi di 

industri membutuhkan cara penyajian menarik, sistematik dengan penyajian visual 

yang mendekati dengan simulasi di dunia industri. Trigger untuk memicu perhatian 

dan pengembangan logika peserta didik dan tentunya peranan guru sebagai tutor dan 

fasilitator sangat penting dalam pengajaran mata pelajaran ini. dimulai dari penjelasan 

materi secara bertahap dan sistematis, kemudian guru mempraktekan dan 

menjelaskan secara bertahap mulai dari pemahaman konsep besaran proses sampai 

cara pengukuran besaran proses. Semua tahapan itu dilakukan hanya dalam sekali 

penjelasan dan keterbatasan pada saat demonstrasi, sehingga membuat siswa sulit 

mengerti dan kebingungan untuk memahami konsep dasar dari mata pelajaran ini. 

Selain itu menurut guru mata pelajaran Pengukuran Besaran Proses  

(PBP) Kelas XI jurusan Kontrol Mekanik SMKN 1 Cimahi bapak Drs. Sugiono 

mengungkapkan pada mata pelajaran PBP membutuhkan suatu seting kegiatan belajar 

mengajar yang tepat untuk membuat siswa lebih tertarik belajar sehingga terbentuk 
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keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, mengaplikasikan dan menyimpulkan. Permasalahan yang ada saat ini 

yaitu siswa cenderung lambat dalam pemahaman konsep dan pengaplikasian konsep 

materi, sulitnya terbentuk pola pikir yang sistematis untuk memecahkan masalah. 

Berdasarkan Hasil Tes yang diberikan kepada 34 siswa  diperoleh hasil sebanyak 12 

orang mendapat nilai lebih besar dari Kriteria Kelulusan Minimal (KKM), dan 22 

orang mendapat nilai kurang dari KKM,  maka jika dipresentasikan jumlah siswa 

yang lulus KKM sebesar 35, 29% dan siswa yang belum mencapai KKM sebesar 

64,71 %, dengan nilai KKM sebesar 75, oleh karena itu masih diperlukan proses 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penggunaan media pembelajaran yang 

kreatif dan sesuai dengan kenyataan dilapangan dapat menjadi solusi untuk mengatasi 

permasalahan di atas karena media pembelajaran menempati posisi cukup strategis 

untuk mewujudkan prestasi belajar siswa. Dalam dunia pendidikan, guru pendidik 

harus memiliki inovasi pembelajaran disekolah, terutama di sekolah menengah 

kejuruan yang memerlukan media pembelajaran yangs sesuai dengan kenyataan di 

lapangan agar mempermudah siswa ketika masuk ke dunia kerja dan dunia industri. 

Penelitian tentang penerapan media pembelajaran telah banyak dilakukan. 

Mahmudah (2013: 389) menjelaskan bahwa “media pembelajaran sangat baik 

manfaatnya untuk siswa karena menambah pengetahuan serta dapat menumbuhkan 

semangat belajar untuk siswa.” Kusantati, dkk (2013: 244) menambahkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membangkitkan 

motivasi dan rangsangan belajar siswa serta meningkatkan pemahaman materi 

pembelajaran sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. 
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Pada penelitian ini, peneliti berusaha ingin mengungkapkan sampai sejauh 

mana pengaruh yang ditimbulkan oleh media pembelajaran Pengukuran Besaran 

Proses siswa SMK kelas XI yang bercirikan saintifik kurikulum 2013. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah hasil belajar ranah kognitif siswa setelah  diimplementasikan 

alat peraga pengukuran besaran sebagai media pembelajaran  pada mata 

pelajaran pengukuran besaran proses ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar ranah afektif siswa pada saat digunakannya alat 

peraga pengukuran besaran sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran 

pengukuran besaran proses ?  

3. Bagaimanakah hasil belajar ranah psikomotor siswa pada saat digunakannya 

alat peraga pengukuran besaran  sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran pengukuran besaran proses?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil belajar yang mencangkup ranah kognitif pada siswa 

yang telah menggunakan media pembelajaran pengukuran pengukuran 

besaran pada mata pelajaran pengukuran besaran proses. 

2. Mengetahui hasil belajar yang mencangkup ranah afektif pada siswa 

yang telah menggunakan media pembelajaran pengukuran pengukuran 

besaran pada mata pelajaran pengukuran besaran proses. 

3. Mengetahui hasil belajar yang mencangkup ranah psikomotor pada 

siswa yang telah menggunakan media pembelajaran pengukuran 

pengukuran besaran pada mata pelajaran pengukuran besaran proses. 

4. Mengembangkan media pembelajaran yang mudah dalam 

penggunaannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai 

pengukuran besaran proses di SMK. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan minat siswa terhadap mata pelajaran pengukuran 

besaran proses . 

2. Memberikan masukan kepada guru mengenai media yang digunakan 

dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sebagai salah satu 

upaya penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

3. Memberikan masukan kepada lembaga sekolah mengenai media 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi 

pelajaran. 

4. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam menyusun penelitian. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun pembahasan pada sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima pokok 

bahasan, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, serta 

struktur organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung dari masalah yang sedang dikaji dan 

kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti, serta hipotesis dari 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk 

beberapa komponen lainnya, diantara lain adalah lokasi dan subjek populasi/ sampel 

penelitian desain penelitian, definisi operasional, cara menggunakan instrumen, 

proses pengembangan instrumen, serta teknik pengumpulan data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan 

yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, serta 

pembahasan temuan dari penelitian ini. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab simpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap 

hasil analisis temuan penelitian. 


