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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari sistem pendidikan di negara itu, 

sebagaimana kita ketahui negara yang maju salah satu contoh negara  Amerika 

Serikat, sebab pendidikan merupakan satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

setiap individu. Setiap induvidu secara langsung ataupun tidak langsung 

dipersiapkan untuk mampu mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan mampu sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani 

pembangunan yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan 

zaman. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 3003 Bab II Pasal 3 

menyatakan : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dna bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Untuk itu peranan lembaga- 

lembaga pendidikan sangat besar untuk menghasilkan SDM yang kompeten untuk 

mendorong pelaksanaan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara dengan 

kata lain pendidikan merupakan pondasi awal dalam pembangunan dan kemajuan 

suatu negara”. 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai institusi pendidikan nasional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan dan meningkatkan 

kualitas SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang keteknikan. SMK sebagai 

salah satu sekolah kejuruan terus berusaha dan semakain ditantang untuk 

meningkatkan hasil lulusan yang benar-benar mempunyai skill atau kemampuan 

dalam bidangnya masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan 

pembelajaran yang tepat dan efektif untuk siswa SMK yang sesuai dengan 

kurikulum dan mengaitkan materi yang diajarkan guru dengan penerpan yang 

dalam kehidupan umumnya dan sekitar siswa khususnya.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

rendahnya kualitas hasil belajar siswa. Rendahnya kualitas belajar ditandai oleh 

pencapaian prestasi belajar yang belum memenuhi standar kompetensi seperti 

tuntutan kurikulum. Dalam setiap mata pelajaran termasuk mata pelajaran 

Mengambar Teknik proses belajar yang dilakukan siswa terbatas pada penguasaan 

materi pelajaran atau penambahan pengetahuan akan tetapi diharapkan dapat 

mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari penyataan tersebut dapat dipahami bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah. Hal itu dikarenakan dalam proses pembelajaran yang masih mengunakan 

model pembelajaran konvensional. Oleh karena itu siswa kurang termotivasi 

berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berfikirnya. Hal belajar 

siswa dipengaruhi oleh faktor, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Slameto (2003 : 54), yaitu : faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri 
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siswa), meliputi ; minat, bakat, kreatifitas, motivasi, IQ, dan lain sebagainya. 

Sedangkan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar siswa), meliputi sarana 

dan prasarana, buku-buku, pendidik, lingkungan, metode pembelajaran dan 

sebagainya 

Bedasarkan observasi dan wawancara awal dengan guru mata pelajaran 

Gambar Teknik di Kelas X Teknik Kendaraan Ringan yang dilakukan penulis di 

SMK Negeri 1 Pergetteng-getteng Sengkut Pakpak Bharat diperoleh data bahwa 

pembelajaran Gambar Teknik di Kelas X memiliki indikasi hasil belajar yang 

belum tuntas. Diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata ujian terahir siswa 

sebelum dilakukan ujian perbaikan (remedial) pada mata pelajaran gambar teknik 

dari 60 siswa atau 58 % dengan rata-rata yang mampu mencapai kriteria 

ketuntasan minimum yaitu 7,0 dan 25% atau 24 siswa dikategorikan tidak lulus  

Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Pengunaan metode pembelajaran yang kurang 

tepat menimbulkan kebosanan, sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar dan 

cenderung pasif. Guru cenderung meggunakan metode yang berulang-ulang 

misalnya  metode ceramah, yaitu hanya menjelaskan soal. Padahal, para ahli 

psikologi umumnya sependapat bahwa siswa mudah memahami konsep-konsep 

yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan dikerjakan 

secara bersama-sama semiawan (dalam Isjoni, 2010). 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa belajar di atas 

satu penyebab rendahnya hasil belajar, yaitu pengunaan metode pembelajaran. 
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Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam berintraksi dengan 

siswa pada proses belajar mengajar. Guru dituntut dapat merancang, menyusun 

dan menggunakan metode yang tepat untuk setiap materi pembelajaran yang 

disampaikan, sehinga guru dituntut dapat merancang, menyusun dan mengunakan 

metode yang tepat untuk setiap materi pelajaran yang disampaikan, sehingga guru 

dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, yang mengakibatkan hasil 

belajar siswa meningkat. 

Salah satu metode yang digunakan adalah metode Kooperatife Tipe TAI 

(Team Assisted Individualization) dengan tujuan menggugah sepenuhnya 

kemampuan belajar siswa, membuat situasi belajar yang menyenangkan dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu penulis ingin mengetahui 

“Peningkatan Hasil Belajar Gambar Teknik Dengan Penerapan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) Pada 

Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 Pergetteng-getteng 

Sengkut Pakpak Bharat T.A 2016/2017’’. 

Penulis memilih TAI (Team Assisted Individualization) sebagai metode 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar mengambar 

teknik dalam penelitian ini. Mata pelajaran Gambar Teknik merupakan mata 

pelajaran yang cukup sulit untuk dipahami seorang siswa karena harus 

membutuhkan daya nalar yang tinggi untuk dapat memahaminya. Jika mata 

pelajaran Gambar Teknik ini diajarkan dengan strategi pembelajaran kooperatif 

TAI maka siswa yang sulit memahami mata pelajaran ini akan cepat paham jika 
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diajari langsung oleh teman sekelompoknya. Melalui strategi pembelajaran 

kooperatif ini siswa akan saling membantu dan bekerjasama satu sama lain. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut dan 

memperhatikan kondisi dan situasi yang terjadi, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa kurang termotivasi dalam proses belajar mengajar menggambar 

teknik karena guru masih menggunakan meodel pembelajaran 

konvensional. Sehingga menyebabkan siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan guru sehingga hasil belajar siswa belum mencapai 

kriteria yang diinginkan. 

2. Dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran masih berpusat 

kepada guru, sehingga siswa kurang aktif. 

3. Siswa kurang memahami materi yang diajarkan guru karena dalam proses 

belajar mengajar menggambar teknik guru tidak menggunakan model 

pembelajaran yang menarik sehingga siswa kurang termotivasi untuk aktif 

belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan peneliti baik dari segi waktu maupun dana dan untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada “Peningkatan Hasil Belajar Gambar Teknik Dengan Penerapan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) 
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Pada Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 Pergetteng-getteng 

Sengkut Pakpak Bharat T.A 2016/2017’’. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar gambar teknik dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TAI pada siswa kelas X teknik 

kendaraan ringan SMK N 1 Pergetteng-getteng sengkut Pakpak Bharat 

tahun ajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TAI pada 

siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 Pergetteng-getteng 

Sengkut Pakpak Bharat tahun ajaran 2016/2017? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Mengambar Teknik dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) di kelas X Teknik 

Kendaraan Ringan SMK N 1 Pergetteng-getteng Sengkut T.A 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TAI 

pada siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 Pergetteng-

getteng Sengkut Pakpak Bharat tahun ajaran 2016/2017. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil 

penelitian ini bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis                                                                                                                                             

a. Untuk pengembangan keilmuan dibidang pembelajaran mengambar 

teknik 

b. Untuk menabah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media 

pembelajaran 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Dapat memupuk pribadi yang aktif dan kreatif dalam berbicara dan 

mengungkapkan pendapatnya serta menjadikan siswa yang 

memiliki aktivitas tinggi dalam belajar dan berwawasan tinggi. 

b.  Manfaat bagi guru   

1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam peningkatan hasil 

belajar Gambar Teknik  

2) Membantu para guru dalam mengajar mata pelajaran Gambar 

Teknik dengan  penerapan  berbagai  metode  sehingga  membuat  

suasana tidak jenuh dan membosankan.  

c.  Manfaat bagi peneliti 

1) Mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran 

dan menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan.  
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2) Sebagai  masukan  atau  informasi  penggunaan  metode  alternatif 

yang sesuai dengan bidang mata pelajaran dan kondisi siswa.  

d.  Manfaat bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi para guru program diklat 

menggambar teknik khususnya guru SMK Negeri 1 Pergetteng-

getteng Sengkut guna peningkatan hasil belajar kemampuan  

menggambar teknik siswa. 

 


