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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini menuntut kualitas 

tenaga kerja atau SDM yang lebih tinggi. Selain itu juga, pada saat ini 

Indonesia sudah memasuki era dimana terjadinya kebebasan produk maupun 

tenaga kerja untuk bersaing khususnya di negara ASEAN atau dalam hal ini 

sering disebut dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dengan MEA  

ini menyebabkan persaingan produk dan tenaga kerja menjadi semakin 

kompetitif khususnya dari segi kualitas. Oleh sebab itu, untuk menyikapi hal 

tersebut maka dibutuhkan SDM yang berkualitas tinggi agar dapat bersaing 

baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM yakni melalui jalur pendidikan. Dimana melalui 

pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui peningkatan pola beripikirnya kepada setiap individu. Selain itu juga 

melalui proses pendidikan, manusia dapat membentuk ketrampilan dan juga 

kepribadian yang baik. Negara Indonesia mengaturnya  melalui Undang – 

Undang 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : 

“ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  

Upaya dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas salah 

satunya dengan menyelenggarakan pendidikan kejuruan atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan menengah kejuruan merupakan 

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan 

tertentu. Pendidikan kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai 

dengan bentuknya sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-

program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja 

(Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990). Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di 

jenjang pendidikan menengah jenis kejuruan dapat bernama Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). 

Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003, memiliki tujuan secara umum dan khusus. Tujuan umum 

pendidikan menengah kejuruan adalah : (a) meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab; (c) 



 
 
 

 

3 
 
 

 

mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 

memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan (d) 

mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan 

lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan 

efisien. 

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: (a) 

menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; 

(b) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (c) membekali peserta 

didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu 

mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali peserta didik dengan 

kompetensi kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 

Dari ketentuan – ketentuan diatas bahwa dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan menengah merupakan suatu hal yang sangat penting. Dimana 

keberhasilan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini juga 

bergantung pada proses pembelajaran baik secara teori maupun pembelajaran 

praktik pada penyelenggaraannya. Pembelajaran yang baik adalah dimana 

melibatkan peserta didik secara aktif untuk belajar, menarik minat dan 
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perhatian serta meningkatan motivasi peserta didik. Selain itu juga 

pembelajaran tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis mulai 

dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan adanya proses pembelajaran 

yang baik ini akan menciptakan situasi belajar yang kondusif dan 

menyenangkan sehingga menambah motivasi siswa untuk belajar dan akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut juga sesuai dengan 

kompetensi pedagogik dimana dalam pembelajarannya guru menyiapkan 

kegiatan belajar yang mendidik, mengembangkan potensi siswa, 

mengembangkan teori belajar. Serta pada saat ini, sekolah sudah dituntut untuk 

menggunakan kurikulum 2013 yang mengedepankan sikap aktif dan kooperatif 

siswa dalam hal kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum 2013 mengembangkan proses pembelajaran dimana 

mengembangkan pengetahuan , kemampuan berfikir dan ketrampilan 

psikomotorik melalui interaksi langsung  dengan sumber belajar yang 

dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan – kegiatan pembelajaran 

(Permendikbud 2013). Pembelajaran yang dilakukan adalah berpusat pada 

siswa (Student Center) sudah tidak lagi guru yang mendominasi dalam 

kegiatan pembelajarannya. Sehingga kurikulum 2013 ini menunutut siswa 

untuk aktif belajar dan mencari informasi sebanyak – banyaknya. 

SMK N 2 Yogyakarta merupakan Sekolah Menengah kejuruan berbasis 

teknologi yang menyiapkan peserta didik untuk bekerja sesuai bidang tertentu 

dengan kompetensi dan standar kinerja yang dipersyaratkan, dituntut untuk 

memiliki ketrampilan yang berkualitas dalam memasuki dunia kerja serta 
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mampu mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan visi SMK N 2 

Yogyakarta yaitu menjadi Menengah Kejuruan yang berkarakter, berbudaya, 

berwawasan lingkungan, menghasilkan insan yang bertaqwa, profesional, 

mampu berwirausaha dan berdaya saing global. Berdasarkan visi SMK N 2 

Yogyakarta tersebut diharapkan lulusan SMK N 2 Yogyakarta memliki 

ketrampilan yang profesional, mampu berwirausaha dan juga berdaya saing 

global serta berlandaskan karakter, berbudaya berwawasan lingkungan dan 

juga menjadi insan yang bertaqwa. 

Namun demikian, berdasarkan data hasil UAS di SMK N 2 Yogyakarta 

pada mata pelajaran PMKR semester ganjil tahun 2018/2019 kelas XI TKR, 

dari total 31 siswa yang mengikuti UAS hasil rata – ratanya adalah sebesar 

59,58. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan nilai KKM yang telah 

ditetapkan, hasilnya belum maksimal atau masih berada dibawahnya. 

Sedangkan KKM yang telah ditetapkan yakni sebesar 76, yang harapannya 

seluruh  siswa atau dalam persen 100% memperoleh nilai minimal atau diatas 

76 tersebut. Apabila dilihat dalam prosentase ketuntasan hasil belajar siswanya 

hanya sebesar 3,20% siswa yang sudah tuntas. 

Selain itu juga SMK N 2 Yogyakarta sudah menerapkan kurikulum 2013. 

Dimana proses pembelajaran pada kurikulum ini sudah berfokus pada peserta 

didik (Student Center) dan juga proses pembelajaran yang dilakukan sudah 

menggunakan model – model pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan, hasil belajar, serta membuat suasana belajar yang 

menyenangkan. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama 
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berjalannya PLT, proses pembelajaran yang dilakukan masih terpusat pada 

guru, yang di mana pembelajaran masih kurang sistematis salah satunya 

ditunjukan oleh penggunaan metode pembelajaran yang belum dilterapkan 

secara maksimal. Hal tersebut berdampak pada kurangnya antusias, keaktifan 

dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.  

Selain itu juga Pembentukan pembelajaran berkelompok juga masih 

konvensional diantaranya masih dibiarkannya siswa yang mendominasi 

kelompok serta siswa yang menggantungkan diri pada kelompok, keterampilan 

sosial sering tidak secara langsung diajarkan, dan penekanan pembelajaran 

sering hanya pada penyelesaian  tugas. Selain itu, dalam hal pembelajaran 

berkelompok masalah yang sering muncul adalah siswa selalu ingin 

berkelompok dengan teman yang dianggap dekat dengannya yang 

menyebabkan tidak meratanya pencapaian siswa dalam pembelajaran yang 

diikutinya. 

Rendahnya hasil Nilai UAS di SMK N 2 Yogyakarta ini dipengaruhi oleh 

banyak faktor.  Salah satu faktor yang sangat berpengaruh disini adalah Faktor 

SDM dalam hal ini adalah guru, karena sebagai aktor utama dalam proses 

pembealajaran. Peranan guru disini dalam menentukan pola kegiatan 

pembelajaran di kelas sangat penting dalam menyediakan dan memperkaya 

pengalaman belajar siswa. Kemudian faktor selanjutnya yang sangat 

berpengaruh adalah proses dimana meliputi RPP, metode pembelajaran, Media 

dan juga evaluasinya belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu juga ada 

faktor psikologi peserta didik yang terdiri dari minat, motivasi, sikap, bakat dan 
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intelegensi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan meliputi 

guru, teman, masyarakat, keluarga, media, dan sekolah.  

Salah satu upaya berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu 

pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

siswa. Penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan dari proses belajar mengajar. Dengan pendekatan pembelajaran 

yang tepat pula, guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan keaktifan 

dan meningkatkan hasil belajar siswanya. Dalam hal pembelajaran, 

keterlibatan guru dan murid secara aktif didalam kegiatan pembelajaran sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dimana pembelajaran yang dilaksanakan 

sesuai dengan Kurikulum 2013 adalah terpusat pada siswa (Student Centered) 

tidak harus terpusat pada guru.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah – masalah yang menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa kelas XI TKR (Teknik Kendaraan Ringan) pada mata pelajaran 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan (PMKR) yaitu sebagai berikut. 

Terkait dengan hasil belajar siswa berdasarkan hasil UAS di SMK N 2 

Yogyakarta pada mata pelajaran PMKR semester ganjil tahun 2018/2019 kelas 

XI TKR masih rendah , dari total 31 siswa yang mengikuti UAS hasil rata – 

ratanya adalah sebesar 59,58. Sedangkan KKM yang telah ditetapkan yakni 

sebesar 76. 
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Proses pembelajaran yang sudah menggunakan kurikulum 2013 di SMK N 

2 Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal. Dengan kurikulum 2013 ini 

peserta didik di tuntut untuk aktif di setiap pembelajarannya dan juga proses 

pembelajaran berpusat pada siswa (Student Center). Kenyataanya 

Pembelajaran masih berpusat pada pendidik, dimana guru masih mendominasi 

dalam pembelajaran dan juga pemanfaatan metode pembelajaran belum 

maksimal.  

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru belum 

sepenuhnya maksimal. Dengan pengembangan RPP yang disesuaikan dengan 

kurikulum 2013 diharapkan sudah memuat metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada dasarnya RPP sudah memuat model 

– model pembelajaran, Namun kenyataanya dalam dalam proses 

pelaksanaabelajar mengajar yang dilakukan masih terpusat pada guru dan 

belum mengedepankan sikap aktif  siswa dengan guru. 

Pembentukan pembelajaran berkelompok juga masih konvensional 

diantaranya masih dibiarkannya siswa yang mendominasi kelompok serta 

siswa yang menggantungkan diri pada kelompok, keterampilan sosial sering 

tidak secara langsung diajarkan, dan penekanan pembelajaran sering hanya 

pada penyelesaian  tugas. Selain itu, dalam hal pembelajaran berkelompok 

masalah yang sering muncul adalah siswa selalu ingin berkelompok dengan 

teman yang dianggap dekat dengannya yang menyebabkan tidak meratanya 

pencapaian siswa dalam pembelajaran yang diikutinya. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan 

diatas, maka perlu adanya batasan masalah agar peneliti lebih fokus dalam 

menggali dan mengatasi permasalahan yang akan diteliti. Masalah utama dari 

latar belakang dan identifikasi masalah adalah hasil belajar siswa di SMK N 2 

Yogyakarta yang masih rendah. Dari beberapa identifikasi masalah di atas 

yakni proses pembelajaran yang dilaksanakan belum maksimal dimana 

penggunaan metode pembelajaran yang digunakan masih di dominasi guru 

sehingga kurang mengakomodir siswa dalam kegiatan belajar. Selain itu juga 

pembelajaran kelompok masih konvensional diantaranya masih dibiarkannya 

siswa yang mendominasi kelompok serta siswa yang menggantungkan diri 

pada kelompok. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang 

mampu mengatasi masalah tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-

Achivements Divisions (STAD). Model pembelajaran ini merupakan model 

pembelajaran yang mudah untuk diterapkan, yakni menggunakan kelompok 

belajar secara campuran antara tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Pada 

prinsipnya model pembelajaran ini adalah dengan kerjasama diantara anggota 

kelompok agar seluruh anggota kelompok dapat menguasai tujuan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 

demikian peneliti berfokus meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achivements 

Divisions (STAD).  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut : Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD), dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas XI TKRO pada mata pelajaran PMKR di SMK N 2 Yogyakarta ?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai  adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) kelas XI TKRO pada mata pelajaran 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan (PMKR) di SMK N 2 Yogyakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah penlitian dilaksanakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

penerapan model – model pembelajaran di kompetensi keahlian TKR di 

SMK N 2 Yogyakarta 

2. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian – penelitian lebih lanjut 

bagi peneliti lain. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan dan merancang pembelajaran pada Kompetensi 

keahlian TKR di SMK N 2 yogyakarta agar proses pembelajaran 

berlangsung secara maksimal. 

2) Dengan adanya penelitian ini harapannya proses pembelajaran yang 

diterapkan dapat lebih bervariasi. 

2. Bagi guru 

Sebagai panduan dalam upaya meningkatkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi seperti Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3. Bagi siswa 

Untuk lebih meningkatkan kualitas belajarnya agar hasil yang 

didapatkan maksimal dan apa yang menjadi tujuannya tercapai melalui 

proses pembelajaran yang baik. 

4. Bagi Peneliti 

1) Dapat memberikan informasi tentang strategi pembelajaran pada 

program Keahlian TKR di SMK N 2 Yogyakarta. 

2) Melalui penelitian sebagai sarana penerapan berbagai ilmu 

pengetahuan yang telah dipelajari sekaligus menambah pengetahuan 

tentang strategi pembelajaran. 


