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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Menurut Nana Sodih Sukmadinata (Andi, 2015, hlm. 12) 

bahwa kurikulum sebagai suatu rencana tertulisjuga dapat dipandang sebagai 

sebuah dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar dan evaluasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama 

adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, 

sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi 

kedua dimensi tersebut.  

Kurikulum 2013 diterapkan pada semua jenjang pendidikan, salah satunya 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sala 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau 

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 

setara SMP atau MTs. 

SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang 

dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. 

Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan 

masyarakat dan pasar. Pendidikan kejuruan adalah Pendidikan Menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. 

Salah satu program keahlian yang ada di SMK adalah Program keahlian Kuliner.  

Struktur Kurikulum 2013 SMK Program Keahlian Kuliner disusun untuk 

setiap kelas X, XI, dan XII dengan pembagian jam pelajaran pada setiap mata 
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pelajarannya. Mata pelajaran terbagi kedalam 3 kelompok yaitu Muatan Nasional 

(A), Muatan Kewilayahan (B), dan Muatan Peminatan Kejuruan (C). Pada 

kelompok Muatan Peminatan Kejuruan (C) terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu 

Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), Kompetensi 

Keahlian (C3). 

Struktur Kurikulum diatas merupakan struktur kurikulum revisi K-13 yang 

akan diberlakukan pada tahun ajar 2017/2018. Struktur kurikulum mejadi patokan 

seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran, karena didalamnya 

terdapat susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Program keahlian Kuliner merupakan program keahlian yang didalamnya 

terdapat mata pelajaran Keamanan Pangan yang salah satu kompetensi dasar nya 

adalah “Mengidentifikasi Resiko Hygiene Terkait Kerusakan Makanan”. Mata 

pelajaran Keamanan Pangan ini lebih menekankan pada teori daripada praktikum. 

Dengan presentase 70% teori dan 30% praktikum. Waktu sebanyak 70% dalam 

satu minggu untuk teori akan dibutuhkan pembelajaran yang mampu membuat 

siswa terkesan dengan materi yang diajarkan. Sehingga perlu adanya 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembahasan teori 

pada mata pelajaran Keamanan Pangan.  

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Hal ini mengingatkan bahwa kegiatan belajar mengajar   

diadakan   dalam   rangka   memberikan   pengalaman-pengalaman belajar pada 

siswa. Jika siswa aktif dalam kegiatan belajar kemungkinan besar siswa akan 

dapat mengambil makna dari pembelajaran tersebut. Kegiatan belajar terjadi jika 

ada komunikasi antara guru dengan siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat 

PPL di SMK Negeri 9 Bandung dengan cara observasi atau mengamati 

pembelajaran yang dilakukan pada mata pelajaran Keamanan Pangan masih 

menggunakan metode ceramah yang lebih berpusat kepada guru daripada siswa. 

Siswa lebih banyak menghafal dengan kata-kata tanpa memahami makna yang 

terkandung didalamnya sehingga hanya memiliki pengetahuan yang pasif. Siswa 

cenderung menunggu dijelaskan terlebih dahulu oleh guru daripada mencari dan 
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menemukan sendiri informasi. Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran 

yang lebih efektif pada kompetensi dasar 3.3 “Mengidentifikasi Resiko Hygiene 

Terkait Kerusakan Makanan” agar siswa aktif di dalam kelas dan suasana kelas 

pada saat proses pembelajaran berlangsung tidak membosankan. Metode 

pembelajaran merupakan konsep mewujudkan proses belajar mengajar, yang 

berarti rencana yang akan atau dapat dilaksanakan (Sugandi, 2005, hlm. 103).  

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode 

pembelajaran two stay two stray, dengan langkah sebagai berikut : siswa dibentuk 

kelompok. Masing-masing kelompok anggotanya empat orang. Siswa bekerja 

sama dalam kelompok dan setelah selesai dua orang masing-masing kelompok 

menjadi tamu kelompok lainnya. Dua orang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kelompok 

mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka (Suprijono, 2009:93-94). 

Keunggulan metode pembelajaran two stay two stray ini menurut Spencer Kagan 

(1992) adalah dapat diterapkan dalam semua tingkatan, meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa dalam mengemukakan pendapat, membantu 

meningkatkan prestasi belajar, dan membuat belajar lebih bermakna. 

Penelitian mengenai metode pembelajaran two stay two stray telah dilakukan 

sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti 2014, hasil penelitian yang 

diperoleh yaitu pengaruh metode pembelajaran two stay two stray mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V 

SD di Gugus III Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Penelitian yang 

dilakukan Meily 2017, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan demikian 

penggunaan metode pembelajaran two stay two stray dapat meningkatkan prestasi 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah 

Hijriyah II Palembang. Berdasakan kedua penelitian yang telah dilakukan tersebut 

dapat membuktikan bahwa metode pembelajaran two stay two stray dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Salah satu mata pelajaran pada program keahlian kuliner adalah keamanan 

pangan dengan salah satu kompetensi dasarnya “mengidentifikasi resiko hygiene 
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terkait kerusakan makanan”. Kompetensi tersebut dipilih dikarenakan beberapa 

alasan. Pertama, perlunya komunikasi yang baik antara siswa untuk merumuskan 

dan berpendapat tentang kerusakan-kerusakan pada makanan terjadi karena apa 

saja. Kedua, agar siswa dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya dan 

dapat menyimak dengan baik apa yang dijelaskan oleh kelompok lain sehingga 

dapat memberikan informasi kepada teman satu kelompoknya. Ketiga, agar siswa 

tidak bosan saat proses pembelajaran dengan kompetensi dasar ini sehingga perlu 

dilakukannya pembelajaran dengan metode pembelajaran two stay two stray. 

Uraian latar belakang tersebut membuat penulis sebagai mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Tata Boga tertarik untuk mengetahui penerapan model two stay 

two stray di SMKN 9 Bandung.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dilakukan untuk mempersempit permasalahan yang akan 

diteliti. Menurut Sugiyono (2012: 35), rumusan masalah merupakan pertanyaan 

yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah 

dalam penelitian kali ini sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas adalah “Bagaimana hasil dari penerapan metode pembelajaran two stay two 

stray pada kompetensi dasar “Mengidentifikasi Resiko Hygiene Terkait 

Kerusakan Makanan” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini  adalah untuk memperoleh 

informasi bagaimana hasil belajar siswa SMK di Bandung dalam mata pelajaran 

Keamanan Pangan setelah dilakukan eksperimen dengan menerapkan metode 

pembelajaran two stay two stray. Lebih khusus lagi tujuan yang ingin dicapai dari 

hasil penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penerapan metode pembelajaran two stay two stray pada 

kompetensi dasar “mengidentifikasi resiko hygiene terkait kerusakan 

makanan” ditinjau dari langkah pembelajaran. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan kognitif pada tingkat 

pengetahuan (C1), Pemahaman (C2), Penerapan (C3) pada kompetensi dasar 
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“mengidentifikasi resiko hygiene terkait kerusakan makanan” pada kelas 

kontrol. 

3. Mengetahui hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan kognitif pada tingkat 

pengetahuan (C1), Pemahaman (C2), Penerapan (C3) pada kompetensi dasar 

“mengidentifikasi resiko hygiene terkait kerusakan makanan” dengan 

menggunakan metode two stay two stray. 

4. Mengetahui efekifitas penerapan metode pembelajaran two stay two stray 

pada Kompetensi Dasar “Mengidentifikasi Resiko Hygiene Terkait 

Kerusakan Makanan” 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi mengenai 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran two stay two stray 

di SMKN 9 Bandung serta dapat menjadi alternatif metode pembelajaran. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang 

penggunaan model pembelejaran yang dapat diterima siswa (pembelajaran 

yang menyenangkan) dengan menggunakan metode pembelajaran two stay 

two stray. Sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang akan 

memperluas pengetahuan siswa dan siswa lebih mampu memahami setiap 

materi yang dijelaskan. 

b. Bagi peneliti 

Memperoleh pengetahuan, pengalaman serta wawasan dalam melaksanakan 

penelitian sesuai kaidah yang telah ditentukan khusunya pada bidang Tata 

Boga mengenai penerapan metode pembelajaran two stay two stray pada 

kompetensi dasar “Mengidentifikasi Resiko Hygiene Terkait Kerusakan 

Makanan” pada mata pelajaran Keamanan Pangan. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Upaya untuk memudahkan penelaahan bagian dalam penelitian ini, maka 

penulis, menyajikan penulisan berdsarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia (2016, hlm. 20) adalah sebagai berikut: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Meliputi definisi pembelajaran, metode pembelajaran two stay two stray, 

langkah pembelajaran two stay two stray, kelebihan dan kelemahan metode 

pembelajaran two stay two stray. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Meliputi metode penelitian, lokasi penelitian dan partisipan, prosedur 

penelitian, instrument penelitian dan analisis data.  

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Mengenai pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Meliputi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


