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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sengaja dan terencana untuk membantu 

meningkatkan perkembangan potensi bagi manusia agar bermanfaat bagi 

kepentingan hidupnya sebagai makhluk individu maupun sosial. Pendidikan juga 

membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi segala macam tantangan dan hambatan yang ada. Pada zaman

sekarang ini, sistem pendidikan semakin berkembang sejalan dengan 

perkembangan zaman. Perkembangan zaman tersebut secara tidak langsung 

menuntut suatu bangsa untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap 

untuk  menghadapi segala macam tantangan.

Pendidikan sebagai proses belajar mengajar bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa secara optimal baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Salah satu masalah pembelajaran di 

sekolah swasta adalah banyaknya siswa yang memperoleh kompetensi yang 

rendah. Hal ini disebabkan karena masih diterapkannya metode konvensional 

dalam proses pembelajaran.

Hasil pengamatan di Kelas X LA program keahlian Teknik 

Ketenagalistrikan semester genap di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara tahun 

ajaran 2013/2014 memperlihatkan keaktifan siswa masih kurang dan 

menunjukkan bahwa kelas terdiri dari siswa yang mempunyai kompetensi

berbeda-beda. Ada sebagian siswa saat melaksanakan praktik malah bermalas-
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malasan, tidak melaksanakan praktik dengan benar, dan hanya mengandalkan 

teman yang pintar. Ditambah proses pembelajaran yang berlangsung cenderung 

menggunakan metode yang masih konvensional, hasilnya siswa menjadi cepat 

bosan, pasif dalam pembelajaran, dan membuat siswa kurang termotivasi dalam 

pembelajaran. Kondisi seperti inilah yang menunjukkan kurangnya kompetensi 

siswa terutama dalam pembelajaran Dasar dan Pengukuran Listrik.

Berdasarkan data analisa hasil ulangan semester genap pembelajaran

Dasar dan Pengukuran Listrik kelas X LA program keahlian Teknik 

Ketenagalistrikan di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara semester genap tahun 

ajaran 2013/2014, menunjukkan bahwa terdapat 20 siswa dari 31 siswa atau 

mencapai 64,52% belum tuntas pada ulangan melakukan pengukuran besaran 

listrik menggunakan alat ukur listrik. SMK Muhammdiyah 1 Klaten Utara 

menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 76 pada mata pelajaran 

Dasar dan Pengukuran Listrik. Lebih dari 60% siswa belum tuntas dari hasil nilai 

ulangan. Dengan banyaknya siswa yang belum tuntas menunjukkan bahwa 

kompetensi yang dimiliki siswa kelas X LA SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara 

masih rendah. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, salah satu penyebab rendahnya 

kompetensi yang dimiliki siswa adalah penerapan metode pembelajaran yang 

masih bersifat konvensional. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

diperlukan penerapan metode pembelajaran yang mampu mendorong siswa 

untuk aktif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Salah satu metode

pembelajaran yang melibatkan peran serta siswa adalah metode pembelajaran 

Discovery Learning (penemuan) sesuai dengan metode pembelajaran yang ada 
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didalam kurikulum 2013. Metode pembelajaran penemuan merupakan komponen 

dari praktik pendidikan yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada 

proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif. Metode pembelajaran 

penemuan ini tidak terfokus pada guru tapi lebih ke siswanya sendiri, guru disini 

hanyalah sebagai fasilitator saja. Sehingga siswa didorong untuk bereksplorasi 

sendiri dan menemukan suatu konsep sendiri melalui proses.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran Dasar dan 

Pengukuran Listrik Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara dengan 

Metode Discovery Learning.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa:

1. Proses pembelajaran menggunakan metode konvensional sehingga siswa 

menjadi kurang aktif saat menerima pelajaran.

2. Belum dilakukannya metode pembelajaran alternatif guna meningkatkan 

keaktifan siswa selama proses belajar mengajar.

3. Masih banyak siswa yang bermalas-malasan, tidak melaksanakan praktik 

dengan benar, dan hanya mengandalkan teman yang pintar.

4. Sarana-prasarana yang digunakan kurang memadai.

5. media yang digunakan guru belum maksimal, guru memiliki kecenderungan 

memakai papan tulis sebagai media utama.

6. Masih banyak siswa yang dinyatakan belum tuntas dari KKM yang sudah 

ditentukan.
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C. Batasan Masalah

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada itu dapat diteliti semua. Oleh karena itu, 

perlu adanya pembatasan masalah, sehingga persoalan yang diteliti menjadi 

jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari.

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan kompetensi mengoperasikan 

alat ukur multimeter siswa kelas X LA program keahlian Teknik Ketenagalistrikan

SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara dengan metode Discovery Learning.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan, apakah 

dengan menggunakan metode Discovery Learning  dapat meningkatan 

kompetensi mengoperasikan alat ukur multimeter pada mata pelajaran dasar dan 

pengukuran listrik siswa kelas X program keahlian teknik ketenagalistrikan di SMK 

Muhammadiyah 1 Klaten Utara?

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana metode Discovery Learning dalam 

peningkatan kompetensi mengoperasikan alat ukur multimeter pada mata

pelajaran dasar dan pengukuran siswa kelas X program keahlian Teknik 

Ketenagalistrikan di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

antara lain :

1. Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah.

2. Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti lain yang lebih 

lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

3. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan semangat untuk aktif dalam 

belajar, dan meningkatkan kompetensi.

4. Bagi Pendidik

Untuk para pendidik, penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk 

memberikan masukan pada pendidik untuk menyajikan materi pembelajaran 

agar lebih mudah dipahami siswa.

5. Bagi Sekolah

Dapat memberikan referensi dan informasi yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi peserta didik 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan.


