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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang republik Indonesia No. 2 tahun 1989 yang dikutip 

dari Mukhidin (2012:2). Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan 

mempersiapkan lulusan untuk bekerja pada bidang tertentu tanpa mengesampingkan 

potensi anak. Ruang lingkup pelaksanaan kurikulum yang diterapkan di sekolah 

kejuruan terdiri atas: 

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

2. Pendekatan pembelajaran. 

3. Dukungan mutu pendidikan dan pelatihan. 

Dalam pendekatan pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan, kita 

mengenal pembelajaran berbasis normatif dan adaptif. Pembelajaran berbasis adaptif 

normatif ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memandang siswa 

sebagai pribadi utuh, yang memiliki norma-norma dan memiliki berbagai potensi 

untuk berkembang secara mandiri. Salah satu  mata pelajaran yang masuk dalam  

mata pelajaran adaptif adalah mata pelajaran Keterampilan  Komputer dan 

Pengolahan Informasi (KKPI). 

Dalam Prakoso dan Januardy (2005:10) Keterampilan Komputer dan 

Pengolahan Informasi adalah mata diklat baru pada kurikulum SMK edisi 2000 yang 

merupakan penyempurnaan dari mata diklat “Komputer” pada kurikulum SMK edisi 

1999. Dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha untuk 

mewujudkan perpaduan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kurikulum 

sekolah menengah kejuruan sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan 
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Komunikasi yang ada di Indonesia saat ini. Substansi kurikulum KKPI disusun agar 

peserta didik dapat mengikuti pergerakan inovasi perangkat keras, sistem operasi, dan
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aplikasi komputer yang mengacu pada standar kompetensi seperti tertuang pada 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran Teknologi informasi dan 

Komunikasi yang telah dinyatakan Surat Keputusan Kurikulum 2004 dalam Susanti 

(2013:1) menyatakan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif dan mandiri dalam 

penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan menghargai karya cipta di 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan memiliki kemampuan-

kemampuan berikut siswa diharapkan memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dalam 

kehidupan global serta dapat beradaptasi dengan dunia perkerjaan dan perkembangan 

dunia. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada proses pembelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi yang ada di kelas sampel yaitu 

kelas X (Sepuluh) Akutansi SMK PGRI 2 Cimahi, guru biasanya menggunakan 

metode ceramah dalam proses pembelajaran kepada siswanya. Guru mentransfer 

informasi dan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa. Pembelajaran 

seperti ini merupakan pembelajaran yang terpusat kepada guru, dan  siswa menjadi 

objek pasif yang hanya dapat menerima materi dan informasi yang telah disampaikan 

oleh guru. Dan dampak dari hal tersebut adalah siswa menjadi terkesan kurang 

tertarik pada pembelajaran Keterampilan Komputer dan Pengolahan Informasi. Saat 

guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan pada 

pembelajaranpun siswa kurang merespon pertanyaan tersebut, siswa juga enggan 

untuk mengajukan pertanyaan kepada guru seputar materi yang telah guru sampaikan. 

Padahal menurut A.C Wrag dalam Rukmana (2010:107) respon yang setimpal dari 

siswa serta siswa yang bekerja rajin dan penuh konsentrasi merupakan suatu kriteria 

tercapainya sebuah pengelolaan kelas.  

Pembelajaran dengan  pola mentransfer informasi dan materi pembelajaran 

secara langsung kepada siswa juga dapat dikatakan dengan pembelajaran pasif. 

Memang dengan menggunakan pembelajaran pasif, guru dapat menyampaikan  

materi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Dan memang pada 
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kenyataannya pembelajaran pasif masih banyak sekali digunakan dalam berbagai 

pembelajaran yang dilakukan. Seperti penelitian awal yang telah di lakukan oleh Reni 

Susanti di SMK N 8 Bandung dan juga helena Irmanda di SMK N 1 Majalengka yang 

menunjukkan hasil bahwa pembelajaran pasif ini masih menjadi metode 

pembelajaran utama yang sering digunakan oleh para guru dalam proses 

pembelajarannya. Dengan hal tersebut diatas terdapat dampak yang kurang baik 

terhadap siswa. Seperti yang telah dinyatakan oleh  Michel et al. (2009), beberapa 

penelitian yang telah dilakukan pada proses pembelajaran pasif  menunjukkan bahwa 

banyak siswa yang gagal untuk menguasai sebagian besar materi setelah 

pembelajaran selesai jika dibandingkan dengan pembelajaran aktif. Hal ini memang 

sangat disayangkan, karena untuk sekolah-sekolah  kejuruan, mata pelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengolahan Informasi merupakan sarana penting yang 

akan menunjang pendidikan yang memiliki tujuan agar siswa menguasai ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan dasar-dasar keahlian sebagai bekal pengembangan 

dirinya sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa 

Komputer telah menjadi alat bantu diberbagai bidang kehidupan.  

Menurut Arikunto (2012:294) dalam kelompoknya siswa memiliki kedudukan 

yang merupakan letak siswa dalam urutan tingkatan. Siswa ini akan dibagi kedalam 

tiga kelas atau tingkatan, yaitu siswa dengan kelas atas, siswa kelas tengah dan siswa 

kelas bawah. Tingkatan tersebut dibuat berdasarkan nilai siswa yang telah diurutkan, 

dimana nilai ini merepresentasikan kemampuan siswa tersebut. Sebagai salah satu 

bentuk kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan 

penting yang akan mempengaruhi kemampuan siswa. Proses belajar mengajar 

didukung oleh beberapa faktor, yang dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang muncul dan bersumber pada diri individu siswa, 

sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang hadir dan bersumber pada diri 

lingkungan individu. Beberapa faktor eksternal yang mendukung terlaksananya 

pendidikan yang baik menurut Slameto (2010) diantaranya adalah Metode mengajar, 
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kurikulum, penerapan disiplin, hubungan siswa dengan guru maupun teman, media 

dan sarana/prasarana.  

Salah satu faktor eksternal yang disebutkan diatas adalah metode 

pembelajaran dan media, tidak dapat dipungkiri pemilihan metode dan media yang 

baik dalam kegiatan pembelajaran akan menentukan keberhasilan dari kegiatan 

pembelajaran. Hal ini disebabkan usaha sadar siswa untuk mendapatkan pengetahuan 

juga dipengaruhi oleh ketertarikan siswa akan pembelajaran yang salah satunya 

ditopang oleh penggunaan metode pembelajaran yang baik. Besarnya pengaruh 

metode pembelajaran dan media pembelajaran sebagai bentuk dari pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi didalam proses 

pembelajaran, membuat kedua hal tersbut menjadi bagian dari kriteria kompetensi 

kepribadian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. (Dharma, 2008). Munir 

(2012:6) menyebutkan bahwa dalam menjadi alat bantu pembelajaran multimedia 

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah multimedia bersifat multisensorik 

karena banyak merangsang indera, sehingga mengarah ke perhatian dan tingkat 

retensi yang tinggi. Penjelasan lebih lanjut lagi diberikan oleh National Training 

Laboratories dalam Nugroho (2010) yang menjelaskan bahwa dalam piramida 

pembelajaran aktif, siswa akan bertambah aktif dan tertantang dengan pengalaman 

yang meningkat secara praktis berdasarkan multi-sensor. 

Menurut Mulyasa (2002:238), Pembentukan pengetahuan melibatkan 

interpretasi kita atas materi yang kita lihat atau dengar. Sebelum hal tersebut menjadi 

suatu pengetahuan kita, materi tersebut harus melewati proses yang disebut 

interpretasi. Interpretasi berada di antara materi yang kita lihat dan dengar dan 

pemahaman kita tentang hal tersebut. pengetahuan dikonstruksi dari hasil interpretasi 

atas suatu materi atau peristiwa. Siswa dikatakan telah belajar tentang suatu materi 

ketika materi tersebut adalah masuk akal bagi siswa. Pembelajaran yang baik adalah 

proses aktif mengkonstruksi atau merangkum suatu kerangka konsep. Dengan model 

konstruktif maka materi-materi yang disampaikan menjadi masuk akal bagi diri 

siswa. Metode pembelajaran konstruktivisme melibatkan pertukaran pikiran dan 
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interpretasi. Kegiatan penyesuaian tersebut dapat dilaksanakan antara siswa dengan 

guru atau antar siswa. 

Michael (2006) menyatakan bahwa pembelajaran aktif merupakan 

pembelajaran dimana siswa terlibat dalam beberapa aktivitas yang memaksa mereka 

untuk merenungkan ide-ide dan menggunakan ide-ide tersebut.  Pembelajaran yang 

membuat siswa secara teratur menilai sendiri tingkat pemahaman dan 

keterampilannya dalam menangani konsep atau masalah dalam disiplin tertentu. 

Pembelajaran aktif juga merupakan kegiatan yang mengukur pencapaian pengetahuan 

melalui partisipasi atau kontribusi, proses menjaga mental siswa dan juga fisik siswa. 

Aktif dalam konteks ini adalah aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan 

yang melibatkan siswa dalam mengumpulkan informasi, berfikir dan memecahan 

masalah. Metode pembelajaran Invitation Into Inquiry merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang masuk kedalam kelompok metode pembelajaran konstruktivistik. 

Metode ini memiliki beberapa tahapan sebagai berikut: Merancang eksperimen, 

Merumuskan hipotesis, Memetapkan kontrol, Menentukan sebab akibat, 

Menginterpretasikan data, Membuat grafik, Menentukan peranan diskusi dan 

kesimpulan dalam merencanakan percobaan/penelitian dan Mengenal bagaimana 

kesalahan eksperimental mungkin dapat dikurangi atau diperkecil. Menurut dahar 

dalam Rustaman yang telah melakukan penelitian pembelajaran berbasis inkuiri, 

penggunaan pendekatan inkuiri menghasilkan berbagai hasil yang baik. Yaitu 

Pembelajaran ini akan meningkatkan potensi intelektual siswa, siswa memperoleh 

keputusan intelektual karena berhasil dalam penelitian yang mereka lakukan, siswa 

dapat belajar bagaimana melakukan proses penemuan dan belajar melalui inkuiri 

mempengaruhi siswa mengingat lebih lama. 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Metode Pembelajaran Invitation 

into inquiry Berbantuan Multimedia Untuk Meningkatkan Kemampuan Interpretasi 

Siswa Pada Mata Pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran menggunakan metode Invitation into inquiry berbantu 

multimedia efektif dalam meningkatan kemampuan interpretasi antara siswa 

kelompok atas, tengah dan bawah? 

2. Bagaimana Peningkatan kemampuan interpretasi siswa antara kelompok atas, 

kelompok tengah dan bawah? 

3. Bagaimana tanggapan siswa dengan pembelajaran dengan menggunakan 

metode Invitation into inquiry berbantu multimedia? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penggunaan multimedia dalam penelitian ini hanya sebagai alat bantu 

pembelajaran. 

2. Hasil pembelajaran dari penelitian ini merupakan hasil pembelajaran pada 

aspek kognitif yaitu kemapuan Interpretasi yang merupakan turunan dari 

kemampuan pemahaman. 

3. Penelitian dilakukan di kelas X Akutansi SMK PGRI 2 Cimahi. 

4. Standar komputensi yang digunakan pada penelitian adalah Menggunakan 

formula dan mengolah data dengan menggunakan aplikasi pengolah 

angka. 

5. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat kriteria efktivitas. 

Adapun besarnya tingkat efektivitas itu sendiri ditunjukan oleh ukuran 

Effect Size. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, tujuan utama 

dari penelitian yang akan dilakukan adalah menguji efektivitas metode pembelajaran 

Invitation into inquiry berbantuan Multimedia dalam pembelajaran KKPI 



7 

 

 
Anna Himmatul Ulya,2014 
EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN INVITATION INTO INQUIRY BERBANTU MULTIMEDIA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERPRETASI SISWA PADA MATA PELAJARAN KETERAMPILAN KOMPUTER 
DAN PENGELOLAAN INFORMASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

(Keterampilan Komputer dan Pengolahan Informasi). Tujuan penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektivitas metode Invitation into inquiry berbantu 

multimedia dalam meningkatkan kemampuan interpretasi antara siswa 

kelompok atas, tengah dan bawah. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan interpretasi siswa antara 

kelompok atas, tengah dan bawah. 

3. Untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang 

menggunakan metode Invitation into inquiry berbantu multimedia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk penelitian-

penelitian berikutnya. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang pembelajaran 

menggunakan metode Invitation into inquiry berbantu multimedia, dan 

agar peneliti lebih mengetahui seberapa besar efektivitas metode 

Invitation into inquiry berbantu multimedia dalam meningkatkan 

kemampuan interpretasi siswa. 

2. Bagi Guru 

Dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 

interpretasi siswa-siswanya.Serta menambah referensi model dan metode 

sehingga pembelajaran yang guru lakukan dikelas dapat lebih inovatif. 

3. Untuk Siswa 

Dengan menggunakan metode Invitation into inquiry berbantu 

multimedia  siswa dapat tenbantu dalam meningkatkan kemampuan 
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interpretasi, sehingga siswa dapat mencapai target sesuai dengan SKM 

(Standar Ketuntasan Minimal) yang ada atau lebih. 

1.6 Hipotesis penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah: 

 

Ho :Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan interpretasi antara 

siswa   kelompok atas, tengah dan bawah yang dalam pembelajarannya 

menggunakan metode Invitation into inquiry berbantu multimedia. 

H1 :Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan interpretasi antara siswa 

kelompok atas, tengah dan bawah yang dalam pembelajarannya 

menggunakan metode Invitation into inquiry berbantu multimedia. 

1.7 Definisi Operasional 

1. Kriteria efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada: 

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai >70 dalam 

peningkatan hasil belajar. 

b. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukan 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan 

pemahaman setelah pembelajaran (gain yang signifikan). 

c. Tingkat efektivitas yang ditunjukan oleh hasil perhitungan effect Size 

yang didapat dalam satuan tertentu yang kemudian di interpretasikan 

ke dalam skala Cohen. 

d. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat mengungkapkan 

minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih 
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termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil yang lebih 

baik. Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 

2. Metode Invitation Into Inquiry: Model pembelajaran Invitation into 

inquiry adalah model pembelajaran yang dalam kegiatannya mengundang 

siswa untuk melakukan penyelidikan dengan cara-cara yang umum 

dilakukan oleh para ilmuwan. Metode Invitation into inquiry ini memiliki 

beberapa tahapan sebagai berikut: Merancang eksperimen, Merumuskan 

hipotesis, Menetapkan kontrol, Menentukan sebab akibat, 

Menginterpretasi data, Membuat grafik, Menentukan peranan diskusi dan 

kesimpulan dalam merencanakan percobaan/penelitian dan Mengenal 

bagaimana kesalahan eksperimental mungkin dapat dikurangi/diperkecil. 

3. Berbantu Multimedia: Multimedia pembelajaran merupakan alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti dalam proses belajar mengajar. Multimedia 

dalam penelitian ini berupa perangkat materi yang disajikan dalam slide 

berisi teks dan media gambar. 

4. Interpretasi: Kemampuan siswa untuk menafsirkan maksud dari informasi, 

tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga mencakup pemahaman suatu 

informasi dari sebuah ide. kemampuan menghubungkan hasil pengamatan, 

menemukan pola dan menyimpulkan informasi yang telah didapat. 
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papers.sttn-batan.ac.id/prosiding/2010/14.pdf 

Dafpus: 

 

Menurut Sudirman dalam kaniawati metode ini memiliki beberapa kelebihan 

antara lain: strategi pembelajaran menjadi pembelajaran yang menekankan pada 

proses pengolahan informasi, siswa lebih mengerti konsep dasar, membantu siswa 

dalam menggunakan ingatan dalam rangka transfer kepada suasana pembelajaran 

yagn baru, menumbuhkan inisiatif dan motivasi siswa, memungkinkan siswa 

memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar selain guru dan metode ini dapt 

memperkaya dan memperdalam materi yang siswa pelajari.  
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