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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan 

minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs. 

Satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi penyelenggara program 

pendidikan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib 

belajar yang berkualitas dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Wajib 

belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara 

Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup 

mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi (PP No. 47 Tahun 2008). Hal-hal itulah yang menjadi cita-cita 

pelaksanaan pendidikan di Indonesia yaitu suatu pendidikan yang mampu 

memberikan kontribusi positif kepada bangsa Indonesia. Tetapi dari semua 

itu secara umum belum dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri. 

Pendidikan kita masih jauh dari harapan kita. Berdasarkan laporan Human 

Development Report 2010, United Nations Development Programme 

(UNDP), dari tahun ke tahun indeks pembangunan manusia Indonesia 

cenderung stagnan. Tahun 1990 peringkat 85, tahun 1995 peringkat 91, tahun 

2000 peringkat 95, tahun 2005 peringkat 110 dan tahun 2010 peringkat 108 

dunia. Dari gambaran di atas, pendidikan di Indonesia belum memberikan 

suatu titik terang yang menggembirakan. Di lain pihak, ketersediaan sumber 
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daya alam maupun manusia Indonesia yang melimpah ternyata belum mampu 

mendongkrak prestasi. Menurut Pater Drost, salah satu akar permasalahan 

dalam pendidikan di Indonesia adalah ketidakmampuan banyak orang untuk 

membedakan, dan dengan demikian mempersamakan secara sembrono, antara 

pendidikan atau proses pembelajaran dengan pengajaran (Harefa, 2005 : 59). 

Dari semua hal tersebut kita perlu melakukan suatu tindakan untuk 

dapat merumuskan penyebabnya. Kegagalan merupakan salah satu hal yang 

perlu menjadi cambuk untuk diri kita sendiri sebagai bentuk bahan untuk 

belajar agar tidak terulang kembali. Tetapi jika rendahnya kualitas pendidikan 

tersebut berlangsung terus menerus, jelaslah bahwa kita belum belajar dari 

kegagalan tersebut.  

Hal-hal semacam ini ternyata berimbas pada peserta didik di suatu 

lembaga pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan belajar ternyata lebih banyak ditentukan 

oleh faktor-faktor emosi, antara lain daya tahan, keuletan, ketelitian, disiplin, 

rasa tanggung jawab, kemampuan menjalin kerjasama, motivasi yang tinggi 

serta beberapa dimensi emosional lainnya (Aunurrahman, 2009 : 109). Dari 

pandangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor emosional merupakan 

suatu faktor internal yang ada pada diri siswa tersebut. Faktor-faktor 

emosional tersebut bermuara pada satu hal yaitu permasalahan belajar siswa. 

Permasalahan-permasalahan belajar siswa itulah yang menjadi pekerjaan 

rumah seorang pendidik untuk dapat menemukan suatu pola pembelajaran 

yang dapat diterima serta memberikan suatu kontribusi prestasi peserta didik. 
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Hasil belajar sendiri merupakan suatu bentuk perubahan perilaku yang 

holistik pada diri anak (Aunurrahman, 2009 : 109). Dalam pembelajaran guru 

dituntut untuk mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik secara 

optimal. Upaya untuk mendorong terwujudnya perkembangan potensi peserta 

didik tersebut tentunya merupakan suatu proses yang panjang yang tidak 

dapat diukur dalam periode tertentu. Oleh sebab itulah agar aktivitas yang 

dilakukan guru dalam proses pembelajaran terarah pada upaya peningkatan 

potensi siswa secara komprehensip, maka pembelajaran harus dikembangkan 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, yang bertolak dari kebutuhan 

internal siswa untuk belajar (Aunurrahman, 2009 : 113). Jika kita tidak mau 

belajar dari kondisi riil di lapangan tentang rendahnya prestasi belajar siswa 

tersebut, maka kemunduran pendidikan akan semakin jauh ketinggalan 

dengan negara-negara lain. 

Metode pembelajaran dalam menyampaikan materi diperlukan oleh 

seorang pendidik untuk keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab 

itulah pemilihan metode pembelajaran  akan memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar siswa. Rendahnya prestasi belajar siswa salah satunya 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang 

tepat. Guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah, bentuk soal 

hanya pilihan ganda, penanaman pengetahuan yang tidak sampai pada konsep 

/ pengertian dan nilai, dan suasana kelas yang aktif-negatif (aktif 

mendengarkan, aktif mencatat), namun tidak aktif-positif (diskusi, bertanya) 

(Sutikno, 2007 : 44). 
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Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

tersebut secara umum berujung terhadap permasalahan prestasi belajar siswa. 

Tujuan pembelajaran sendiri pada intinya harus mampu memberikan suatu 

kemudahan dalam belajar siswa. Hal inilah yang kurang kita sadari bersama 

sehingga prestasi belajar siswa kurang sesuai dengan harapan. Strategi-

strategi belajar mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir yang 

digunakan oleh siswa dalam mempengaruhi hal-hal yang dipelajari (Trianto,  

2007 : 85). Dengan melihat hal tersebut jelaslah bahwa salah satu proses 

belajar siswa harus mengacu terhadap siswa itu sendiri. Hal ini dikuatkan 

bahwa strategi belajar sebagai tindakan khusus yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mempermudah, mempercepat, lebih menikmati, lebih mudah 

memahami secara langsung lebih efektif dan lebih mudah ditransfer ke dalam 

situasi yang baru (Trianto,  2007 : 86). Oleh sebab itulah jika strategi proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang memberikan kemudahan atau 

kurang menarik bagi siswa, hal ini akan memberikan suatu dampak negatif 

terhadap prestasi belajar siswa.  

Dalam proses pembelajaran konsep tujuan pengajaran akan menitik 

beratkan pada tingkah laku siswa atau perbuatan sebagai suatu jenis output 

yang terdapat pada siswa, yang dapat diamati dan menunjukkan bahwa 

siswa tersebut telah melakukan belajar. Artinya bahwa, jika siswa tidak 

dapat mempertunjukkan tingkah laku tertentu sebelum dia belajar, dan 

kemudian dia dapat mempertunjukkannya, maka berarti siswa telah 

menempuh proses pengajaran, sehingga proses pengajaran tersebut telah 

memberikan dampak tertentu pada tingkah laku siswa bersangkutan 

(Hamalik, 2001 : 109). 

 

Dalam perkembangan dunia pendidikan peningkatan kemampuan 

peserta didik sangat diperlukan, terlebih lagi pada suatu sekolah kejuruan. 
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Dalam pembelajaran di suatu sekolah kejuruan siswa harus mampu 

menyeimbangkan antara kemampuan normatif, kemampuan adaptif maupun 

kemampuan produktif. Sedikit berbeda jika kita mengacu pada sekolah umum 

yang hanya mengacu pada keseimbangan antara kemampuan normatif 

maupun kemampuan adaptif saja. Terlebih lagi proses pembelajaran yang 

dilaksanakan pada jenjang pendidikan kejuruan khususnya pembelajaran 

produktif mempunyai alokasi waktu pembelajaran yang lebih panjang di 

bandingkan dengan alokasi waktu pembelajaran normatif maupun adaptif. 

Dengan alokasi waktu yang lebih panjang itulah, ternyata memberikan suatu 

bentuk permasalahan tersendiri dalam proses pembelajaran siswa. Kenyataan 

di lapangan secara umum pembelajaran produktif ini mempunyai suatu 

tingkat kesulitan tersendiri. Dengan melihat kondisi jam pembelajaran yang 

panjang, jumlah siswa, maupun peralatan yang ada, pembelajaran produktif 

memerlukan suatu strategi pembelajaran yang lebih baik.  

Oleh sebab itulah proses pembelajaran dalam peningkatan prestasi 

siswa tersebut, maka seorang pendidik harus mampu memilih strategi 

pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran mencakup suatu perubahan-

perubahan pada desain pengajaran (Smith, 2009 : 13). Di dalam ruangan kelas, 

sering ditemui siswa yang sulit menerima atau menangkap materi pelajaran yang 

diberikan oleh pendidik karena pendidik kurang bias memilih model mengajar yang 

tepat untuk suatu materi pelajaran sehingga kadang-kadang siswa di dalam ruang 

kelas banyak yang mengantuk dan mudah jenuh (Sutikno, 2007 : 110).  
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Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk dapat 

membangkitkan motivasi belajar pada diri siswa. Untuk dapat 

membangkitkan motivasi inilah seorang pendidik harus dapat menggunakan 

model pembelajaran yang inovatif sehingga siswa menikmati kegiatan 

pembelajaran. Pada bagian lain  Sutikno. 2007 : 55, menjelaskan bahwa :  

Setiap tahap, pendidik perlu mengadakan keputusan-keputusan, misalnya 

tentang model apa yang harus ia pakai untuk mengajar pelajaran tertentu, 

alat apakah yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, perlukah siswa membuat catatan, melakukan 

praktekum, menyusun makalah, atau cukup dengan hanya mendengar 

ceramah pendidik saja, bagian manakah yang perlu penekanan lebih 

banyak ataukah semua bagian sama perlunya.  

 

Oleh sebab itulah untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, 

pendidik perlu mempunyai landasan pengetahuan yang memadai tentang 

bagaimana interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran, bagaimana 

pengelolaan materi pembelajaran dan karakteristiknya. Selain hal itu sekolah 

harus mampu memfasilitasi kebutuhan guru dan siswa dalam rangka 

mengantarkan peserta didik memperoleh pendidikan yang diharapkan. Dari 

sini dapat dikatakan bahwa cara pembelajaran yang baik adalah cara 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, 

menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

harapan. 

Kenyataan di lapangan, pembelajaran produktif banyak waktu yang 

terbuang karena strategi pembelajaran yang kurang tepat, anak kurang fokus 

pada pembelajaran karena keterbatasan peralatan, maupun kejenuhan siswa 

karena interaksi pembelajaran yang menjenuhkan. Hal inilah yang menjadi 
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permasalahan selama ini dalam proses pembelajaran produktif. Selain hal itu, 

rendahnya prestasi juga dipengaruhi oleh kurang berhasilnya pengelolaan 

pembelajaran karena lemahnya guru dalam penguasaan materi. Suasana kelas 

tampak tegang dan membosankan (Sutikno, 2007 : 44).   

Strategi ceramah yang lebih banyak memanfaatkan kemampuan 

mendengar tidak membawa banyak keberhasilan belajar atau terjadinya 

perubahan (Munthe, 2009 : 63). Guru sibuk menyampaikan materi tanpa mau 

tahu tentang siswanya paham atau tidak terhadap materi yang disampaikan. 

Banyak guru-guru yang gatek (gagap teknologi) sehingga kurang mampu 

menggunakan media dalam proses pembelajaran. Selain hal itu ditambah lagi 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai. 

Permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran produktif tersebut 

merupakan suatu tantangan proses belajar mengajar yang memerlukan suatu 

pemecahan. Seperti telah diungkapkan di atas bahwa dalam pembelajaran di 

SMK seorang siswa tidak hanya kompeten dalam bidang normatif ataupun 

adaptif, tetapi juga harus kompeten dalam bidang produktif sesuai dengan 

bidangnya. Artinya seorang siswa harus menguasai pengetahuan, 

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

diaktualisasikan dari hasil pembelajaran tersebut.  Maka dari itu, dalam 

penanganan pembelajaran di sekolah kejuruan ini membutuhkan suatu pola 

yang lebih jika dibandingkan pada sekolah umum lainnya. Dari semua bentuk 

harapan-harapan dalam pembelajaran tersebut memerlukan suatu tindakan 
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nyata dari seorang pendidik agar prestasi belajar anak sesuai dengan harapan 

yang diinginkan. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah ciri-ciri interaksi siswa dan guru 

pembelajaran produktif yang menyenangkan di Jurusan Teknik Pemanfaatan 

Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Miri Sragen. Dengan mengangkat fokus 

penelitian ini penulis berharap akan lebih detail dalam mendeskripsikan 

pembelajaran produktif yang menyenangkan dari sisi interaksi antara siswa 

dan guru. Sedangkan subfokus penelitian yang penulis angkat untuk 

mempertajam fakus penelitian adalah : 

1.    Karakteristik pengelolaan materi pembelajaran produktif yang 

menyenangkan di Jurusan Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK 

Negeri 1 Miri Sragen.  

2.  Ciri-ciri desain kelas pembelajaran produktif yang menyenangkan di 

Jurusan Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Miri Sragen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, antara lain : 

1.    Untuk mendeskripsikan ciri-ciri interaksi siswa dan guru pembelajaran 

produktif yang menyenangkan. 

2.   Untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan materi pembelajaran 

produktif yang menyenangkan. 
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3.   Untuk mendeskripsikan ciri-ciri desain kelas pembelajaran produktif 

yang menyenangkan. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan hasil penelitian ini penulis berharap akan semakin menumbuh 

kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran. 

b. Dengan hasil penelitian ini penulis berharap akan semakin menambah 

ilmu pengetahuan terhadap penulis khususnya dan semua pihak pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan deskripsi tentang pembelajaran produktif yang 

menyenangkan sehingga sekolah dapat memanfaatkan dalam 

pengambilan kebijakan dalam hal proses pembelajaran. 

b. Memberikan deskripsi tentang desain kelas pembelajaran produktif 

bagi ketua jurusan dalam melaksanakan penataan ruang kelas maupun 

bengkel praktek dalam pembelajaran yang menyenangkan. 

c. Memberikan deskripsi tentang interaksi siswa dan guru serta 

pengelolaan materi pembelajaran produktif bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. 
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E. Daftar Istilah 

1. Pembelajaran proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar  (baik formal maupun informal) yang 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif 

dan efisien.  

2. Pembelajaran Produktif adalah proses interaksi peserta didik, guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar  (baik formal maupun 

informal) dalam rangka penyampaian materi kejuruan yang harus 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara 

efektif dan efisien pada jenjang pendidikan kejuruan. 

3. Pembelajaran Menyenangkan yaitu suatu kondisi penyampaian hal-hal 

baru kepada peserta didik / orang lain melalui keadaan yang diinginkan 

peserta didik tersebut. 

4. Interaksi adalah peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua 

orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu 

dengan yang lain atau berkomunikasi satu dengan yang lain.  

5. Sarana adalah perlengkapan atau barang yang dapat dipindah-pindah 

bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas kerja. 

6. Prasarana adalah fasilitas dasar yang berupa barang atau benda tidak 

bergerak yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kerja.  


