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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengetahuan dan keterampilan serta kepribadian seseorang dapat dibentuk 

melalui pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan 

bahwa 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. 

Pendidikan di Indonesia pada jenjang pendidikan formal terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar 

berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

Berdasarkan Permendikbud Nomot 34 Tahun 2018 tentang standar nasional 

pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bagian dari sistem 

pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan lulusan yang berkompeten di 

bidang kejuruan tertentu sesuai dengan program keahliannya. Lulusan Sekolah 
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Menengah Kerjuruan (SMK) merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) khusunya 

tenaga kerja yang telah dibekali ilmu pengetahuan serta keahlian demi kemajuan 

dirinya sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara. Salah satu tujuan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satunya untuk mengisi kebutuhan tenaga 

kerja yang ada di industri. Oleh sebab itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus sesuai dengan yang dibutuhkan di 

industri. Kompetensi yang dimiliki peserta didik dapat dibangun melalui proses 

pembelajaran di sekolah baik secara spiritual, sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Tingkat kompetensi peserta didik dapat diukur melalui tes/uji 

kompetensi yang dinyatakan dalam nilai hasil belajar. 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul memiliki 5 kompetensi keahlian, yang terdiri 

dari Teknik Audio Video (TAV), Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM), Teknik 

Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). 

Kurikulum yang diterapkan SMK Muhammadiyah 1 Bantul adalah kurikulum 

2013. Visi SMK Muhammadiyah 1 Bantul yaitu membentuk tamatan yang 

berakhlak mulia, berprestasi, mandiri dan berdaya saing di tingkat lokal maupun 

nasional. SMK Muhammadiyah 1 Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui kerjasama dengan industri-industri besar yang ada di Indonesia. 

Melalui Program Pintar Bersama Daihatsu, Evercoss Indonesia, Intel Indonesia 

serta PT. Chemco. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) bekerja 

sama dengan PT. Astra Daihatsu sehingga kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum integrate PT. Astra Daihatsu. Dengan diterapkannya kurikulum ini, 
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lulusan SMK Muhammadiyah 1 Bantul siap bekerja, kompetitif, dan memiliki 

kompetensi sesuai kebutuhan di industri. 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul terus berupaya mencetak lulusan terbaik 

dengan berbagai cara, salah satunya melalui proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran merupakan interaksi aktif antara guru dan peserta didik. Interaksi 

aktif guru dan peserta didik dapat dilakukan menggunakan perantara media maupun 

suatu model pembelajaran. Guru memiliki peran yang lebih besar dibandingkan 

dengan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Ilmu atau informasi yang 

didapat oleh peserta didik tidak hanya bersumber dari guru. Apabila guru sudah 

memberikan pengetahuan, akan tetapi peserta didik tidak menerimanya maka ada 

suatu masalah yang terjadi pada interaksi aktif tersebut. Hasil dari interaksi aktif ini 

dapat dinyatakan dengan nilai hasil belajar yang didapat dari tes/uji kompetensi. 

Dengan kata lain, proses pembelajaran yang baik belum tentu menghasilkan output 

yang semuanya baik.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas X TKRO 2 SMK Muhammdiyah 1 

Bantul pada mata pelajaran TDO, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sudah menggunakan model pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kenyataannya, 

dalam pelaksanaannya peserta didik masih cenderung pasif dan malu untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Meskipun guru melempar pertanyaan, peserta didik 

hanya diam dan terlihat kebingungan untuk menjawab. Hal ini menunjukkan 

partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran tergolong masih belum baik. 

Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, SMK Muhammadiyah 1 

Bantul telah menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, modul, handbook, 
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maupun jaringan internet untuk mengikuti perkembangan jaman. Jaringan internet 

mempermudah guru maupun peserta didik dalam mengembangkan ruang lingkup 

belajar yang luas. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi 

dan tanya jawab, guru membagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 

4 peserta didik. Guru mengarahkan peserta didik menggunakan handphone untuk 

mengakses beberapa sumber belajar. Faktanya setiap kelompok hanya 1-2 peserta 

didik yang mengakses sumber belajar. Peserta didik yang lain memanfaatkan 

kesempatan menggunakan handphone untuk mengakses internet sebagai media 

hiburan. 

Berdasarkan data hasil observasi kelas X TKRO 2 pada mata pelajaran TDO 

ditemukan bahwa nilai Ulangan Harian (UH) kelas X TKRO 2 SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul dari 32 peserta didik terdapat 23 peserta didik yang 

mendapatkan nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan hanya 9 

peserta didik yang mampu mencapai KKM. SMK Muhammdiyah 1 Bantul 

menetapkan KKM = 78,00 untuk mata pelajaran TDO. Berdasarkan nilai hasil 

belajar yang disebutkan, berarti hanya 28,13% (9 dari 32 peserta didik) yang 

mampu mencapai KKM. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa 

peserta didik belum paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, 

peserta didik kesulitan mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru. 

Permasalahan hasil belajar yang demikian, dapat dimungkinkan karena model 

pembelajaran diskusi dan tanya jawab yang digunakan oleh guru. Guru perlu 

memperhatikan karakteristik peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. 

Karakteristik peserta didik perlu dikenali oleh guru untuk menentukan model 



5 
 

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penentuan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik menjadikan proses 

pembelajaran yang baik. Selain itu, di dalam kurikulum 2013 peserta didik dituntut 

untuk aktif dan guru bertugas sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Apabila hal ini terus dibiarkan, akan berdampak kepada mutu SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul dan kualitas lulusan dalam memasuki dunia kerja. Oleh 

karena itu, dibutuhkan implementasi model pembelajaran baru dan belum pernah 

dilakukan yang dapat memecahkan permasalahan hasil belajar. Menurut hasil 

observasi, model pembelajaran Reciprocal Teaching belum pernah diterapkan 

dalam proses pembelajaran kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul. 

Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian peserta didik menjelaskan kembali 

materi yang dipelajari kepada peserta didik lain. Guru hanya sebagai fasilitator dan 

pembimbing dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran Reciprocal 

Teaching ini membantu peserta didik membangun konsep berfikir secara mandiri. 

Oleh karena itu, model pembelajaran Reciprocal Teaching ini perlu dicobakan di 

kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Peserta didik cenderung pasif dan malu mengungkapkan pendapatnya dalam 

proses pembelajaran. 
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2. Setiap kelompok hanya 1-2 peserta didik yang mengakses sumber belajar, 

peserta didik yang lainnya memanfaatkan kesempatan penggunaan handphone 

untuk mengakses internet sebagai media hiburan. 

3. Tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi mata pelajaran TDO masih 

rendah yang berdampak kepada nilai hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari Nilai 

Ulangan (UH) kelas X TKRO 2 dari 32 peserta didik terdapat 23 peserta didik 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan hanya 9 peserta didik 

yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau ketuntasan 

hasil belajarnya 28,13%. 

4. Model pembelajaran diskusi dan tanya jawab yang digunakan selama ini belum 

bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

5. Model pembelajaran Reciprocal Teaching belum pernah diterapkan dalam 

prores pembelajaran kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa identifikasi permasalahan, tidak semuanya diteliti 

karena keterbatasan dari peneliti. Permasalahan yang penting dan harus segera 

diatasi adalah tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi mata pelajaran 

TDO masih rendah. Hal ini berdampak kepada nilai hasil belajar. Dilihat dari 

Ulangan Harian (UH) kelas X TKRO 2 dari 32 peserta didik, terdapat 23 peserta 

didik belum mencapai KKM dan hanya 9 peserta didik yang mampu mencapai 

KKM. Berdasarkan data tersebut, berarti ketuntasan hasil belajar pada kelas X 

TKRO 2 sebesar 28,13%. Apabila hal ini terus dibiarkan, mutu SMK 

Muhammdiyah 1 Bantul akan menurun dilihat dari hasil belajar. Oleh karena itu, 
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penelitian ini difokuskan pada implementasi model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan hasil belajar TDO kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

dan belum pernah diterapkan, yaitu implementasi model pembelajaran Reciprocal 

Teaching. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Reciprocal Teaching menekankan proses penemuan dan penyelidikan konsep yang 

sedang dibahas melalui strategi membuat pertanyaan (question generating), 

mengklarifikasi (clarifying), memprediksi (predicting), dan merangkum 

(summarizing). Peserta didik lebih mudah untuk mengingat suatu konsep, karena 

pengertian suatu konsep merupakan pengertian yang dipahami dan dibangun secara 

mandiri oleh peserta didik. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut. 

Apakah hasil belajar Teknologi Dasar Otomotif peserta didik kelas X TKRO 

2 SMK Muhammdiyah 1 Bantul dapat ditingkatkan melalui implementasi model 

pembelajaran Reciprocal Teaching? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar TDO peserta 

didik kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul melalui implementasi model 

pembelajaran Reciprocal Teaching. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil pengujian implementasi model pembelajaran Reciprocal Teaching untuk 

meningkatkan hasil belajar dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif 

penyelesaian masalah berupa hasil belajar peserta didik. 

b. Menambah wawasan keilmuan bagi pembacanya. 

c. Sebagai bahan acuan untuk peneliti lain mengenai implementasi model 

pembelajaran Reciprocal Teaching dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

Sebagai pertimbangan dan masukan terhadap proses pembelajaran tentang 

implementasi model pembelajaran Reciprocal Teaching untuk meningkatkan 

hasil belajar dalam upaya meningkatkan mutu SMK Muhammadiyah 1 Bantul. 

b. Bagi Guru 

Memberikan variasi model pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh 

guru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 

c. Bagi Peserta didik 

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan menjadi pengalaman baru 

dengan model pembalajaran Reciprocal Teaching yang belum pernah diterapkan 

di kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul.  
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi peneliti untuk 

mengetahui pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan peserta didik. 


