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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten pada awalnya adalah Sekolah Teknik 

Menengah, yang dominasi pelajarannya berkaitan dengan teknik kejuruan 

seperti mesin perkakas, mesin otomotif, dan listrik instalasi. Instalasi 

Penerangan Listrik merupakan salah satu mata pelajaran yang telah menjadi 

bagian dalam pembelajaran di SMK Batur Jaya 1 Ceper, sekalipun namanya 

tidak lagi mencerminkan Sekolah Teknik Menengah. Perlu diketahui bahwa 

SMK merupakan nama sekolah yang orientasinya adalah sekolah kejuruan 

tertentu, ada yang berasal dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), 

Sekolah Menengah Farmasi (SMF) kemudian ada Sekolah Teknik Menengah 

(STM). 

Pembelajaran Instalasi Penerangan Listrik di SMK Batur Jaya 1 Ceper 

Klaten memiliki beberapa kendala yang menyebabkan tujuan pengajaran tidak 

dapat dicapai secara optimal. Ada kecenderungan siswa SMK Batur Jaya 1 

Ceper Klaten tidak secara sungguh-sungguh mengikuti mata pelajaran 

Instalasi Penerangan Listrik, di mana siswa lebih sering bincang-bicang 

sendiri dengan temannya, tidak memperhatikan saat guru menyampaikan 

materi pelajaran. Kendala lain adalah pada praktek awal laboratorium pasti 

akan terjadi siswa yang kurang menguasai. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

banyak siswa yang interaksi belajarnya rendah. 
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Instalasi Penerangan Listrik merupakan salah satu kompetensi dasar 

pada Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang menjadi unggulan di SMK 

Batur Jaya 1 Ceper Klaten. Berkaitan dengan materi ajar yang diajarkan ada 

beberapa metode yang dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Materi Instalasi Penerangan Listrik, adalah materi yang perlu disampaikan 

dengan praktikum, karena terdapat pemahaman yang harus dikuasai siswa 

melalui praktik. Materi Instalasi Penerangan Listrik tidak hanya sekedar 

disampaikan dengan metode ceramah melainkan harus ada pembelajaran 

praktik sehingga siswa trampil untuk melaksanakan instalasi penerangan 

listrik. 

Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran instalasi penerangan 

listrik berbasis praktikum, menurut Supriyanto salah satu guru SMK Batur 

Jaya 1 Ceper, siswa kurang menguasai peralatan dalam praktek instalasi 

penerangan listrik. Peralatan umum yang biasa digunakan dalam praktikum 

instalasi penerangan listrik adalah kabel, saklar, steker, stop kontak, fitting 

lampu, multitester, PHB dan lain-lain. Siswa biasanya kesulitan untuk 

menunjukkan jenis steker dan stop kontak.  

Pembelajaran instalasi penerangan listrik berbasis praktikum 

merupakan salah satu komponen penting. Pengalaman belajar yang 

direncanakan dan didesain, harus memperhatikan karakteristik materi 

pelajaran baik dilihat dari kompleksitas materi maupun pengemasannya. 

Materi yang bersifat data atau fakta harus berbeda penyajiannya dibandingkan 

jenis materi pelajaran yang bersifat konsep atau prinsip. Demikian juga, materi 
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pelajaran yang dikemas sebagai bahan belajar mandiri harus berbeda dengan 

materi pelajaran yang dikemas untuk klasikal (Sanjaya, 2008: 168). Bahan 

atau materi pelajaran (learning material) adalah segala sesuatu yang menjadi 

isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar 

dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam 

satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya Sanjaya membedakan isi (materi) 

pelajaran menjadi empat macam yaitu fakta, konsep, prosedur, dan 

prinsip(Sanjaya, 2008: 141). 

Sistem pembelajaran dengan isi fakta adalah materi yang berisi tentang 

sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda, yang wujudnya dapat ditangkap oleh 

pancaindera. Konsep adalah materi pelajaran yang berisi abstraksi kesamaan 

atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Prosedur merupakan 

materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan siswa menjelaskan 

langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Prinsip merupakan materi 

pelajaran yang memuat hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah 

teruji secara empiris dan digeneralisasikan (Sanjaya, 2008: 142-143).  

Mata pelajaran Instalasi Penerangan Listrik merupakan materi 

pelajaran yang bersifat prosedur dan prinsip, sehingga dalam penyajian 

berbeda dengan materi pelajaran yang bersifat fakta ataupun konsep. Pada 

prosedur, ada kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk menjelaskan 

tentang langkah-langkah  secara sistematis Instalasi Penerangan Listrik, 

sedangkan sifat prinsip, dimana ada hubungan atau lebih konsep yang sudah 

teruji dalam rangkaian instalasi penerangan listrik (Sanjaya, 2008: 143). 
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Mengutip materi mata pelajaran Instalasi Penerangan Listrik, sebutkan 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, manusia membutuhkan daya listrik, 

pada sisi lain, listrik sangat membahayakan keselamatan kalau tidak dikelola 

dengan baik. Sebagian besar orang  pernah mengalami/merasakan sengatan 

listrik, dari yang hanya merasa terkejut saja sampai dengan yang merasa 

sangat menderita. Oleh karena itu, untuk mencegah dari hal-hal yang tidak 

diinginkan, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya listrik dan jalan 

yang terbaik adalah melalui peningkatan  pemahaman terhadap sifat dasar 

kelistrikan yang digunakan (Sumardjati dkk, 2008: 1). Hal ini menunjukkan 

bahwa penyajian dalam pembelajaran mata pelajaran Instalasi Penerangan 

Listrik harus disampaikan dengan hati-hati, agar dalam pembelajaran yang 

disampaikan guru tidak menimbulkan pemahaman yang akhirnya 

membahayakan keselamatan peserta didik atau siswa SMK.   

Djamarah menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang harus dijadikan 

dasar dalam pemilihan metode mengajar (Djamarah, 2005: 229). Salah 

satunya adalah  sifat bahan pelajaran. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran 

instalasi penerangan listrik, metode pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah metode eksperimen, yaitu praktikum. Metode praktek dimaksudkan 

untuk mendidik dengan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda, 

seraya diperagakan, dengan harapan anak didik menjadi jelas dan gamblang 

sekaligus dapat mempraktikkan materi yang dimaksudkan (Majid, 2008: 153). 
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Berdasarkan rangkaian deskripsi fakta dan teori di atas, untuk 

meningkatkan hasil belajar Instalasi Penerangan Listrik siswa, dapat 

diwujudkan dengan pengembangan pembelajaran mata pelajaran instalasi 

penerangan listrik berbasis praktikum. Artinya guru harus memberi penekanan 

dan pengalaman secara langsung serta merancang proses belajar mengajar di 

kelas yang memberi banyak kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan dan menerapkan hal-hal yang telah dipelajarinya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang  ”Pengembangan pembelajaran instalasi penerangan listrik 

berbasis praktikum di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten”. 

 
B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “pengembangan pembelajaran mata 

pelajaran instalasi penerangan listrik berbasis praktikum di SMK Batur Jaya 1 

Ceper Klaten”. Fokus tersebut dirinci menjadi 2 sub fokus: 

1. Bagaimanakah pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan listrik 

berbasis praktikum yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi  di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten? 

2. Bagaimanakah pengembangan pembelajaran mata pelajaran instalasi 

penerangan listrik berbasis praktikum yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi  di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan listrik 

berbasis praktikum yang dilakukan oleh guru terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi  di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten. 

2. Mendeskripsikan pengembangan pembelajaran mata pelajaran instalasi 

penerangan listrik berbasis praktikum yang dilakukan oleh guru terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  di SMK Batur Jaya 1 Ceper 

Klaten. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini untuk memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang: 

a. Pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan listrik berbasis 

praktikum yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  di 

SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten. 

b. Pengembangan pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan 

listrik berbasis praktikum yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi  di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan dalam pengembangan 

pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan listrik melalui praktikum 

sehingga tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik tercapai. 


