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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagmaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta ketermpilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

Negara. (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003)

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, hasil belajar merupakan

parameter penting untuk mengukur sebera besar keberhasilan dari

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di dalam pendidikan formal, proses

pembelajaran selalu diikuti  pengukuran dan penilaian terhadap hasil

belajar, demikian juga dalam proses kegiatan belajar  mengajar, dengan

mengetahui prestasi belajar dapat diketahui kedudukan siswa  yang

pandai, sedang atau lambat.

Tidak seorang pun siswa yang tidak menginginkan suatu prestasi

belajar yang baik dan optimal. Namun untuk memperoleh hal itu tidaklah

mudah, dikarenakan adanya perbedaan pada tiap diri individu dan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajarnya. Usaha  untuk

mencapai suatu prestasi belajar yang optimal dari proses pembelajaran

seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hal ini

selaras dengan kesimpulan dari Purwanto (2006) dalam Mediawati (2010:

135) menyimpulkan sebagai berikut: “Hasil belajar dilatarbelakangi oleh
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beberapa faktor yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua

bagian, yaitu faktor yang bersumber dalam diri siswa (faktor internal) dan

faktor yang bersumber dari luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor yang

berasal dari  diri siswa (faktor internal) meliputi: minat, motivasi, cara

belajar, kamatangan dan kesiapan, dan lain sebagainya. Sedangkan

faktor yang bersumber dari luar siswa (faktor eksternal) meliputi: guru,

lingkungan sekolah, lingkungan masyarkat, dan lain sebagainya. “

Salah satu faktor yang  mempengaruhi proses pembelajaran

adalah guru yang merupakan fakor eksternal sebagai penunjang

pencapaian prestasi belajar yang optimal. Kompetensi yang dimaksud

adalah kompetensi yang digunakan dalam proses pembelajaran,yaitu

kompetensi professional, kompetensi pedagogik guru, dan kompetensi

sosial. Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan, sedangkan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan

memahami peserta didik dan kemampuan merancang dan melaksanakan

pembelaaran. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang

digunakan oleh guru unutk dapat berkomunikasi dan bergaul secara

efektif baik kepada peserrta didik, sesama pendidik dan tenaga

kependidikan maupun dengan orang tua/wali peserta didik dan

masyarakat sekitar.

Mariyana (2006:3) menyatakan bahwa: “Guru merupakan pendidik

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah”. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi

dengan kompetensi guru yang bagus diharapkan siswa dapat memahami

apa yang disampaikan oleh guru dengan baik sehingga prestasi belajar

siswa menjadi baik.

Selain kompetensi guru dalam proses pembelajaran, faktor

ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah fasilitas belajar.

Mutu pendidikan yang dikembangkan agar tetap baik, maka diperlukan

suatu fasilitas yang dapat membantu dan mendorong prestasi belajar

siswa.

The Liang Gie (2002:33) mengemukakan bahwa: “Untuk belajar

yang baik hendaknya tersedia fasilitas belajar yang memadai antara lain

tempat belajar, alat, waktu dan lain-lain”. Jadi pada prinsipnya fasilitas

belajar adalah segala sesuatu yang memudahkan untuk belajar. Dengan

tersedianya fasilitas yang memadai diharapkan siswa akan memperoleh

hasil yang baik. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai diharapkan

siswa akan memperoleh hasil yang baik.

Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan

perkembangan  zaman  menjadi  tuntutan  bagi  setiap  penyelenggaran

pendidikan. Salah satu tuntutan konsep pendidikan dewasa ini adalah

sistem pembelajaran yang dapat mengikuti perkembangan dan

perubahan teknologi yang   tidak   terlepas   dari   pengaruh   global   dan
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perkembangan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan keberhasilan sistem

pembelajaran merupakan perpaduan dari berbagai aspek diantaranya

aspek kognitif dan afektif. Aspek kognitif mencakup kemampuan siswa

dalam mengolah kecerdasan, dan cara berpikir menyikapi sistem

pembelajaran dengan media baru. Aspek afektif bagi siswa agar dapat

mengolah emosi dan perasaan terkait pola belajar yang berbeda.  Hal

tersebut  dapat  diukur  dari  partisipasi  siswa  dalam  kegiatan belajar

mengajar.   Dengan   partisipasi   yang   kurang   tentu   saja   akan

berpengaruh pada hasil belajar siswa.

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh

kemampuan dan ketepatan guru dalam merencanakan, memilih dan

menggunakan metode pembelajaran. Guru yang kreatif, profesional dan

menyenangkan harus memiliki berbagai konsep dan cara untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain dengan mengembangkan

kecerdasan emosi, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran,

mendisiplinkan siswa dengan kasih sayang. Membangkitkan nafsu belajar,

memecahkan masalah, mendayagunakan sumber belajar.

Proses pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting

dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran, terjadi proses transfer

ilmu antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Guru

merupakan motivator sekaligus fasilitator yang memiliki peran penting

dalam mengorganisasi kelas sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Guru harus mampu mengorganisasi, memanajemen kelas dan

mengarahkan siswa agar dapat tercapai susana belajar mengajar yang

kondusif.
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Sistem pembelajaran yang baik tidak hanya menjejali siswa dengan

ilmu, tetapi juga mampu menjadikan siswa lebih mandiri, selalu bersikap

positif untuk mengembangkan segala kelebihan yang dimilikinya sesuai

dengan bakat dan minatnya serta mampu menghadapi lingkungan dan

perkembangan zaman, sehingga pada akhirnya siswa dapat

mensukseskan pembangunan di segala bidang dan aspek kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah untuk

membentuk siswa mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk dapat

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

Pendidikan akan berhasil jika peserta didik mengalami perubahan

ke arah positif dalam berbagai aspek. Media akan sangat membantu

dalam pencapaian perubahan ini. Pembelajaran dan media merupakan

dua hal yang saling melengkapi. Pembelajaran akan berlangsung secara

efektif jika dilengkapi dengan media pembelajaran. Penggunaan media

pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar akan sangat

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan

isi pelajaran. Di dalam pembelajaran di kelas guru membutuhkan media

pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi.

Di SMK pada program keahlian Teknik Sepeda Motor terdapat mata

pelajaran Teknik Otomotif Dasar. Materi yang diajarkan meliputi

pengenalan alat ukur dan cara menggunakanya. Salah satu isi materi

pelajaran adalah pengenalan alat ukur jangka sorong. Dalam

pembelajaran di kelas penggunaan media berupa alat ukur jangka sorong

sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam membantu siswa dalam

mengenal alat ukur. Penggunaan media jangka sorong akan memiliki
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kontribusi lebih pada penggunaan alat ukur otomotif karena digunakan

sebagai dasar dalam menggunakan alat ukur lainya misalnya Dial Bore

Gauge. Dengan penggunaan media jangka sorong  pada tingkat

ketelitian pada tertentu dapat memudahkan dalam pengukuran komponen

otomotif menjadi lebih spesifik.

Pembelajaran di SMK Piri 1 Sleman sudah menggunakan media

pembelajaran yang memadai, seperti OHP (Over Head Proyektor), laptop,

LCD (Liquid Cristal Display) proyektor dan komputer. Namun dalam

pelaksanaan proses pembelajaran (PBM) penggunaan media tersebut

kurang maksimal penggunaanya, sehingga monoton dalam pembelajaran.

Berdasarkan hasil pra-survey yang telah dilakukan waktu saya PPL

dan guru otomotif secara kolaborasi , rata-rata partisipasi siswa masih

kurang pada mata pelajaran menggunakan alat-alat ukur (measuring

tools). Permasalahan umum ditunjukkan dengan sebagian siswa masih

pasif dengan hanya mendengarkan ceramah dari guru, hanya sedikit

sekali siswa yang bertanya jika guru memberikan kesempatan untuk

bertanya atau mengutarakan pendapat. Siswa hanya mendapatkan apa

yang disampaikan oleh guru, Sedikit sekali yang melakukan pencarian

konsep sendiri, aktifitas bertanya, menyampaikan pendapat atau

melakukan pengamatan. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa

yang dapat dilihat dari masih ada banyak siswa mendapatkan nilai

dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi awal diketahui

bahwa persentase nilai  ketuntasan  ulangan  harian  berdasarkan  KKM

pada mata  diklat  Menggunakan  alat-alat  ukur  (measuring  tools)  kelas
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X  tahun ajaran 2015/2016 yaitu kelas X TSM A 51,54%, Berdasarkan

data yang sudah diuraikan persentase tertinggi ketuntasan berdasarkan

KKM   kelas   X   angkatan   2015/2016 pada mata diklat menggunakan

alat ukur (measuring tools)  yaitu 51,54% dengan KKM yang ditetapkan

oleh sekolah sebesar 7,00.

Dengan permasalahan seperti ini dapat dikatakan siswa tidak

maksimal dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang seharusnya

dapat dilaksanakan sesuai tujuan dari Sekolah Menegah kejuruan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang yang sudah di utarakan di atas tentang

pentingnya pendidikan bagi peserta didik dimana dengan pendidikan

akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat dan membawa kepada

peradaban yang  lebih  baik.  Guru  merupakan  motivator  sekaligus

fasilitator  yang memiliki  peran  penting  dalam  mengorganisasi  kelas

sebagai  bagian  dari proses pembelajaran. Guru dituntut mempunyai

kemampuan dan ketepatan dalam merencanakan, memilih dan

menggunakan metode pembelajaran guna tercapainya keberhasilan

pembelajaran. Metode ceramah dan mencatat dalam proses

pembelajaran tanpa ada variasi model yang lain mengakibatkan

kejenuhan pada siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Proses belajar masih besifat satu arah dan kurang terjadi interaksi

antara siswa dengan guru. Proses interaksi diharapkan dapat memancing

daya pikir siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi, berfikir kritis,
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saling bertanya dan mengutarkan pendapat. Hal ini lah yang

menyebabkan kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

Berdasar pra-observasi penulis menemukan kondisi dimana proses

pembelajaran belum dapat merangsang siswa untuk terlibat secara

langsung dalam proses belajar mengajar. Dapat dilihat dari sulitnya siswa

untuk berinteraksi baik siswa dengan guru, siswa dengan siswa ataupun

komunikasi dalam   kelompok.   Informasi   tidak   tersampaikan   secara

merata   akan berpengaruh pada nilai ulangan harian yang menyebabkan

turunnya hasil pembelajaran yang bersumber dari siswa.

Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi awal diketahui

bahwa persentase nilai  ketuntasan  ulangan  harian  berdasarkan  KKM

pada mata  diklat  Menggunakan  alat-alat  ukur  (measuring  tools)  kelas

X  tahun ajaran  2012/2013  persentase  tertinggi  yaitu  51,45% dengan

KKM  yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 7,00.

Dengan melihat permasalahan diatas maka perlu ditindak lanjuti

melalui penelitian dengan memanfaatkan atau mengimplementasikan

metode- metode pembelajaran inovatif seperti menggunakan media

pembelajaran video. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi

dan hasil belajar terutama pada kompetensi mata diklat teori

Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) siswa kelas X jurusan

Teknik Sepeda Motor di SMK Piri 1 Sleman.

C. Batasan Masalah

Terdapat banyak permasalahan yang dapat ditemui pada

pembelajaran. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang

peningkatan partisipasi dan hasil belajar mata pelajaran Menggunakan
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alat-alat ukur (measuring tools) melalui pengimplimentasian media

pembelajaran berupa video pembelajaran jangka sorong pada program

keahlian TSM kelas X SMK Piri 1 Sleman.

Materi kejuruan program produktif untuk kelas X merupakan dasar

keterampilan bagi siswa SMK program keahlian TSM. Video

pembelajaran ini berisi tentang tata cara Menggunakan alat-alat ukur

(measuring tools). Dengan metode ini diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran

Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran kelas X Teknik

Sepeda Motor di SMK PIRI 1 Sleman ?

2. Bagaimana cara meningkatkan interaksi pembelajaran kelas X Teknik

Sepeda Motor di SMK PIRI 1 Sleman ?

3. Bagaimana meningkatkan kemapuan siswa dalam hal kecermatan,

ketelitian, ketepatan, dalam penggunaan jangka sorong di kelas X

Teknik Sepeda Motor di SMK PIRI 1 Sleman?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan

media video untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar siswa dapat

meningkat prestasi nya juga melalui media video pada Mata Pelajaran
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Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) Kelas X Jurusan Teknik

Sepeda Motor Di SMK Piri 1 Sleman.

2. Meningkatkan interaksi pembelajaran pada siswa dengan

implementasi media video untuk menarik minat keingintahuan siswa

tentang materi pembelajaran yang akan di ajarkan karena media video

sangat menarik bagi siswa pada mata pelajaran alat-alat ukur

(measuring tools) di Kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK Piri

1 Sleman.

3. Meningkatkan kecermatan, ketelitian, ketepatan, dalam penggunaan

jangka sorong bagi siswa dengan implementasi media video pada

mata pelajaran otomotif dasar menggunakan alat-alat ukur (measuring

tools) Kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK Piri 1 Sleman.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian

ini memberi kontribusi yang besar dan memiliki manfaat bagi dunia

pendidikan yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan

dibidang pendidikan, khususnya dalam keefektifan media

pembelajaran berbasis macromedia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Dengan digunakannya media pembelajaran dalam mata pelajaran,

diharapkan siswa mampu belajar lebih bervariasi, menarik, dan
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memberikan waktu tambahan bagi siswa untuk belajar karena

dapat digunakan dan dipelajari diluar jam pelajaran sekolah.

Materi pelajaran yang diberikan lebih bermakna bagi siswa

sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan itu

sendiri.

b. Bagi Guru

Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran serta

dapat mewujudkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas,

menarik karena dapat merangsang siswa belajar mandiri dan

interaktif.

c. Bagi Sekolah

Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan

sumbangan positif sebagai sumber belajar bagi siswa dan

masyarakat sekolah pada umumnya.


