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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 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 demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 Tahun 2003. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang 

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan adalah meningkatkan 

kualitas kegiatan belajar mengajar. Belajar adalah suatu proses ketika suatu 
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organisma berubah tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman. Dari 

pengertian tersebut terdapat tiga atribut pokok atau ciri utama belajar, yaitu: 

proses, perilaku, dan pengalaman. Proses yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam 

diri siswa (faktor internal) meliputi kemampuan yang dimilikinya, motivasi 

belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, faktor fisik dan psikis. Faktor yang datang dari luar diri siswa 

(faktor ekaternal) terutama kualitas pengajaran (Sudjana, 2013). Oleh karena 

itu, setiap guru hendaknya menentukan metode pembelajaran yang paling 

sesuai dengan materi yang disampaikan. Faktor metode pembelajaran 

mempunyai peran yang besar dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran, 

termasuk pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan 

Gedung. 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung merupakan bidang ilmu untuk 

kelengkapan dari suatu bangunan gedung, agar bangunan gedung tersebut 

dapat dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan tujuan pembangunannya. 

Disamping itu penghuninya akan merasa nyaman, aman, dan sehat. 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung pada kelas XI Konstruksi Gedung Sanitasi 

dan Perawatan lebih fokus pada dasar-dasar plambing dan sanitasi. 

Melalui studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMK Negeri 2 

Depok, pada proses pembelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung guru 

masih menerapkan metode pembelajaran ceramah/konvensional dimana guru 

sebagai pengendali dan aktif menyampaikan informasi. Pembelajaran di kelas 
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cenderung monoton sehingga pembelajaran kurang menarik. Akibat dari 

keadaan tersebut, akhirnya kemampuan siswa untuk memahami materi 

sangat rendah dan siswa tidak akan dapat memahami dan menguasai mata 

pelajaran yang diikutinya. Kondisi pembelajaran yang monoton siswa akan 

menjadi jenuh dan kurang aktif dalam mengikuti pelajaran yang diberikan. 

Mengingat pentingnya mata pelajaran itu, maka seorang guru seharusnya 

mengetahui kesalahan dalam menggunakan metode pembelajaran ceramah 

pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung. Karena metode 

pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar, maka guru 

mengganti metode pembelajaran yang semula motede ceramah atau 

konvensional menjadi metode Student Teams Achievement Division (STAD). 

Yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013 revisi. 

Pada proses pembelajaran dengan metode Student Teams Achievement 

Division (STAD), siswa akan melalui beberapa tahapan yaitu penyajian 

materi, pembagian kelompok, diskusi, tes individual, dan evaluasi kegiatan 

belajar mengajar serta menyimpulkan materi pembelajaran. Penerapan 

metode pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dapat 

meningkatkan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. 

Pada proses pembelajaran siswa harus mengetahui tujuan dan manfaat 

belajar Sistem Utilitas Bangunan Gedung agar dapat mengetahui 

kegunaannya ketika bekerja kelak. Selain itu siswa paket keahlian Konstruksi 



4 

 

Gedung Sanitasi dan Perawatan juga harus mempunyai kemampuan bekerja 

sama yang baik dalam menyelesaikan tugas dan tidak bisa bekerja sendirian. 

Maka dari itu guru harus mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa paket keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan 

dan mengacu pada Kurikulum 2013 revisi. Karakteristik Kurikulum 2013 

pada pelaksanaan pembelajaran yaitu dimana siswa dituntut aktif dalam 

proses pembelajaran. Maka haruslah memilih model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung 

2013 yaitu dengan metode pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

Metode Student Teams Achievement Divison (STAD) merupakan salah 

satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana (Slavin, 2010). 

Metode Student Teams Achievement Divison (STAD) merupakan metode 

pembelajaran yang paling baik untuk permulaan bagi guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif. Presentasi kelas dilakukan secara 

langsung dengan guru. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

secara heterogen. Komunikasi edukatif akan terjalin antara guru dengan siswa 

dan antara siwa dalam suatu diskusi kelas. Untuk mengetahui tingkat 

pemahaman materi tersebut, siswa diberi kuis individu. Alasan mengapa 

memlilih metode Student Teams Achievement Divison (STAD) adalah  bahwa 

dengan adanya  diskusi kelompok akan tercipta interaksi edukatif. Metode di 

pertama kali dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya di Johns 

Hopkins University (Huda, 2015). 
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Metode pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 

akan diterapkan pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung kela 

XI Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 2 Depok tahun 

ajaran 2018/2019. Penerapan metode Student Teams Achievement Division 

(STAD) sebagai upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung yang disampaikan oleh 

guru dengan menggunakan metode ceramah menjadi membosankan 

karena perhatian hanya terpusat kepada guru sedangkan siswa hanya 

menerima secara pasif, sehingga menyebabkan hasil belajar peserta didik 

menurun. 

2. Hasil belajar siswa kompetensi keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung masih 

sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan observasi yang telah dilakukan, 

sehingga perlu diadakan perbaikan metode pembelajaran agar dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

3. Keaktifan belajar siswa kompetensi keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi 

dan Perawatan pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung 

masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan observasi yang telah 

dilakukan, sehingga perlu diadakan perbaikan metode pembelajaran agar 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
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C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi fokus masalah pada penerapan metode 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas XI Konstruksi Gedung 

Sanitasi dan Perawatan pada mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan 

Gedung di SMK Negeri 2 Depok. Pembatasan Kompetensi Dasar (KD) pada 

mata pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung adalah menganalisis sistem 

instalasi pipa air bersih. Fokus masalah ini dibuat agar tidak menimbulkan 

kerancuan materi di sekolah dan kesalahan penafsiran pada masalah pokok 

dengan diterapkannya metode Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditulis di atas, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa jauh peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung kelas XI Konstruksi Gedung Sanitasi 

dan Perawatan menggunakan metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) di SMK Negeri 2 Depok? 

2. Seberapa jauh peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung kelas XI Konstruksi Gedung Sanitasi 

dan Perawatan menggunakan metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) di SMK Negeri 2 Depok? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan 

yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa jauh peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung kelas XI Konstruksi Gedung 

Sanitasi dan Perawatan menggunakan metode pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) kelas XI di SMK N 2 Depok. 

2. Mengetahui seberapa jauh peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung kelas XI Konstruksi Gedung 

Sanitasi dan Perawatan menggunakan metode pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) di SMK Negeri 2 Depok. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada mata 

pelajaran Sistem Utilitas Bangunan Gedung. Adapun manfaat dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan tugas dan belajar 

Sistem Utilitas Bangunan Gedung yang belum dipahami. 

b. Dapat memudahkan siswa dalam menerima informasi pelajaran yang 

disampaikan guru dengan metode yang sesuai sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Bagi Sekolah 

a. Memberikan pemecahan masalah di sekolah sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar dan mutu pendidikan. 

b. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Guru 

a. Dapat memotivasi guru untuk mengembangkan metode 

pembelajaran. 

b. Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan 

meningkatkan kemandirian dan keaktifan siswa. 


