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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang dipercaya mengelolah sekaligus bertanggung jawab 

dalam memberikan bekal pengetahuan dan teknologi, ketrampilan, sikap, disiplin, 

dan etos kerja pada siswanya. Dimana bahwa tujuan pendidikan SMK adalah 

menghasilkan SDM untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang terampil. 

Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan menghasilkan tenaga kerja tingkat 

menengah yang terampil dan dapat memenuhi persyaratan jabatan dalam bidang 

industri dan jasa serta mampu berusaha sendiri dalam membuka lapangan kerja 

baru, guna meningkatkan produksi dan perluasan kerja. 

Hal ini juga diperjelas pada Kurikulum SMK dalam Garis-Garis Besar 

Program Pengajaran Khususnya bidang keahlian Teknik Elektro yang menyatakan 

bahwa tujuan SMK sebagai bagian dari pendidikan menengah bertujuan 

menyiapkan siswa/ tamatannya: (1) Memasuki lapangan pekerjaan serta dapat 

mengembangkan sikap profesional dalam lingkup keahlian Teknik Elektro; (2) 

Mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri 

dalam lingkup keahlian Teknik Elektro; (3) Menjadi Tenaga Kerja tingkat 

menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini 

maupun pada masa yang akan datang dalam lingkup keahlian teknik Elektro; (4) 

Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 
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Dari kutipan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa siswa SMK 

diarahkan untuk dapat mengembangkan suatu sistem yang utuh dan mantap 

sehingga terjalin suatu hubungan yang harmonis antara dunia kerja dan lembaga 

pendidikan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan kata lain 

idealnya seorang lulusan SMK diharapkan dapat lulus dengan membawa 

keterampilan atau skill tertentu sesuai dengan ilmu yang didapat sewaktu masa 

pendidikannya dan dapat menerapkannya serta mengembangkannya ketika 

memasuki dunia kerja. Tetapi pada kenyataannya ditemukan banyak lulusan SMK 

yang belum siap kerja, dimana lulusan SMK tidak ada bedanya dengan lulusan 

dari SMU ataupun MAN. Hal ini juga seperti yang diutarakan oleh Slamet (1994), 

bahwa lulusan SMK sekarang banyak yang tidak siap pakai. Namun tidak siap 

pakainya lulusan SMK itu dalam memasuki dunia kerja mungkin karena 

rendahnya prestasi belajar siswa tersebut. 

Pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan 

berbagai cara seperti penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lapangan 

pekerjaan sekarang, penataan bagi guru-guru, peningkatan pengetahuan guru-guru 

dengan mengirim belajar kelembaga yang lebih tinggi, memberikan bantuan 

operasional ke lembaga pendidikan (termasuk juga SMK), pemberian 

penghargaan bagi guru-guru teladan, pemberian beasiswa bagi siswa yang 

berprestasi tetapi kurang mampu. 

Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar Elektronika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang dipelajari, yaitu pembelajaran yang mengajarkan tentang 

bagaimana menguasai dasar elektronika yang berhubungan dengan kehidupan 
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sehari-hari dan perusahaan. Untuk mengerti pelajaran Menerapkan Dasar-Dasar 

Elektronika secara luas maka harus dimulai dengan kemampuan kognitifnya yaitu 

pemahaman konsep dasar yang ada pada pelajaran. Hasil belajar Menerapkan 

Dasar-Dasar Elektronika sangat ditentukan oleh pemahaman konsep dasar 

pelajaran dasar-dasar Elektronika. Rendahnya hasil belajar menerapkan Dasar-

Dasar Elektronika disebabkan karena kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi 

siswa baik dalam menguasai materi bacaan juga pemahaman akan teori dasar 

elektronika.  

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa seperti yang 

dikemukakan oleh Slamet (2003) bahwa faktor-faktor tersebut ada dua jenis, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai 

berikut: (1) Faktor Internal Siswa : (a) Faktor fisiologis (kesehatan dan cacat 

tubuh), (b) Faktor psikologis (Intelegensi, perhatian, minat, motivasi, kematangan 

dan kesiapan); (2). Faktor Eksternal Siswa : (a) Keluarga (cara orangtua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orangtua, latar belakang kebudayaan, (b) sekolah (metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, tugas 

rumah), (c) Masyarakat (Kegiatan siswa dengan masyarakat, media masa, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat). 

Untuk mengetahui penyebab rendahnya hasil belajar siswa, maka penulis 

melakukan observasi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta 

DWIWARNA-2 Medan untuk program studi Teknik Audio Video khususnya 
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pada kompetensi Memahami Dasar-Dasar Elektronika (MDDE) pada bulan 

Oktober 2011. Observasi di SMK Swasta DWIWARNA-2 Medan menunjukkan 

hasil belajar Menerapkan Dasar-Dasar Elektronika siswa masih berada dibawah 

standar rata-rata yang ditetapkan oleh Depdiknas untuk mata pelajaran produktif 

yaitu (76,00) sebab dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Menerapkan 

Dasar-Dasar Elektronika nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 69,45. Ada 

sebagian besar siswa yang hasil belajarnya kurang memenuhi standart rata-rata 

sehingga untuk mencapai nilai standart yang kemudian dituliskan di Daftar 

Kumpulan Nilai (DKN) siswa tersebut harus mengikuti ujian remedial. 

Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa tersebut 

salah satunya adalah strategi pengajaran yang diberikan guru kurang bervariasi. 

Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan lebih mengutamakan 

pencapaian target GBPP daripada pemahaman siswa. Menurut Amien (dalam 

Tiurma: 2005): “bahwa untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat 

merangsang hasil belajar untuk lebih baik setiap materi pembelajaran memerlukan 

strategi dalam cara penyampaian”. Strategi adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dan sejumlah guru masih menggunakan metode 

monoton sehingga belajar berlangsung kurang menarik perhatian siswa. 

Penggunaan strategi yang baik dapat menjamin pencapaian hasil yang baik. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian 

hasil belajar siswa secara optimal adalah dengan mengubah suasana belajar yang 

melibatkan siswa yang menghadapkannya pada pembelajaran kooperatif 

(Lie:2002). Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 
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menekankan pengajaran oleh rekan sebaya (peer teaching). Dalam pembelajaran 

kooperatif, alur proses belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa. Siswa 

juga saling mengajar sesama siswa lainny.  

Strategi pembelajaran kooperatif yang saat ini dikembangkan adalah 

strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division). Menurut Slavin dalam Isjoni (2009:74) menyatakan bahwa STAD 

merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan 

interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Dalam hal ini 

siswa yang lemah dalam mata pelajaran tidak segan untuk berkoordinasi dengan 

siswa yang dianggap mampu. 

Dalam strategi pembelajaran STAD, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen untuk menyelesaikan tugas 

kelompok yang sudah disiapkan oleh guru. Keheterogenan kelompok mencakup 

jenis kelamin, ras, agama (kalau mungkin), tingkat kemampuan (tinggi, sedang, 

rendah) dan sebagainya. Kemudian guru memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan. Sehingga dengan upaya peningkatan kualitas atau 

mutu pendidikan tersebut mampu menghasilkan sumber daya masyarakat yang 

berkualitas dan berkopeten dalam menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan 

kebutuhan masa depan dengan mampu berpikir global dan bertindak sesuai 

dengan karakteristik dan potensi lokal. Karena gelombang globalisasi yang 

mengakibatkan restrukrisasi bumi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan 

penghidupan manusia, tidak terkecuali Indonesia. Persaingan tenaga kerja dengan 
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keahlian yang sama tidak lagi terbatas pada SDM yang berada didaerah yang 

sama, tapi datang dari segala penjuru dunia. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, ada 

banyak masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa, masalah-masalah yang 

teridentifikasi adalah: Apakah strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kompetensi menguasai Dasar-Dasar 

Elektronika di SMK DWIWARNA-2 MEDAN?; Apakah ada perbedaan 

Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar Elektronika dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dibandingkan dengan strategi pembelajaran 

konvensional?; Apakah motivasi siswa berperan penting dalam meningkatkan 

hasil belajar?; Apakah kurang aktifnya siswa dikarenakan guru menerapkan model 

pembelajaran ekspositori? 

 

C. Batasan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta 

keterbatasan penulis dalam kemampuan, waktu dan dana, maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada bagaimana menerapkan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X di SMK 

DWIWARNA-2 MEDAN. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai informasi bagi sekolah dan kepala sekolah dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa di SMK DWIWARNA-2 MEDAN. 

2. Sebagai informasi bagi guru/ mahasiswa, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk merencanakan pembelajaran dengan 

menggunakan kooperatif tipe STAD. 
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3. Sebagai bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 

Sedangkan manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:  

1. Dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan mutu pendidikan. 

2. Memperluas wawasan penulis akan hakekat mengajar yang efektif dan 

efesien. 


