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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi dan pasar bebas ini dunia industri semakin maju 

dan berkembang yang menyebabkan ketatnya persaingan dalam memperoleh 

pekerjaan. Persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan mengharuskan 

dunia pendidikan dapat mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kurikulum nasional harus 

disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia pendidikan saat 

ini. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.  

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang disiapkan untuk menggantikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 bertujuan 

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud Nomor 70 tahun 2013). Pada 

pelaksanaaan kurikulum 2013 masih terus mengalami revisi agar sesuai dengan 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran di sekolah dan sesuai dengan fungsi sistem 
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pendidikan. Kemampuan peserta didik perlu ditingkatkan menggunakan sarana 

kurikulum 2013. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan menengah terdiri 

dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.  

Pendidikan menengah kejuruan yang dikembangkan di Indonesia 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan merupakan 

suatu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai 

keahlian tertentu agar menjadi tenaga kerja yang professional. Pembelajaran pada 

SMK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya agar dapat bekerja 

secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, 

mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan 

dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan 

mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki 

kemampuan mengembangkan diri (Permendiknas No 22 Tahun 2016:19). Hal 

tersebut belum sepenuhnya terpenuhi oleh lulusan SMK yang belum memenuhi 

tuntutan dunia pekerjaan, sehingga perlu menerapkan kurikulum 2013 yang sesuai 

dengan hal tersebut. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon merupakan SMK yang 

mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja sesuai dengan bidangnya. Sejalan 
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dengan visi SMK Negeri 1 Sewon yakni mewujudkan lembaga pendidikan dan 

pelatihan yang berkarakter dan professional. SMK Negeri 1 Sewon 

megimplementasikan kurikulum 2013, yang diberlakukan pada seluruh kelas X, 

XI, dan XII. Hal ini seharusnya menunjukan bahwa pembelajaran di sekolah lebih 

menekankan pada pendidikan karakter dan menuntut siswa untuk lebih aktif, 

kreatif, dan inovatif. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum memenuhi tuntutan 

sintak yang ada pada kurikulum tersebut. 

Berdasarkan observasi pada kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing 

(PLT) yang dilaksanakan pada 10 September hingga 10 November 2018, terdapat 

hasil Penilaian Tengah Semester (PTS) untuk Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan 

Makanan kelas X Boga 5 di SMK N 1 Sewon presentase kelulusannya masih 

rendah hanya 3,125% dengan rata-rata nilai 60,97. Hal ini terlihat dari hasil 

belajar siswa masih di bawah Kriteria Kelulusan Minimum (KKM) sekolah yaitu 

75. Hal ini menandakan siswa X Boga 5 pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan 

Makanan belum lulus sebanyak 96,875%. Sedangkan pembelajaran dinyatakan 

berhasil jika kelulusan minimal 70% siswa mendapatkan nilai di atas KKM. 

Terlebih dari hasil observasi, proses pembelajaran sudah menggunakan model 

kurikulum 2013 yakni menggunakan model pembelajaran discovery learning yang 

seharusnya dapat menggali kemampuan dan pengetahuan siswa secara mandiri 

dalam menemukan konsep pembelajaran yang diajarkan, akan tetapi pada 

pelaksanaannya belum dapat memaksimalkan pengetahuan siswa dalam 

memahami materi.  
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Model pembelajaran merupakan faktor penting yang dapat membantu 

guru dalam mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran adalah 

pola atau bentuk yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dalam kelas. Salah satu model pembelajaran adalah model 

pembelajaran discovery learning. Kemendikbud (2013)  mengungkapkan bahwa 

salah satu pembelajaran yang mengutamakan siswa aktif dalam menemukan 

konsep sendiri yaitu pembelajaran dengan model discovery. Discovery learning 

merupakan pembelajaran yang melatih siswa untuk menemukan konsep dengan 

cara melakukan pengamatan atau percobaan kemudian mengolah data atau 

informasi yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan (Sani: 2014 

dalam penelitian Mochamad Khoirul Huda, 2018:74) 

Mochamad Khoirul Huda (2018:75) mengungkapan bahwa setelah 

kegiatan pembelajaran menggunakan discovery learning terjadi peningkatan 

pemahaman konsep. Nilai rata-rata dan standar deviasi pada tes awal (pretest) 

sebesar 30,70 ± 14,451 dan pada tes akhir (posttest) sebesar 80,00 ± 10,284. 

Berdasarkan nilai rata-rata pemahaman konsep pada pretest dan posttest 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep. Hal tersebut menunjukan 

penggunaan model discovery learning efektif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi. 

Suatu model pembelajaran perlu adanya pendukung agar tercapai tujuan 

pembelajaran. Media yang medukung dapat memaksimalkan proses pembelajaran. 

Media merupakan faktor pendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan pembelajaran sekaligus mampu 
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merangsang perhatian, pikiran, dan perasaan siswa sehingga terjadi proses 

pembelajaran disebut juga media pembelajaran (N. Imamah; 2012). Media 

pembelajaran yang ditemui di sekolah berupa papan tulis, spidol, laptop, dan LCD 

akan tetapi penggunaannya kurang maksimal sehingga pembelajaran hanya 

terfokus pada pendidik (teaching center learning) sehingga siswa kurang dapat 

menggali kompetensinya dalam memahami suatu pembelajaran. 

Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan adalah mata pelajaran 

yang wajib ditempuh siswa kelas X yang penting untuk menjadi dasar 

pengetahuan tentang sifat dan karakteristik bahan makanan sebelum siswa masuk 

pada tahap pengolahan. Hal ini dapat dilihat pada struktur kurikulum 2013, Mata 

Pelajaran Pengatahuan Bahan Makanan tergolong dalam kelompok dasar program 

keahlian. Oleh sebab itu, diperlukannya visualisasi agar siswa dapat memahami 

materi lebih mendalam guna membantu meningkatkan dan mengembangkan 

proses pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan.  

Berdasarkan observasi pada tanggal 21 Januari 2019 pada kelas X Boga 

5 dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa menggunakan angket skala likert 5 

alternatif jawaban, 95% atau 30 siswa sangat setuju bahwa Mata Pelajaran 

Pengetahuan Bahan Makanan merupakan mata pelajaran yang penting untuk 

menunjang pengetahuan pada pelajaran selanjutnya mendapatkan kategori sangat 

setuju. Sehingga, hal tersebut  menuntut siswa untuk paham mengenai Mata 

Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan. Melihat hal tersebut, pembelajaran 

Pengetahuan Bahan Makanan harus menggunakan model pembelajaran yang 

menarik agar siswa memiliki minat dan perhatian yang tinggi dalam mengikuti 
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pembelajaran. Salah satu cara untuk menarik minat dan perhatian siswa adalah 

menggunakan media penunjang pembelajaran yakni video. Sebanyak 93% siswa 

sangat setuju kegiatan pembelajaran menggunakan video akan meningkatkan 

pemahaman namun sebanyak 52% siswa kurang setuju proses pembelajaran 

Pengetahuan Bahan Makanan sudah sering menggunakan video atau dapat 

diartikan dalam pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan penggunaan media 

video masih jarang. Hal tersebut menunjukan bahwa penggunaan video akan 

meningkatkan pemahaman siswa, namun penggunaannya masih sangat jarang. 

Menurut penelitian Ahmad Maulana Izzudin (2013:7 ) terjadi perbedaan 

yang signifikan dari hasil nilai post-test antara kelas yang diberikan media 

pembelajaran video dengan siswa yang diberikan media pembelajaran yang 

sebelumnya seperti preview power point, preview pdf, preview word, dan buku. 

Ada peningkatan hasil belajar yang signifikan kompetensi dasar service engine 

dan komponen-komponennya (tune-up engine EFI) dari rata rata kelas eksperimen 

sebelum diberikan media pembelajaran video interaktif 67,94 menjadi 96,55 

setelah menggunakan media pembelajaran video interaktif. Sedangkan untuk 

kontrol sebelumnya sebesar 66,93 menjadi 74,0. Hal ini dikarenakan siswa yang 

diberikan media pembelajaran yang sebelumnya seperti preview power point, 

preview pdf, preview word, dan buku merasa kurangnya media yang menarik 

sebagai sarana pembelajaran. Berdasarkan perbedaan yang signifikan dari hasil 

nilai post-test dapat menunjukan bahwa pembelajaran dengan media ini lebih baik 

dari pada media sebelumnya seperti preview power point, preview pdf, preview 

word, dan buku.  
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Media memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan, selain itu dapat menumbuhkan minat siswa 

dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata.  

Media yang dirasa tepat untuk meningkatkan kompetensi siswa adalah media 

video. Melihat permasalahan di atas, dapat dilihat pentingnya model pembelajaran 

koopeatif yang diikuti dengan media pembelajaran yang sesuai untuk 

meningkatkan kompetensi siswa. Media kooperatif yang digunakan pada 

penelitian ini adalah media pembelajaran berupa video. Discovery learning 

menuntut siswa untuk aktif dalam menemukan konsep pembelajaran sendiri 

sehingga media video dapat membantu siswa untuk memenuhi tuntutan penemuan 

konsep. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan, diantaranya: 

1. Pada era globalisasi ini dunia industri semakin maju menyebabkan  persaingan 

semakin ketat dalam memperoleh pekerjaan. 

2. Lulusan SMK pada saat ini belum memenuhi tuntutan dunia pekerjaan, 

sehingga perlu menerapkan kurikulum 2013 yang sesuai hal tersebut. 

3. Pada pelaksanaan pembelajaran di SMK N 1 Sewon belum memenuhi tuntutan 

sintaks yang ada pada kurikulum atau model pembelajaran tersebut. 
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4. Presentase kelulusan hasil ulangan tengah semester kelas X Boga 5 pada Mata 

Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan masih rendah hanya 3,125% dengan 

rata-rata nilai 60,97. 

5. Hasil belajar siswa masih di bawah Kriteria Kelulusan Minimum (KKM) 

sekolah yaitu 75. 

6. Siswa kelas X Boga 5 pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan 

belum lulus sebanyak 96,875%. 

7. Media pembelajaran yang ditemui di sekolah berupa papan tulis, spidol, laptop, 

dan LCD namun belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga pembelajaran 

hanya terfokus pada pendidik (teaching center learning). 

8. Video pembelajaran masih jarang digunakan dalam proses pembelajaran 

pengetahuan bahan makanan. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menggunakan model pembelajaran berupa discovery 

learning yang dipadukaan dengan media video. Video yang dipakai adalah video 

mengenai bumbu dan rempah WonderfulNET yang berasal dari internet. Pada 

penelitian ini, siswa akan diukur dalam ranah pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan pada materi bumbu, rempah, dan bahan makanan tambahan. Soal 

yang digunakan dalam mengukur pengetahuan berupa 25 soal pilihan ganda 

sesuai dengan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada Rencana Proses 

Pembelajaran (RPP). Ranah sikap diukur dengan metode observasi lembar ceklist 

berupa aspek disiplin, tanggung jawaab, dan keaktifan. Sedangkan, ranah 
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ketrampilan diukur dengan lembar penilaian kinerja pengamatan bumbu, rempah, 

dan bahan makanan tambahan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada perbedaan pengetahuan siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dengan media pembelajaran video dan 

tanpa media video pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan di SMK 

N 1 Sewon? 

2. Apakah ada perbedaan sikap siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dengan media pembelajaran video dan 

tanpa media video pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan di SMK 

N 1 Sewon? 

3. Apakah ada perbedaan ketrampilan siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dengan media pembelajaran video dan 

tanpa media video pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan di SMK 

N 1 Sewon? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan pengetahuan siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dengan media pembelajaran video dan 

tanpa media video pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan di SMK 

N 1 Sewon. 

2. Mengetahui perbedaan sikap siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dengan media pembelajaran video dan 
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tanpa media video pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan di SMK 

N 1 Sewon. 

3. Mengetahui perbedaan ketrampilan siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dengan media pembelajaran video dan 

tanpa media video pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan di SMK 

N 1 Sewon. 

F. Manfaat penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini memberikan pengayaan pengetahuan tentang penerapan model 

pembelajaran yang dilakukan pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan 

Makanan dengan menggunakan model discovery learning di SMK N 1 Sewon. 

2. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan siswa pada Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan 

dengan menggunakan model discovery learning di SMK N 1 Sewon. 

3. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif dalam 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di SMK N 1 Sewon.  

 


