
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bidang pendidikan sebagai salah satu bidang garapan pembangunan

nasional, dirasakan lebih ketinggalan dalam mengikuti perkembangan masyarakat

Indonesia, jika dibandingkan dengan bidang garapan yang lain seperti pertanian

dan industri. Kemudian muncul prasangka kualitas hasil pendidikan di Indonesia

menurun. Sehingga guru sebagai salah satu komponen yang berperan dalam

proses pendidikan mendapat kritikan yang tajam. Sebenarnya masih perlu

dipikirkan, bahwa menurunnya kualitas hasil pendidikan adalah fungsi dari

seperangkat faktor-faktor bukan hanya guru, karena kualitas keluaran suatu

program pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor yang meliputi masukan

mental, masukan instrumen dan masukan lingkungan.

Pada kegiatan proses belajar mengajar diperlukan keterampilan guru

dalam mencari cara atau teknik yang tepat agar kegiatan belajar mengajar tidak

membosankan sehingga para siswa bergairah mengikutinya. Oleh karena itu

tuntutan profesional seorang guru adalah menguasai metode, menguasi ilmu yang

akan diajarkan, menumbuhkan ilmu itu pada siswa, serta mampu menciptakan

kondisi yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar. "Semua unsur

kemampuan dasar profesional guru tersebut harus menyatu dan tidak dapat

dikurangi satu hal pun, serta hal yang satu mempengaruhi hal yang lain". (Harry

Firman, 1986:2).



Untuk terciptanya proses belajar mengajar yang baik maka keberadaan

sekolah menjadi penting maknanya, sebagai wadah berlangsungnya berbagai

kegiatan yang berhubungan dan menunjang terhadap proses belajar mengajar.

Kegiatan belajar mengajar mempakan suatu rangkaian kegiatan yang

menyeluruh, tidak terlepas dari faktor-faktor serta kondisi yang ada didalamnya.

Dengan demikian berhasil tidaknya kegiatan belajar mengajar akan bergantung

kepada faktor dan kondisi yang mempengaruhinya, baik faktor dari dalam sekolah

maupun faktor dari luar sekolah.

Dalam kaitannya faktor dari dalam sekolah keberadaan guru akan sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Sehubungan dengan

hal tersebut seorang pengajar harus memiliki kuaiifikasi profesional sehingga

mampu mengemban tugas dan peranannya.

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu lembaga pendidikan formal

yang bertujuan mempersiapkan lulusannya menjadi tenaga kerja tingkat

menengah terampil, terlatih, dan terdidik, serta mempunyai sikap tanggung jawab.

Untuk merespons tujuan diatas, maka proses belajar mengajar dalam

pelaksanaannya siswa memerlukan suasana yang kondusif.

SMK N 5 Bandung sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan yang

memiliki disiplin ilmu dibidang ilmu bangunan. Salah satunya adalah

keterampilan dasar menggambar teknik.

Mata pelajaran menggambar teknik dasar bagi siswa SMK N5 Bandung

yang berupa mata pelajaran menggambar teknik dasar bagi kelas I merupakan

salah satu bidang pelajaran yang bertujuan menggali potensi dasar dari dalam diri



siswa untuk dikembangkan agar menjadi suatu prestasi dibidangnya. Untuk

mendapatkan hasil yang optimal dari upaya pembelajaran tersebut maka metode

pembelajaran yang diterapkan merupakan komponen penting dalam peranannya.

Kegiatan proses belajar mengajar yang terjadi pada siswa kelas 1SMK N5

Bandung khususnya pada mata pelajaran menggambar teknik metode penerapan

yang dilakukan sebelumnya mengunakan model konvensional selanjutnya disebut

model pembelajaran regular. Sehingga minat siswa untuk mengikuti mata

pelajaran menggambar teknik dasar cenderung menurun, siswa merasa bosan dan

jenuh dalam mengikuti pembelajaran, menurunnya tingkat konsentrasi siswa

dalam mengerjakan tugas-tugas gambamya yang mengakibatkan suasana kelas

menjadi pasif dan kurang kondusif. Pada akhirnya menurunnya minat siswa untuk

memilih program studi gambar sebagai paket pilihan program studi di tingkat

selanjutnya.

Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu adanya metode yang tepat

yang mampu membuat suasana kelas aktif dan menyenangkan, dan bisa menarik

kembali semangat siswa untuk mengikuti mata pelajaran menggambar teknik

dasar.

Berbagai macam metode pembelajaran banyak dilakukan oleh guru demi

tercapainya suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Salah satu

diantaranya adalah dengan menggunakan metode "Quantum Learning". Metode

Quantum Learning merupakan sebuah penerapan kurikulum yang secara harmonis

merupakan kombinasi dari tiga unsur yaitu: keterampilan akademis, prestasi fisik,

dan keterampilan dalam hidup.(Bobbi de Porter 1999:8). Metode Quantum



Learning banyak digunakan oleh mereka yang menginginkan belajar singkat dan

cepat, seperti : privat, kursus dan Iain-lain. Metode Quantum Learning

merupakan kombinasi dari beberapa unsur yang dikembangkan dari suatu falsafah

bahwa belajar harus bisa nyaman dan menyenangkan. Metode Quantum Learning

menggabungkan sugesstologi dan teknik pemercepatan belajar. Prinsipnya adalah

bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi situasi belajar, dan setiap detail apa

pun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakan

untuk memberikan sugesti positif misalnya dengan mendudukan murid secara

nyaman, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster (gambar-gambar

untuk memberi motivasi sambil menonjolkan informasi), dan peranan seorang

guru dengan melakukan pembelajaran secara sugestif.

Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan sugestology adalah

pemercepatan belajar (accelerated learning). Percepatan belajar didefmisikan

sebagai "memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang

mengesankan, dengan upaya yang normal, dan dibarengi kegembiraan" (Bobbi de

Porter 1999:14). Cara ini menyatukan unsur-unsur yang sekilas tampak tidak

mempunyai persamaan yaitu : hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif,

kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Semua unsur ini harus bisa saling

bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif.

Banyak sekolah maupun institusi lain yang menggunakan metode

pembelajaran, namun sepengetahuan peneliti belum ada yang mencoba metode

Quantum Learning pada pembelajaran mata pelajaran menggambar teknik dasar.



Kebanyakan dari mereka menerapkan metode Quantum Learning pada mata

pelajaran hapalan dan eksakta yang dilakukan pada tempat-tempat kursus atau

privat.

Melihat hal tersebut, makapeneliti tertarik dan ingin mencoba menerapkan

metode Quantum Learning pada pembelajaran mata pelajaran menggambar teknik

dasar yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5 Bandung.

Sehingga penelitian ini dikategorikan penelitian eksperimen, yang nantinya

didapatkan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan metode ini. Dengan

mengambil judul penelitian "IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN

-QUANTUM LEARNING' TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS 1

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 BANDUNG PADA MATA

PELAJARAN MENGGAMBAR TEKNIK DASAR"

1.2 IDENTIFIKASIMASALAH

Guru sebagai subyek dalam proses pendidikan, berperanan penting dalam

usaha meningkatkan kualitas hasil pendidikan yaitu menyangkut usaha

mengembangkan teknik penyajian pelajaran.

Pencapaian tujuan pendidikan mengharuskan guru memilih alternatif cara

mengajar agar siswa dapat mencapai tujuan instruksionalnya, karena tidak semua

model mengajar dengan pendekatan tertentu dapat digunakan untuk mengajarkan

semua materi pelajaran. Sudah sepantasnya pengajaran suatu materi dicari model

mengajar dan pendekatan yang sesuai.



Dalam penelitian ini supaya lebih jelas obyek penelitiannya, maka perlu adanya

suatu identifikasi masalah. Pada penelitiannya mengidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

1. Guru banyak menggunakan model pembelajaran konvensional (regular)

dengan menggunakan metoda ceramah, demontrasi dan peniruan.

2. Model pembelajaran yang digunakan hanya terpaku pada buku sumber dan

papan tulis.

3. Menurunnya kualitas hasil belajar siswa sebagai akibat dari situasi

pembelajaran yang tidak kondusif, monoton dan terkesan menimbulkan

kebosanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Karena diperkirakan permasalahan akan timbul cukup luas dan saling

berhubungan antara satu dengan yang lainnya, maka membatasi permasalahan

sebagai berikut:

(1) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Menggambar Teknik Dasar, dibatasi

menyangkut penilaian terhadap aspek pengetahuan dan aspek keterampilan..

(2) Model belajar, dengan model belajar yaitu "Quantum Learning" yang

dibatasi pada proses belajar dengan situasi dan kondisi yang dirancang

secara khusus sedangkan pada model sebelumnya, batasannya pada belajar

dengan target penguasaan dan proses ramedial untuk siswa yang belum

mencapai target penguasaan.



1.4 PERUMUSAN MASALAH

Agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah maka perumusan

masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah hasil belajar Menggambar Teknik Dasar siswa kelas 1

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung dengan menggunakan

metode reguler yang sudah ada ?

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 5 Bandung setelah dilakukan pembelajaran mata pelajaran

Menggambar Teknik Dasar dengan menggunakan metode "Quantum

learning" ?

3. Apakah ada perbedaan model pembelajaran Quantum Learning dengan

model pembelajaran reguler yang sudah ada terhadap hasil belajar siswa ?

1.5 PENJELASANISTILAH

1. Implementasi adalah penerapan yang merupakan kemampuan

menggunakan atau menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam

situasi baru atau situasi yang konkrit.

Implementasi dalam penalitian ini dimaksudkan :

- Penerapan atau Pelaksanaan,

- Usaha-usaha untuk melakukan suatu tindakan,

- Proses perpindahan atau mentransfer rencana-rencana ke dalam

tindakan,



- Proses yang memberikan kepastian bahwa program pembelajaran telah

memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang

diperlukan dalam pelaksanaan, sehingga dapat membentuk kompetensi

yang diinginkan (E. Mulyasa, 2004: 162).

2. Quantum Learning adalah proses pembelajran yang dapat meningkatkan

potensi siswa secara menyeluruh (holistic).

Quantum Learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang

terbukti efektif untuk semua umur, quantum learning menggabungkan

sugesstologi, teknik pemercepatan belajar (accelerated learning) dan teori

Neurolinguistik Program (NLP). (Bobby de Porter 1999 : 15-16)

3. Hasil belajar adalah suatu prilaku atau kecakapan yang nyata yang

dihubungkan dengan standard kesempurnaan. Segala perubahan yang

dialami siswa setelahkegiatan belajarmengajar.

1.6 TUJUAN PENELITIAN

Pada setiap penelitian yang akan dilakukan, tujuan yang jelas perlu

dirumuskan agar penelitian yang dilakukan tidak berkembang dan tidak

menimbulkan tafsiran ganda.

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh data tentang hasil belajar siswa kelas 1 Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 5Bandung sebelum menggunakan "Quantum learning".



2. Memperoleh data tentang hasil yang dicapai oleh siswa kelas 1 Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung setelah menggunakan metode

"Quantum learning".

3. Mengetahui adakah perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan

model pembelajaran "Quantum Learning" dengan model pembelajaran

reguler pada siswa kelas 1Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5Bandung.

1.7 MANFAAT PENELITIAN

Setelah selesai melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

hasil yang dapat digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan proses

pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Keguruan

Dapat dijadikan bahan kajian umum bagi mahasiswa, khususnya bagi

mahasiswa calon guru Sekolah Menengah Kejuruan dalam pelaksanaan

pembelajaran Mata Pelajaran menggambar Teknik Dasar.

2. Sekolah

Sebagai pertimbangan dalam melakukan kebijakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) Mata Pelajaran menggambar Teknik Dasar di sekolah.

3. Guru

a. Memberikan informasi dan pengalaman tentang metode "Quantum

learning" dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) Menggambar Teknik

Dasar.



b. Dapat dijadikan altematif pengajaran Menggambar Teknik dasar di

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung dalam usaha

meningkatkan kwalitas pembelajaran.

4. Peneliti

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.
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