
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan, salah satunya 

dalam dunia pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa diera globalisasi ini pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bisa dikatakan bahwa dengan 

adanya pendidikan yang baik maka akan sangat menunjang kehidupan seseorang dimasa 

yang akan datang. Pendidikan juga merupakan salah satu usaha yang diperlukan dalam 

rangka mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa sebagai generasi penerus bangsa.  

Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 disebutkan bahwa 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

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

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Dilihat dari 

pengertian tersebut, maka sangatlah jelas jika pembelajaran di Indonesia dilaksanakan dengan 

tujuan agar para siswa memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang nantinya akan diperlukan 

oleh mereka dikemudian hari daam berbagai kehidupan di dalam masyarakat. 

Adapun tujuan Pendidikan Nasional tertuang dalam bab II pasal 3 tentang dasar, fungsi, 

dan tujuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

sebagai berikut: ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 



beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

yang memiliki berbagai bidang kahlian. Lulusan SMK diharapkan memiliki keterampilan 

dalam bidang tertentu yang siap untuk kerja didunia industri. Siswa dilatih agar memiliki 

keterampilan yang profesional dalam bidang keahliannya masing-masing diantaranya adalah 

bidang bangunan, bidang otomotif, bidang listrik, bidang mesin dan juga bidang lainnya. 

Salah satu faktor penunjang berlangsungnya pembelajaran disekolah adalah guru, guru 

dituntut untuk bisa menguasai materi yang akan diajarkan di sekolah. Salah satu mata 

pelajaran kompetensi kejuruan SMK Teknik Bangunan pada program keahlian Teknik 

Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan (TKGSP) yaitu Estimasi Biaya konstruksi.  

Estimasi biaya konstuksi merupakan perencanaan perkiraan biaya yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. Memahami mata pelajaran Estimasi Biaya 

Konstruksi adalah hal harus dikuasai oleh siswa, adapun kompetensi yang harus dikuasai 

siswa diantaranya adalah : a) menyajikan jenis-jenis pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi 

bangunan, b) menghitung volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan, c) 

Menyajikan jenis-jenis bahan yang digunakan untuk konstruksi bangunan, d) Menghitung 

kebutuhan bahan untuk konstruksi bangunan, e) Menghitung upah serta membuat analisa 

harga satuan pekerjaan. Dalam proses pembelajaran Estimasi Biaya Konstruksi yang 

digunakan oleh guru adalah metode ceramah yang mana guru hanya menerangkan pelajaran 

sedangkan siswa hanya mendengarkan, dari penerapan metode tersebut membuat 

pembelajaran hanya terpusat pada guru.  

Dari hasil observasi yang dilakukan di SMK N 2 Pengasih melalui wawancara dengan 

guru mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi dengan ibu Erna Yuliasari, S.Pd.T dan juga 

peneliti mengamati langsung saat proses pembelajaran, ditemukan beberapa permasalahan 



terjadi, diantaranya hasil belajar siswa masih banyak yang belum mencapai standar kelulusan. 

Siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran sering kali mengalami kesulitan dalam 

pemahaman suatu pelajaran. Tidak hanya itu bahkan siswa juga mengalami kejenuhan saat 

proses belajar didalam kelas dikarenakan metode pembelajaran dengan cara konvensional, 

yakni cara mengajar banyak ceramah dan cendrung monoton membuat siswa didalam kelas 

kurang antusias dalam pembelajaran sehingga tidak efektif.  

Dari hasil observasi tersebut menunjukan hasil belajar siswa keals XI TKGSP SMK N 2 

Pengasih pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi materi Menerapkan prosedur 

perhitungan RAB pada pekerjaan instalasi air kotor. Hal ini ditunjukkan pada hasil belajar 

persentase (%) siswa yang nilainya diatas >KKM maupun di bawah <KKM kelas XI TKGSP 

SMK N 2 Pengasih yaitu terdapat 10 siswa (31,25%) yang nilainya >KKM, dan terdapat 22 

siswa (68,75%) yang nilainya <KKM. Maka dari itu hasil belajar siswa rata-rata belum 

mencapai keberhasilan belajar 75%. 

Selain itu suasana kelas yang tidak aktif saat pembelajaran juga menjadi faktor 

pendukung rendahnya hasil belajar siswa, tidak terjadi interaksi antar guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa, membuat suasana kelas menjadi pasif. Pada kenyataannya guru 

kurang mampu membuat siswa terlibat dalam proses pembelajaran yang menyebabkan siswa 

jadi ribut sendiri dan tidak memperhatikan guru saat sedang menjelaskan, bahkan saat guru 

memberikan kesempatan untuk bertanya siswa cendrung tidak mau bertanya yang pada 

kenyataannya siswa belum mengerti tentang materi yang diajarkan oleh guru.  

Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam 

melaksanakan pendidikan disekolah. Faktor yang paling utama adalah guru dan siswa, maka 

dari itu perlu adanya metode pembelajaran yang tepat, Student Teams Achievement Division 

(STAD) diharapkan bisa mengajak siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran 

dikarenakan dengan adanya metode ini membuat interaksi antara siswa menjadi lebih baik, 



guru juga turut berperan aktif sebagai fasilitator dan motivator yang menjadi penunjang 

interaksi antar siswa dan guru. Selain itu metode STAD ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar dan minatnya dalam belajar memahami Estimasi Biaya 

Konstruksi sehingga siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan perubahan sikap yang 

positif. 

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan hasil 

belajar pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) siswa kelas XI TKGSP SMK N 2 Pengasih 

tahun ajaran 2018/2019” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain : 

1. Masih rendahnya minat belajar karena pembelajaran yang monoton dan juga membuat 

siswa kurang termotivasi 

2. Kesulitan pemahaman siswa pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi saat 

berlangsungnya proses belajar dikelas, dikarenakan metode yang diterapkan oleh guru 

membuat siswa mudah jenuh 

3. Hasil belajar pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi kurang optimal masih banyak 

yang belum mencapai standar kelulusan 

4. Perlu adanya metode pembelajaran yang mampu meningkatkan minat siswa, sehingga 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Estimasi Biaya Konstruksi 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, peneliti perlu melakukan pembatasan 

masalah agar penilitian yang dilakukan dapat lebih terfokus. Pembatasan masalah pada 

penilitian ini sebagai berikut : 



1. Akan membahas keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

2. Penelitian dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan 

3. Pada penelitian ini akan membahas materi menerapkan prosedur perhitungan RAB pada 

pekerjaan instalasi ar bersih  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan maslah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan metode pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI TKGSP SMK N 2 

Pengasih pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD)  dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XI TKGSP SMK N 2 

Pengasih pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Meningkatya hasil belajar siswa kelas XI TKGSP SMK N 2 Pengasih pada mata pelajaran 

Estimasi Biaya Konstruksi menggunakan pembelajaran pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

2. Meningkatnya keaktifan siswa kelas XI TKGSP SMK N 2 Pengasih pada mata pelajaran 

Estimasi Biaya Konstruksi menggunakan pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

 

 

F. Manfaat Penilitian 



Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tenang peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 

Estimasi Biaya Konstruksi melalui pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) memiliki beberapa manfaat, diantaranya: 

a. Bagi pihak sekolah 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (Stad), sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai lebih baik lagi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan maupun evaluasi dalam pengingkatan kompetensi siswa. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk digunakan oleh guru dalam meningkatkan kompetensi siswa 

c. Bagi peneliti 

Sebagai sarana menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti.  

d. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lain 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

  

 


