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   BAB I 

                 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan, pendidikan memegang peranan penting karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Sejalan perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

pesat menuntut lembaga pendidikan untuk lebih dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, banyak perhatian khusus diarahkan kepada 

perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar 

mengajar diselenggarakan benar-benar efektif dan berguna untuk mencapai 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan.  

Untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, salah satu faktor 

pendukungnya adalah guru, karena gurulah yang merancang sekaligus menjadi 

pelaksana proses pembelajaran yang akan berlangsung. Guru harus memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasi, menyusun dan mengembangkan, serta 

menilai bahan atau materi, strategi dan model pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Penentuan model 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting, karena model pembelajaran yang tepat 

untuk suatu materi pelajaran akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran.  

Walaupun kunci pokok keberhasilan mengajar itu sendiri ada pada seorang 

guru tetapi ini bukan berarti dalam proses belajar mengajar hanya guru yang aktif 
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sedang peserta didik pasif. Proses belajar mengajar menuntut keaktifan kedua 

pihak yakni pihak pendidik dan peserta didik. Banyak perhatian khusus diarahkan 

kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih 

membuat semangat belajar siswa lebih meningkat. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran 

menangani surat dan dokumen di SMK Marisi Medan (Andi Sinaga, S.Pd), Hal 

ini terlihat dari pencapaian nilai tes siswa, dari 30 orang siswa di dalam satu kelas 

yang dinyatakan memenuhi kriteria ketuntasan minimal hanya 10 orang siswa 

(33,33%) dan yang lainnya tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebanyak 

20 orang siswa (66,66%). Padahal Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu nilai 75. Adapun faktor yang menjadi penyebabnya 

adalah banyaknya dari siswa kelas Administrasi Perkantoran yang memiliki minat 

dan motivasi belajar yang sangat minim, terutama terhadap mata pelajaran 

menangani surat dan dokumen.  

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran juga masih kurang, hal ini 

diamati oleh peneliti ketika sedang dalam tahapan observasi di SMK Marisi 

Medan. Meskipun guru telah memulai pelajaran dan menginstruksikan siswa 

untuk mempersiapkan bahan pelajaran, siswa masih ada yang bercerita, ada yang 

mengantuk, bahkan sebagian tidak hadir dalam kegitan belajar atau membolos. 

Siswa yang berada di dalam kelas pun terlihat kurang mempersiapkan diri untuk 

belajar, ini terlihat dari bagaimana mereka menyediakan atau membawa buku-
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buku pelajaran yang bersangkutan. Hal ini yang mungkin menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah. Keadaan tersebut menyebabkan suasana belajar yang 

fakum/siswa pasif, tidak terjadi interaksi yang maksimal.  

Selain hal diatas, guru sebagai pendidik banyak yang kurang efektif dalam 

memvariasikan model pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, 

guru lebih dominan menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran ceramah, tanya jawab, latihan dan pemberian 

tugas, yang membuat siswa mudah bosan, kegiatan belajar mengajar terfokus pada 

guru. Sehingga, siswa kurang tertarik untuk belajar yang menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah. 

 Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil belajar siswa yang baik perlu 

dikembangkan model yang dapat meningkatkan hasil belajar dan mengaktifkan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu pilihan adalah model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran seperti 

yang dikemukakan Isjoni (2011:16): “Pembelajaran kooperatif banyak digunakan 

untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student 

oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli pada yang lain”. 

 Ada beberapa pembelajaran kooperatif yang di kembangkan, salah satunya 

adalah Tipe STAD (Student Team Achievement Division) yang mengacu kepada 

belajar kelompok siswa, setiap anggota tim menggunakan lembar kegiatan untuk 

menuntaskan materi pelajaran.  
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 Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa akan dirangsang 

untuk lebih aktif menguasai materi pelajaran yang dijelaskan secara singkat oleh 

guru. Siswa akan menemukan sendiri konsep dari materi tersebut, dimana konsep 

itu dicari secara bersama-sama oleh setiap anggota dalam tiap kelompok. Dengan 

cara seperti ini, maka siswa akan lebih mudah memahami materi dan dapat 

mengingatnya lebih baik. 

 Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, tiap anggota dalam 

kelompok juga didorong untuk bekerja bersama-sama dalam memahami materi, 

karena walaupun model ini menekankan pada cara belajar berkelompok, tetapi 

penentuan hasil dari nilai tiap kelompok adalah berdasarkan keberhasilan tiap 

individu di dalamnya dalam memahami materi pelajaran yang diberikan guru. Jadi 

secara tidak langsung, tiap individu akan merasa bahwa dirinya adalah tolak ukur 

keberhasilan kelompok tersebut. 

 Pemberian penghargaan dengan cara seperti itu, diharapakan agar siswa 

dapat lebih tertarik dalam mempelajari materi pelajaran menangani surat dan 

dokumen yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Sementara itu dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD tugas guru 

adalah mengelola dan mengawasi kelas sebagai kelompok atau tim yang 

bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. Guru juga 

tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah pengajaran yang 

mendorong siswa menggambarkan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa penting mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
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Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Mata Pelajaran 

Menangani Surat dan Dokumen Di SMK Marisi Medan Tahun Ajaran 

2013/2014”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa aktivitas dan hasil belajar siswa administrasi perkantoran rendah? 

2. Bagaimana aktivitas siswa selama proses belajar mengajar di kelas X AP SMK 

Marisi Medan? 

3. Bagaimana pengaruh model pembelajaran yang digunakan guru terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X AP SMK Marisi Medan? 

4. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran menangani surat dan dokumen di Kelas X 

AP SMK Marisi Medan? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

penelitian dibatasi hanya pada masalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Mata Pelajaran Menangani Surat dan 

Dokumen Kelas X AP 2 SMK Marisi Medan Tahun 2013/2014. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar Menangani Surat dan 

Dokumen siswa kelas X AP SMK Marisi Medan? 

 

1.5. Pemecahan Masalah 

 Untuk memecahkan masalah seperti yang telah diungkapkan di atas, 

peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dimana guru bidang studi akan 

menyajikan materi kepada siswa, kemudian menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, 

peneliti akan bertindak sebagai pengamat/observer, yakni mengamati 

permasalahan-permasalahan nyata yang timbul saat pembelajaran berlangsung, 

respon dan perilaku siswa tehadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung.  

 Adapun tindakan yang dapat dilakukan sebagai alternatif pemecahan 

masalah adalah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD  pada mata pelajaran menangani surat dan dokumen.  

 Model pembelajaran ini dipilih karena sesuai dengan masalah yang perlu 

dipecahkan. Dimana siswa yang kurang memiliki kemampuan dasar mata 

pelajaran menangani surat dan dokumen akan semakin rumit jika model yang 

diterapkan oleh guru tidak sesuai, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

hasil belajar menangani surat dan dokumen siswa. 



7 
 

 

 Permasalahan yang dihadapi siswa akan mampu diatasi dengan memilih 

model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa untuk menuangkan ide-

idenya. Dengan demikian siswa akan termotivasi untuk lebih mengetahui mata 

pelajaran menangani surat dan dokumen, sehingga proses belajar tidak hanya 

milik guru saja, tetapi siswa juga terlibat aktif. 

 Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik untuk dapat memahami materi 

tersebut, arti kalimat bahwa siswa akan memahami materi adalah bukan karena 

siswa mengahapal materi yang dijelaskan oleh guru, tetapi siswa memahaminya 

dengan menemukan sendiri konsep dari materi itu dan menggambarkannya dalam 

benak mereka sendiri. Sehingga saat dilaksanakannya evaluasi, maka siswa akan 

dapat melaluinya dengan baik, yang dapat menjadikan nilai hasil belajar siswa 

meningkat. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka pemecahan masalah dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X AP SMK Mariri Medan.  

 

1.6. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar menangani surat dan dokumen di kelas X AP SMK Marisi Medan setelah 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

1.7. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Bahan masukan bagi peneliti tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang bermanfaat sebagai calon guru. 

2. Bahan informasi bagi guru, khusunya guru bidang studi menangani surat dan 

dokumen untuk memilih model pembelajaran yang lebih baik dan tepat dalam 

mengajarkan materi menangani surat dan dokumen. 

3. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian 

yang sama untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menerapkan model 

kooperatif tipe STAD. 

 


