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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor  yang mempengaruhi majunya 

sumber daya manusia, agar terbentuk generasi-generasi masa depan yang 

lebih baik. Proses pendidikan akan menjadikan peserta didik menjadi mandiri 

dan kreatif. Negara Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dibanggakan Oleh karena 

itu, pendidikan di Indonesia perlu diperhatikan agar dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang diharapkan (Kencanawati, 2016:1dan Rohmi 

2007:1). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2012 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang diinginkan (Sardiman, 2012:12 dan Lestari, 

2013:1).Pendidikan juga mempunyai fungsi yang harus diperhatikan, 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 

3 telah digariskan bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokrasi serta bertanggung jawab”. 

Pendidikan berperan dalam menciptakan kehidupan yang cerdas,damai, 

dan demokratis. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalammeningkatkan 

kualitas pendidikan nasional, diantaranya pembaharuankurikulum, 
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peningkatan kualitas tenaga pendidik, penataan manajemen pendidikan serta 

penerapan teknologi informasi pendidikan (Ramadhani, 2013:2 dan Faruq, 

2013). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

adalah dengan pemberlakuan kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 yang diberlakukan sekarang ini memberikan 

wewenang kepada pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum tersebut 

di sekolah. Pemberlakuan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi 

untuk meningkatan capaian pendidikan. Dalam hal ini kurikulum 2013 

diorientasikan agar terjadi peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Rochman dan Majid, 2014:2; 

Wibowo, 2013 dan Madi, 2015:1). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 

35: “Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar yang 

telah disepakati”. Hal ini sejalan pula dengan  pengembangan kurikulum 

berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dengan mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.  

Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dijelaskan bahwa 

proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah 

(sikap, pengetahuan, keterampilan) secara utuh/holistik, artinya 

pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya 

sehingga melahirkan kualitas peserta didik yang mencerminkan keutuhan 

penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penjelasan tersebut sejalan 

dengan penjelasan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 

bahwa kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan dan 

meningkatkan potensi, kemampuan baik dalam sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diperlukan untuk hidup, bermasyarakat, dan bernegara. 
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Beberapa penjelasan di atas mendasari bahwa kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan seyogyanya diarahkan untuk memberdayakan semua potensi 

peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Proses pembelajaran 

yang memberdayakan semua potensi peserta didik dan diarahkan pada 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh dapat 

menciptakan dan meningkatkan kualitas peserta didik dengan penguasaan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau 

sekelompok orang melalui satu atau lebih strategi, metode, dan pendekatan 

tertentu kearah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah direncanakan 

(Roestiyah, 2008:12 dan Rummanah, 2015). Sedangkan menurut 

Hernamawan, pembelajaran merupakan suatu kegiatan terencana untuk 

mengkondisikan seseorang atau sekelompok orang agar bisa belajar dengan 

baik. Guru salah satu faktor yang berperan penting dalam terjadinya proses 

belajar siswa, meskipun tidak setiap perbuatan belajar siswa merupakan 

akibat guru mengajar. Oleh karena itu, guru harus mampu menetapkan 

strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mendorong terjadinya 

perbuatan belajar siswa yang aktif, produktif, dan efisien (dalam Rofiqoh, 

2014:5 dan Winataputra, 2007:18). 

Pembelajaran sebagai suatu proses membantu siswa untuk 

mengembangkan dan mengubah perilaku (kognitif, afektif, dan psikomotor), 

merangkai gagasan, sikap, pengetahuan, apresiasi, dan ketrampilan sesuai 

dengan standar kompetensi dan kurikulum yang telah ditetapkan. Proses 

pembelajaran di sekolah sebagai proses implementasi kurikulum, menuntut 

peran guru untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program 

pembelajaran secara efektif. Peran ini hanya dapat dilakukan jika guru 

memahami benar tujuan dan isi kurikulum dengan segala perangkatnya 

(Ainamulyana, 2013 dan Putra, 2014). Menurut (Trianto, 2012:51 dan 

Rachman, 2015) menjelaskan bahwa guru dapat memberikan kemudahan 

untuk proses belajar siswa, dengan memberi kesempatan siswa untuk 

menemukan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan 
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seara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Dengan 

demikian, paradigma pembelajaran bukan lagi dalam rangka pemindahan 

pengetahuan dari guru ke siswa namun siswa sendiri yang membangun 

pengetahuan itu sehingga peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai 

tutor, fasilitator, mentor sekaligus mediator dan motivator siswa.  

Dalam penerapannya,  Kurikulum 2013 menerapkan penilaian yang 

menyeluruh pada hasil belajar peserta didik. Penilaian autentik sebagai 

langkah dalam melakukan asesmen terhadap hasil belajar siswa. Kunandar 

(2013:45) menyatakan bahwa penilaian autentik adalah kegiatan menilai 

peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses 

maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi yang ada di Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

Penilaian autentik akan mengukur dan memperhatikan keseimbangan 

penilaian kompetensi baik sikap, pengetahuan, keterampilan secara 

menyeluruh berdasarkan proses dan hasil yang disesuaikan dengan 

perkembangan karakter siswa. 

Selain menekankan pada penerapan penilaian autentik, pembelajaran 

kurikulum 2013 juga menekankan pada dimensi paedagogik modern dalam 

pembelajaran yatu menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) 

(Mendikbud, 2013). Dijelaskan oleh Hosnan (2014:35) bahwa pendekatan 

saintifik menggamit beberapa ranah pencapaian hasil belajar, yakni sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan serta melahirkan peserta didik yang produktif, 

kreatif, dan afektif melalui penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A tahun 2013 bahwa beberapa 

pendekatan dan model pembelajaran yang mendukung pelaksanaan 

kurikulum 2013 selain pendekatan saintifik adalah discovery/inquiry 

learning, problem based learning, dan project based learning. 

Dari paparan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa seyogyanya 

guru bertindakn sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dengan 

menerapkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan 
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kemampuan/gaya belajar siswa melalui berbagai strategi/metode 

pembelajaran dengan memperhatikan sekaligus mengembangkan materi 

maupun media pembelajaran. Sehingga siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri dan terlibbat aktif dalam pembelajaran baik secara 

fisik, intelektual, dan emosional serta hasil belajar yang optimal dapat 

terwujud baik pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Berdasarkan pada hasil observasi, peneliti menemukan permasalahan 

yang secara spesifik pada pembelajaran parakarya dan kewirausahaan kelas 

XI TKJ C SMK N 9 Surakarta. Permasalahan  yang ditemukan diantaranya 

adalah kegiatan pembelajaran yang seharusnya berpusat pada peserta didik 

masih didominasi oleh peran guru sebagai transformator pengetahuan. Guru 

belum mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang menstimulus 

siswa untuk menentukan, merancang, dan menyelesaikan proyek untuk 

menghasilkan sebuah karya atau produk. Selama pelaksanaan pembelajaran, 

guru belum sepenuhnya berperan sebagai mediator, fasilitator, dan motivator. 

Kurangnya guru dalam mengelola kelas terlihat dari beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru mengenai materi. 

Selain beberapa permasalahan di atas, dalam aktivitas siswa juga 

ditemui beberapa kekurangan di antaranya siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut didasarkan pada kegiatan pembelajaran yang 

belum mempersilakan siswa untuk mengajukan ide atau gagasannya sendiri 

mengenai suatu tema atau topik yang akan mereka pelajari. Belum ada 

pembelajaran penugasan proyek yang menekankan pada kegiatan penelitian 

berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. 

Siswa belum berani mengemukakan pendapat saat diminta guru menjelaskan 

apa yang mereka ketahui tentang materi yang diajarkan. Belum beraninya 

siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang belum mereka pahami. 

Masalah tersebut di atas menjadi penyebab masih rendahnya hasil 

belajar siswa kelas XI TKJ C SMK N 9 Surakarta. Dari 29 siswa, sebanyak 

66% siswa memiliki nilai kurang dari KKM, sedangkan baru sebanyak 34% 

siswa yang memiliki nilai di atas KKM.  
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Dari paparan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran prakaryadan kewirausahaan pada siswa kelas  XI TKJ C SMK 

N 9 Surakarta masih belum mampu mengembangkan potensi siswa secara 

utuh/holistik dan belum memberikan kesempatan siswa untuk mengalami 

pembelajaran yang bermakna. Meninjau kenyataan tersebut, untuk 

menyelesaikan masalah, peneliti bersama tim kolaborator menetapkan 

alternatif dengan menerapkan suatu pendekatan berbasis proyek agar siswa 

dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Peneliti akan menerapkan 

model projet based learning pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan 

kelas XI TKJ C SMK N 9 Surakarta.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81A tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 serta penerapan pendekatan saintifik dan 

didukung temuan empiris yang dilakukan peneliti, peningkatan kualitas 

pembelajaran perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar baik pada ranah afektif, kognitif, maupun 

psikomotorik. Penerapan suatu model pembelajaran yang efektif perlu 

diterapkan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan yang bermakna serta 

dapat mengembangkan potensinya secara utuh. Melalui penerapan project 

based learning ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

siswa kelas XI TKJ C SMK N 9 Surakarta sehingga keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar dapat meningkat.  

Alternatif pemecahan masalah tersebut diperkuat dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan bahwa untuk 

mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual, baik 

individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning). Strategi pembelajaran menggunakan 

project based learningmemperkenankan peserta didik untuk bekerja secara 

mandiri maupun berkelompok dalam mengkonstruksikan produk outentik 
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yang bersumber dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

project based learning, peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan 

masalah yang ditugaskan oleh guru dalam bentuk suatu proyek. Peserta didik 

aktif mengelola pembelajarannya dengan bekerja secara nyata yang 

menghasilkan produk riil (Mendikbud, 2013:39). Selanjutnya dijelaskan 

bahwa project based learning dapat mereduksi kompetisi di dalam kelas dan 

mengarahkan peserta didik untuk lebih kolaboratif daripada bekerja sendiri-

sendiri. Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Purworini (2006:19) 

berpendapat bahwa project based learning dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, 

menumbuhkan kreativitas dan karya siswa, lebih menyenangkan, dan 

bermanfaat serta lebih bermakna.  

Adapun berdasarkan Keser dan Karagoca (dalam Mendikbud, 

2012:230) dijelaskan langkah-langkah penerapan project based learning yang 

terdiri dari: (1) penentuan proyek; (2) perencanaan langkah-langkah 

penyelesaian proyek; (3) penyusunan jadwal pelaksanaan proyek; (4) 

penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru; (5) penyusunan 

laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek; dan (6) evaluasi proyek dan 

hasil proyek.  

Penerapan project based learning terbukti dapat meningkatkan prestasi 

belajar dan keaktifan siswa. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Sulistyarsi (2012:44) yang berjudul Penerapan Strategi 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Membuat Alat Peraga IPA untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar dan Keaktifan Siswa Kelas IV SDN Cermo 01 

Kare Madiun. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diketahui adanya 

peningkatan prestasi belajar dan keaktifan siswa. Prestasi belajar siswa tuntas 

meningkat 37%. Aktivitas siswa tergolong aktif meningkat 25%. Aktivitas 

guru meningkat 22,91%. Keaktifan siswa membuat alat peraga IPA yaitu 

aspek membuat bagian alat peraga sesuai desain meningkat 54%, aspek 

keterampilan merangkai bagian alat peraga dengan benar dan sesuai 

meningkat 55%.  
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Selain dapat meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan siswa, project 

based learning juga digunakan Farid dan Pramukantoro (2013:737-743) 

dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pembelajaran 

Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi 

Menerapkan Dasar-Dasar Teknik Digital Di SMK N 2 Surabaya.Dari 

perhitungan data post-test menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol. 

Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 74,88 sedangkanrata-rata hasil 

belajar kelas kontrol 57,14. Berdasarkan analisis uji-t independent dengan 

hargat0,975 dengan dk=34 diperoleh thitung sebesar 19,3 sedangkan ttabel 

sebesar 2,04 karena thitung > ttabel. Sehingga dengan demikian H0 ditolak 

dan H1 diterima. Maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruhmetode 

pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa pada standar 

kompetensi menerapkan dasar-dasar teknik digital di SMKN 2 Surabaya. 

Dari beberapa permasalahan dan temuan empiris di atas, penerapan 

model pembelajaran project based learning dalam pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan kelas XI TKJ C diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil 

belajar siswa. Selain itu, penerapan pembelajaran project based learning 

diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang bermakna dan 

menyenangkan sehingga dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan potensinya secara utuh dan mencapai kompetensi yang telah 

ditentukan.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Prakarya Dan Kewirausahaan Pada Siswa 

Kelas XI TKJ C SMK N 9 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

perumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah penerapan model pembelajaran project based learningdapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan pada siswa kelas XI TKJ C SMK N 9 Surakarta tahun ajaran 

2015/2016?”. 

Dari rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model pembelajaran project based learning dapat 

meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan pada siswa kelas XI TKJ C SMK N 9 Surakarta tahun 

ajaran 2015/2016? 

2. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran project based 

learning dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas XI TKJ C dalam 

pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK N 9 Surakarta tahun 

ajaran 2015/2016? 

3. Apakah dengan model pembelajaran project based learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI TKJ C pada mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan di SMK N 9 Surakarta tahun ajaran 

2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran prakarya dan kewirausahaan melalui penerapan model 

pembelajaran project based learning pada siswa kelas XI TKJ C SMK N 9 

Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 

Secara khusus tujuan dari penelitian tindakan kelas ini antara lain: 

1. Untuk meningkatkan keterampilan guru melalui penerapan model 

pembelajaran project based learning pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan di SMK N  9 Surakarta. 
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2. Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas XI TKJ C melalui penerapan 

model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran prakarya 

dan kewirausahaan di SMK N 9 Surakarta. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI TKJ CSurakarta melalui 

penerapan model pembelajaran project based learning pada mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK N 9 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan ini memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan terutama di 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan masukan kepada guru dalam nenentukan model 

pembelajaran yang tepat, yang dapat menjadi alternatif lain dalam 

pembelajaran prakarya dan kewirausahaan.  

b. Bagi Siswa 

Memberikan sumbangan positif dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran siswa khususnya pada hasil belajar yang diperoleh 

siswa. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai masukan bagi penulis untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis sebagai calon pendidik dan sebagai bahan acuan 

atau pertimbangan penelitian terutama di bidang pendidikan. 

 


