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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih  menjadi masalah yang 

diperbincangkan perlu perhatian dan dicarikan solusinya. Masalah tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain  keadaan pendidik, siswa, 

instansi sekolah sampai ke Pemerintah. Pendidik menjadi salah  satu  

pengaruh yang paling kompleks karena menjadi contoh dan panutan bagi 

siswa. Sikap dan perilaku pendidik juga menjadi panutan untuk siswa saat 

memberikan pembelajaran. Pendidik dikatakan belum sukses dalam 

menguasai kelas bila siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus dapat mengakibatkan turunnya 

reputasi pendidik dan berujung menurunnya kualitas instansi sekolah 

tersebut. Pendidik yang baik dapat memilih metode pembelajaran yang  

cocok dengan mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran Mekanika 

Teknik memang  termasuk  salah  satu pelajaran yang sulit,  khususnya untuk  

kelas  X TGB  SMK Negeri 7 Baleendah. 

Pengalaman dan pengamatan yang dilakukan saat pra-penelitian pada mata 

pelajaran Mekanika Teknik, pendidik kurang memperhatikan metode yang 

efektif dalam pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut  membuat  hasil  

belajar siswa   ikut   rendah.   Hasil belajar siswa rendah diindikasikan dengan 

fakta berikut: (1) rata-rata kelas X TGB  adalah 51,45 atau 91% siswa berada 

di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM), sedangkan KKM mata 

pelajaran Mekanika Teknik adalah 75. (2) Terdapat pengakuan dari 87,5 % 

siswa bahwa Mekanika Teknik adalah salah satu mata pelajaran yang sulit. 

Hasil tersebut menunjukkan Mekanika Teknik adalah mata pelajaran yang 

sulit untuk siswa  dan perlu peningkatan hasil. Hasil tersebut diindikasikan 

bahwa pendidik perlu memperhatikan metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang tepat yaitu metode pembelajaran Quantum Learning.  

Quantum  adalah  interaksi yang mengubah sesuatu. Quantum Learning 

yaitu pembelajaran yang membosankan diubah menjadi menyenangkan. 
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Karakteristik metode pembelajaran ini adalah menerapkan asas “TANDUR”. 

Kata “TANDUR” kepanjangan  dari  Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi dan Rayakan. Asas ini yang membuat suasana kelas 

menjadi menyenangkan karena menuntut siswa lebih aktif. Pendekatan 

metode pembelajaran ini bersifat partisipasif (secara individu dan kelompok) 

yang didukung dengan lingkungan belajar yang menyenangkan (De Porter, 

2011). Kesimpulan dari metode pembelajaran ini  cocok  untuk  mata 

pelajaran apa saja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Quantum Learning untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Mekanika Teknik 

Kelas X SMK Negeri 7 Baleendah ” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang ada di SMK N 7 Baleendah diantaranya: 

1. Beberapa siswa menganggap Mekanika Teknik adalah salah satu mata 

pelajaran yang sulit Ditunjukan dengan pengakuan dari 87,5 % siswa kelas 

X TGB bahwa Mekanika Teknik termasuk kedalam mata pelajaran yang 

sulit. 

2. Terdapat kesenjangan antara siswa cepat dalam memahami materi dan 

siswa yang lambat dalam memahami materi. Hal ini dapat dilihat dari rata-

rata nilai pada kelas X TGB  adalah 51,45 atau 91% peserta didik berada 

di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM), sedangkan KKM mata 

pelajaran konstruksi bangunan adalah 75. 

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat muncul antara lain : 

1. Bagaimana penerapan Quantum Learning pada pelajaran Mekanika 

Teknik kelas X SMKN 7 Baleendah ?; 

2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar setelah penerapan Metode 

Quantum Learning pada pelajaran Mekanika Teknik siswa kelas X SMKN 

7 Baleendah ? 
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D. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran Mekanika Teknik dengan KD 

3.6 menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka batang sederhana 

dan 4.6 menghitung gaya batang pada konstruksi rangka batang sederhana 

dengan menggunakan metode pembelajaran Quantun Learning dimana 

sampel siswa kelas X jurusan Teknik Gambar Bagunan SMK Negeri 7 

Baleendah.; 

2. Hasil Belajar dilihat pada aspek Kognitif ( C1 = Pengetahuan, C2 = 

Pemahaman, C3 = Aplikasi, dan C4 = Analisis) serta aspek Afektif. 

E. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk:  

1. Mengetahui bagaimana penerapan Quantum Learning pada pelajaran 

Mekanika Teknik kelas X SMKN 7 Baleendah; 

2. Memperoleh besaran peningkatan hasil belajar setelah penerapan Metode 

Quantum Learning pada pelajaran Mekanika Teknik siswa kelas X SMKN 

7 Baleendah. 

F. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a) Memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran Quantum 

Learning ; 

b) Menambah ilmu tentang pemanfaatan metode Quantum Learning 

sebagai metode pembelajaran. 

2. Secara Praktis 

a) Hasil penelitian bisa dijadikan sumber informasi atau masukan kepada 

pengajar (guru) dalam memberikan pelajaran-pelajaran yang dinilai 

sulit dipahami oleh siswa; 

b) Metode  Quantum Learning dapat dijadikan referensi untuk diterapkan 

di sekolah. 

 



4 
 

4 
Din Nur Laila Saputri, 2017 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN MEKANIKA TEKNIK SISWA KELAS X SMK NEGERI 7 
BALEENDAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

G. Struktur Organinsasi Skripsi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bab pembuka yang isinya meliputi latar belakang, 

identifikasi masalah rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan dan struktur organisasi skripsi. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II merupakan uraian kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan 

teoritik dalam menyusun pernyataan penelitian, tujuan serta hipotesis. Bab 

II pada penelitian ini berisi teori Model Pembelajaran Quantum Learning, 

Hasil belajar, mata pelajaran Mekanika Teknik dan Penelitian Terdahulu. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi penjabaran tentang metodologi penelitian, yang di dalamnya 

berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variable, hipotesis, 

instrument penelitian, posedur penelitian dan analisis data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi deskripsi 

hasil penelitian dan hasil analisis data. 

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab V berisi simpulan, implikasi dari hasil penelitian serta rekomendasi 

bagi penelitian yang akan datang.
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