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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan 

untuk meningkatkan daya saing  dan produktivitas di dunia kerja.  Pada era 

globalisasi permasalahan di sektor pendidikan terutama di bidang kejuruan adalah 

kualitas lulusan SMK yang masih belum baik serta belum mampu terjun di dunia 

industri dengan baik. Menurut Evans dalam Muliaty (2007: 7) pendidikan kejuruan 

merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih 

mampu bekerja pada satu kelompok atau bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang 

pekerjaan lain. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (2017) peringkat pendidikan dunia atau World Education Ranking 

menentukan  peringkat kemajuan pendidikan di suatu negara. Peringkat Indonesia 

dilansir The Guardian menempati urutan ke-57 dari total 65 negara dengan 

pertimbangan dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuannya. Dari 

pernyataan tersebut Indonesia masih kurang dalam segi mutu pendidikan di 

bandingkan dengan negara – negara lain. 

 Wardiman (1998: 37), menjelaskan bahwa SMK memiliki karakteristik 

tersendiri yang membedakan dengan sekolah umum. Karakteristik tersebut adalah 

pendidikan kejuruan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dalam 

memenuhi kebutuhan kerja tersebut harus disesuaikan dengan “demand driven” 

(kebutuhan tenaga kerja). Fokus pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan 



2 
 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam dunia kerja 

dengan cara “learning by doing” dan “hands on experience”, sehingga dalam 

prosesnya harus diciptakan sebuah metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

peserta didik supaya peserta didik lebih terpacu untuk aktif menggali potensi yang 

ada pada diri mereka. Tugas seorang guru menciptakan suatu metode pembelajaran 

yang baik, hal ini dilakukan didalam proses belajar mengajar, penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 

karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung dari cocok atau 

tidaknya penggunaan metode pembelajaran terhadap suatu pembelajaran yang 

diajarkan.  

Mekanika Teknik (Mektek) adalah salah satu mata pelajaran wajib yang 

diambil peserta didik Kelas X Bidang Keahlian Desain Permodelan dan Informasi 

Bangunan (DPIB) di SMK Negeri 2 Wonosari (SMKN 2 Wonosari).  Mata pelajaran 

ini mengajarkan materi menghitung gaya dan beban pada balok sederhana pada 

struktur bangunan. Kendala yang dihadapi guru dalam proses penyampaian materi 

dalam proses pembelajaran yang dapat diidentifikasi pada wawancara secara 

langsung yaitu: penerapan metode yang belum sesuai dengan mata pelajaran Mektek,  

peserta didik sebagian besar kurang aktif dalam proses pembelajaran,  metode 

ceramah (berjalan satu arah) sehingga peserta didik kurang mengikuti proses belajar, 

kreatifitas peserta didik kurang karena perserta didik terbiasa hanya memperoleh 

informasi saja dalam artian peserta didik tidak terlatih untuk mengembangkan pola 

pikirnya dalam merespon suatu materi. 
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Observasi yang dilakukan di Bidang Keahlian Desain Permodelan dan 

Informasi Bangunan SMKN 2 Wonosari sesuai wawancara dengan guru diketahui 

beberapa kesulitan dalam belajar, yaitu: peserta didik tidak mampu menerapkan teori 

yang diberikan dalam permasalahan yang diberikan oleh guru, peserta didik kurang 

mempunyai rasa tanggungjawab, dan peserta didik kurang aktif pada waktu 

pembelajaran. Dari beberapa permasalahan  tersebut, masalah yang paling penting 

adalah penerapan dalam praktik menyelesaikan masalah sesuai teori yang diberikan. 

Faktor penyebabnya kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

mengajar. Dari faktor tersebut peserta didik cenderung bosen dalam pembelajaran 

dengan metode pembelajaran yang monoton. Penerapan metode yang berbeda akan 

membuat peserta didik dapat lebih aktif di dalam proses pembelajaran dan membuat 

peserta didik berfikir kreatif untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh 

guru sehingga diharapkan mampu membuat hasil belajar peserta didik meningkat 

dengan menerapkan metode pembelajaran problem solving. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam rangka meningkatkan pemahaman 

kompetensi peserta didik dengan aspek keaktifan dan hasil belajar. Maka peneliti 

termotivasi untuk melakukan penelitian penerapan metode pembelajaran problem 

solving untuk meningkatkan  keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Mektek Kelas X di  SMK N 2 Wonosari. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat mengidentifikasi masalahnya  

sebagai berikut : 
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1. Rendahnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Hasil belajar peserta didik yang masih belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 

3. Siswa belum mampu menerapkan teori dalam praktik penyelesaian masalah. 

4. Penerapan metode pembelajaran yang dilakukan guru kurang sesuai dengan 

pembelajaran Mektek. 

5. Rendahnya kerjasama antar peserta didik. 

6. Suasana pembelajaran tergolong pasif. 

7. Rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah penelitian agar tidak terlampau luas dan kompleks,  

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu materi ruang lingkup faktor 

rendahnya keaktifan peserta didik, pentingnya keaktifan peserta didik, dan 

upaya meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran   

2. Parameter yang diukur yaitu strategi guru dalam mengajar dapat meningkat 

keaktifan dan hasil belajar, dari peserta didik dan dari lingkungan sekolah di 

SMK N 2 Wonosari. 

3. Batasan kompetensi dasar pada pembelajaran Mektek adalah menggunakan 

Kurikulum 2013 Revisi dengan KD 3.5 yaitu menghitung beban pada balok 

sederhana pada struktur bangunan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan uraian 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana perubahan keaktifan peserta didik mata pelajaran Mektek Kelas X 

DPIB di SMKN 2 Wonosari dengan penerapan metode pembelajaran Problem 

Solving? 

2. Bagaimana perubahan hasil belajar peserta didik mata pelajaran Mektek Kelas X 

DPIB di SMKN 2 Wonosari dengan penerapan metode pembelajaran Problem 

Solving? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran Mektek 

Bidang Keahlian Kelas X DPIB SMKN 2 Wonosari dengan metode 

pembelajaran Problem Solving. 

2. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran Mektek 

Bidang Keahlian Kelas X DPIB SMKN 2 Wonosari dengan metode 

pembelajaran Problem Solving. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kreativitas berfikir peserta didik agar 

memiliki wawasan yang lebih luas dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Bagi guru  

Dapat memberi masukan untuk guru dalam memilih strategi mengajar agar 

peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi peneliti  

Dapat  mendapat pengalaman  peneliti dalam bidang pendidikan guna 

mempersiapkan diri sebagai calon pengajar dan memperoleh metode yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


