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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu usaha untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas adalah melalui pendidikan. Tujuan pendidikan berhubungan erat 

dengan bagaimana proses belajar mengajar terjadi di sekolah. Proses belajar 

memerlukan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Usaha 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat. Penerapan model 

pembelajaran agar siswa secara aktif terlibat adalah salah satu usaha yang 

dilakukan. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, akan meningkatkan 

pemahaman dan ketertarikan dalam belajar. Hal ini kemudian akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Sehingga guru dituntut untuk memilih model pembelajaran 

yang tepat.   

Karakteristik dalam model pembelajaran memberikan kelebihan dan 

kelemahan. Model pembelajaran yang populer diantaranya model pembelajaran 

aktif  dan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran aktif adalah 

pembelajaran membuat siswa lebih aktif dalam mencari pengetahuan sebagai 

bahan diskusi dan kajian dalam kegiatan belajar di kelas, sehingga pengetahuan 

dan kompetensi siswa meningkat karena pengalaman yang didapatkan. 

Sedangkan model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang dirancang agar siswa membentuk kelompok untuk bekerja sama mencapai 
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tujuan pembelajaran. Beberapa model pembelajaran kooperatif adalah tipe 

Problem Based Learning (PBL)  dan  Group Investigation (GI). 

Model pembelajaran di atas membuat pembelajaran di kelas melibatkan  

guru dan siswa secara aktif sehingga terjalin interaksi yang positif dan berkualitas. 

Interaksi positif siswa dan guru akan membuat hasil belajar meningkat. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SMK N 1 

Pleret pada  Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik kompetensi dasar 

analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika menunjukkan 

siswa kurang tertarik mengikuti proses belajar mengajar karena proses 

penyampaian materi oleh guru kurang bervariasi. Hal ini terlihat dari beberapa 

siswa kurang memperhatikan materi yang sedang diajarkan oleh guru, siswa justru 

berbicara dengan teman, melamun atau mengantuk sehingga kurang 

memperhatikan pelajaran. Hal tersebut mengakibatkan siswa tidak dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada saat jam pelajaran selesai.  

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan guru mapel Dasar Listrik 

Elektronika di SMK N 1 Pleret, menyebutkan bahwa siswa kurang aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan bahwa siswa jarang 

sekali mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat. Beberapa siswa 

juga kurang konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini 

dapat tentunya membuat proses belajar terhambat dan menurunkan hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan nilai ulangan harian siswa kelas X SMK N 1 Pleret pada 

kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik 
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Elektronika, masih banyak yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Jumlah siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 9 siswa dari 30 siswa 

dengan persentase sebesar 30%, sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai 

KKM sebanyak 21 siswa dari 30 siswa dengan persentase sebesar 70%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah dan perlu 

ditingkatkan.  

Pencarian solusi diperlukan agar masalah di atas dapat teratasi. Salah satu 

solusinya adalah dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation 

(GI). Penggunaan model ini diharapkan meningkatkan keaktivan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga hasil belajar meningkat. 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah seperangkat 

model pembelajaran dengan penggunaan masalah sebagai pemicu untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mendapatkan pengetahuan dan 

mengatur diri. Dengan model pembelajaran PBL siswa dilatih untuk belajar 

mandiri, mencari pengetahuan dan pemahaman dengan berfikir sendiri. Adapun 

model pembelajaran Group Investigation (GI) merupakan  tipe pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana. Keunggulan model ini adalah pembentukan 

kelompok-kelompok kecil sehingga antar anggota dapat saling membantu atau 

bekerja sama dalam kelompok. Model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL)  dan  Group Investigation (GI) merupakan pilihan yang dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran Dasar Listrik Elektronika. Kedua model ini membuat 

siswa bekerja sama, berdiskusi dan mengemukakan pendapat karena siswa 

dituntut aktif di dalamnya. 
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Model Group Investigation (GI) dalam kelas diharapkan akan 

menyelesaikan berbagai masalah yang dialami guru Dasar Listrik Elektronika 

kelas X SMK Negeri 1 Pleret. Selain itu, model Group Investigation (GI) belum 

pernah diterapkan oleh guru Dasar Listrik Elektronika kelas X SMK Negeri 1 

Pleret dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ekperimen di sekolah tersebut. Penelitian ini berjudul 

“Perbandingan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  dan  Group 

Investigation (GI) Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Kompetensi Dasar Analisis 

Sifat Elemen Pasif Kelas X SMK Negeri 1 Pleret”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi beberapa masalah dapat dilakukan berdasar latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu: 

1. Keaktifan dan ketertarikan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

berbeda-beda sehingga siswa yang aktif lebih mendominasi kelas dan siswa 

yang terlihat diam saja kurang aktif dan tertarik. Hal ini menyebabkan 

ketimpangan dalam penyerapan materi pembelajaran sehingga proses belajar 

mengajar tidak berjalan dengan lancar. 

2. Siswa kurang fokus dalam memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru 

sehingga tidak berani bertanya kepada guru saat mendapatkan kesulitan. Hal 

ini menyebabkan guru harus mengulang kembali materi yang seharusnya 

sudah dipahami siswa yang menyebabkan proses belajar mengajar terhambat. 
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3. Model pembelajaran yang diberikan guru kurang bervariasi sehingga 

menyebabkan siswa merasa bosan dan interaksi antara siswa dan guru kurang. 

Hal ini menyebabkan guru tidak dapat memperkirakan tingkat pemahaman 

materi pada setiap siswa. 

4. Pencapaian hasil belajar Kompetensi Analisis Sifat Elemen Pasif pada mata 

pelajaran Dasar Listrik Elektronika kelas X SMK Negeri 1 Pleret belum 

memenuhi syarat KKM yaitu 75. Kompetensi ini  merupakan dasar dari 

kompetensi-kompetensi selanjutnya, sehingga guru seharusnya menggunakan 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar materi 

pembelajaran dapat diserap maksimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diberikan berdasarkan identifikasi masalah di atas, 

yaitu: 

1. Penelitian menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

dan  Group Investigation (GI). 

2. Subyek penelitian adalah kelas X TITL B dan X TITL C Program Keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pleret. 

3. Fokus pembahasan adalah hasil belajar kognitif dan perbedaan hasil belajar 

kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif. 
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D. Rumusan Masalah   

Rumusan penelitian yang didapat berdasar pembatasan masalah di atas 

adalah: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)  dan  Group Investigation 

(GI) pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar 

Listrik Elektronika Kelas X Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

SMK Negeri 1 Pleret?  

2. Model pembelajaran manakah yang lebih baik agar hasil belajar siswa pada 

kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik 

Elektronika Kelas X Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 

Negeri 1 Pleret meningkat? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar kelas model Problem Based Learning 

(PBL)  dan  Group Investigation (GI) pada kompetensi dasar analisis sifat 

elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika Kelas X Program 

Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pleret.  

2. Mengetahui model pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran 

Dasar Listrik Elektronika Kelas X Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMK Negeri 1 Pleret. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambah sumber pengetahuan mengenai penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation (GI). 

b. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian sejenis di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa lebih aktif dan mudah memahami materi pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

Group Investigation (GI). 

b. Penelitian ini memberikan informasi hasil belajar siswa yang menggunakan 

model pembelajaran PBL dan GI 

c. Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk guru dalam menggunakan 

model pembelajaran agar siswa lebih aktif dan kreatif sehingga hasil belajar 

meningkat. 
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