
 

Armanda Nainggolan, 2016 
PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL GUIDED INQURY  (INKUIRI 
TERBIMBING) DAN  PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA MATA DIKLAT SISTEM KOMPUTER  
DI SMK NEGERI 2 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Penelitian 

Prospek masa depan pendidikan teknologi memunculkan orientasi kuat 

pada banyaknya tujuan pendidikan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan yang baik yaitu dengan menciptakan kurikulum yang seusai. 

Kurikulum sekolah menengah kejuruan didesain sedemikian rupa demi 

menyiapkan tenaga kerja professional yang siap dan mampu dalam menghadapi 

dunia kerja. 

Pendidikan teknologi adalah komponen penting di dalam keseluruhan 

dunia kependidikan. Pesatnya perkembangan teknologi sekarang membutuhkan 

ketepatan penerapan model pembelajaran sekolah, berorientasi mencetak lulusan 

berkualitas demi mengimbangi perkembangan teknologi sekarang. Untuk 

mencapai hal tersebut, demi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran yang 

dapat mendukung program produktif yang berkualitas, efektif, efisien, dan 

relevan, serta kontributif sebagaimana tuntutan kurikulum, maka diperlukan 

semacam model atau contoh pembelajaran yang dapat melayani kebutuhan siswa 

dalam memaksimalkan penguasaan program diklatnya dalam rangka 

meningkatkan kualitas lulusan di masa datang.  

Dengan banyaknya model pembelajaran yang ada saat ini, maka 

diperlukan suatu kejelian memakai model agar memperbaiki mutu kegiatan 

belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Dengan 

diterapkannya suatu model pembelajaran yang inovatif, diharapkan mampu 

membangkitkan motivasi para siswa untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil 

belajar sesuai yang ditargetkan kurikulum. 

Dari kenyataan dan pandangan yang dikemukakan, maka 

permasalahanyang timbul adalah bagaimana upaya guru untuk 

meningkatkan/memperbaiki mutu kegiatan belajar mengajar sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Dengan diterapkannya suatu 
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metode pembelajaran yang inovatif, diharapkan mampu membangkitkan motivasi 

para siswa untuk belajar. 

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat suatu metode pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh baik fisik maupun 

mental yang menunjang pula terhadap proses pembelajaran yang diinginkan.  

Pada kurikulum 2013 pada saat ini dituntut untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan siatuasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka yaitu 

model Inkuiri Terbimbing (Guided inquiry) dan suatu model pembelajaran yang 

menuntut siswa diharapkan aktif berpikir, berkomunikasi, mencari informasi dan 

berpusat pada siswa, serta terintegrasi pada praktik kejadian dunia nyata yang 

disebut sebagai model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning). 

Dalam penelitian ini akan dicari perbandingan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Sistem Komputer yang menggunakan pembelajaran Inquiri 

Terbimbing (Guided Inquiry) dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Sistem 

Komputer yang menggunakan pembelajaran pendekatan Project Based Learning 

(PjBL). 

Alasan dipilihnya mata pelajaran Sistem Komputer dalam penelitian ini 

yaitu : (1) Dalam mata pelajaran Sistem Komputer terdapat keseimbangan antara 

praktik dengan teori. Sehingga dalam peningkatan hasil belajar diperlukan 

keselarasan dalam penguasaan teori dan penguasaan praktiknya. (2) Dalam mata 

pelajaran ini juga menuntut siswa lebih melakukan banyak percobaan untuk 

menyelesaiakan suatu permasalahan. (3) Mata pelajaran Sistem Komputer ini 

adalah salah satu mata pelajaran yang diemban peneliti pada saat melaksanakan 

PPL di SMK N 2 Bandung. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas  maka penulis memfokuskan 

penelitian ini dengan kajian : “ PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY 

(INKURI TERBIMBING) DAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 
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PADA MATA DIKLAT SISTEM KOMPUTER DI SMK NEGERI 2 

BANDUNG ”  

 

1.2.   Rumusan Masalah Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 35) : “Rumusan masalah merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun 

demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah  karena setiap 

rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah”. 

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan dari latar belakang masalah 

di atas, maka indentifikasi masalah pada peneltian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Guided Inquiry 

(Inkuiri Terbimbing)? 

2. Bagaimana hasil siswa belajar dengan model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL)? 

3. Bagaimana perbandingan hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran 

Guided Inquiry (Inquiri Terbimbing) dengan Project Based Learning 

(PjBL)? 

 

1.3.   Batasan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar dalam 

pembahasannya tepat menuju sasaran dan tidak menyimpang. Dalam menghindari 

perluasan pengkajian masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian 

dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bahwa kajian yang akan diteliti dibatasi hanya pada program diklat Sistem 

Komputer 

2. Sampel yang akan digunakan adalah siswa SMK Jurusan Teknik Informasi 

dan Jaringan kelas X SMK Negeri 2 Kota Bandung 

3. Mengetahui perbandingan hasil prestasi belajar yang menggunakan model 

pembelajaran Guided Inquiry (Inkuiri Terbimbing) dengan model 
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pembelajaran Project Based Learning (PjBL) pada program diklat Sistem 

Komputer kelas X di SMK Negeri 2 Kota Bandung. 

4. Model yang diterapkan pada kelas eksperimen adalah model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) dan model yang diterapkan pada kelas 

kontrol adalah Guided inquiry (Inkuiri Terbimbing). 

5. Penilaian meliputi ranah koginitif yaitu (1) Knowledge (2) Comprehension 

(3) Application (4) Analysis (5) Evaluation, psikomoton yaitu (1) 

Mengolah (2) Menalar (3) Menyaji (4) Efektif (5) Kreatif  dan afektif 

siswa 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

mengetahui model pembelajaran mana yang lebih mempengaruhi siswa  untuk 

diterapkan guna meningkatkan hasil belajar  pada mata diklat Sistem Komputer 

kelas X Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 2 Kota Bandung. 

Adapun tujuan khususnya : 

1. Mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan Guided Inquiry 

(Inkuiri Terbimbing) pada mata diktlat Sistem Komputer. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan Project Based 

Learning (PjBL) pada mata diklat Sistem Komputer. 

3. Mengetahui perbandingan hasil belajar siswa dengan model  Guided 

Inquiry (Inkuiri Terbimbing) dengan Project Based Learning (PjBL) 

pada mata diklat Sistem Komputer. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi peneliti, akan mengetahui hasil pembelajaran dengan menggunakan 

model Guided Inquiry (Inkuiri Terbimbing) dengan Project Based Learning 

(PjBL). 



5 
 

Armanda Nainggolan, 2016 
PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL GUIDED INQURY  (INKUIRI 
TERBIMBING) DAN  PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA MATA DIKLAT SISTEM KOMPUTER  
DI SMK NEGERI 2 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

2. Bagi guru, dapat dijadikan suatu informasi dan dapat menerapkan model 

pembelajaran mana yang pengaruhnya lebih baik untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa guna meningkatkan hasil belajar khususnya pada 

mata diktat Sistem Komputer kelas X Teknik Komputer dan Informatika. 

3. Bagi sekolah, dapat direkomendasikan kepada petinggi sekolah untuk 

menyosialisasikan  penerapan model pembelajaran ini kepada guru-guru 

dari mata diktat lain dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.6. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2002 :18) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber 

data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah 

peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti, yang menjadi 

kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya 

pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak 

sampel sumber data. 

Lincoln dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2008:219) mengemukakan 

bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada 

perhitungan statistic. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi 

yang maksimum. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penilitian ini diperlukan suatu sistematika penulisan yang 

terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Melingkupi latar belakang masalah, rumusan masalah, Pembatasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang dikemukakan para ahli 

sebelumnya sebagai pendukung mengenai pembahasan  yang   dilakukan 

dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai metode apa yang akan digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian, mencari data dan sumbernya, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji coba instrumen 

penelitian, hipotesis penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dikaji menenai pembahasan-pembahasan yang 

dihasilkan selama penelitian berlangsung. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang didapat 

setelah melakukan penelitian dan memberikan saran terhadap penelitian 

yang dilaksanakan. 

 

 

 


