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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peran sangat penting guna mengisi 

pembangunan bangsa karena melalui pendidikan, manusia sebagai obyek 

didik sekaligus sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial dalam 

melanjutkan membangun bangsa. Oleh sebab itu, perlu diupayakan 

peningkatan sumber daya manusia dengan menyempurnakan kurikulum, 

memberikan pelatihan dan pembaharuan metode pembelajaran.  

Undang–undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas ( Sistem 

Pendidikan Nasional ) pasal 1 ayat 1 berbunyi : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. 

 

            Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh semua informasi dengan melimpah, cepat, dan 

mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Dengan demikian, siswa 

perlu memiliki kemampuan memperoleh, memilih, dan mengelola informasi 

supaya mampu bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan 

kompetitif. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran sistematis, logis, kreatif 

dan kemampuan bekerja sama.  
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Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dimana siswa belajar 

dan diberikan pengetahuan tentang bermacam–macam mata pelajaran yang 

akan dipelajari, dipahami, diujikan dan diberikan penilaian yang hasil 

belajarnya akan dipaparkan dalam buku rapot, yang biasanya dinyatakan 

dalam huruf atau angka. Dan hasil belajar itu juga dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari–hari.  

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan yang mencakup tiga aspek, aspek kognitif, 

aspek afektif, aspek psikomotorik sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi 

pelopor pembaharuan dalam pendidikan. Salah satu upaya pembaharuan di 

bidang pendidikan adalah pembaharuan atau meningkatkan relevansi metode 

pembelajaran. 

Seorang siswa dinyatakan telah belajar apabila telah terjadi perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan yang dikehendaki sebagai hasil belajar 

mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek spikomotorik. Aspek 

kognitif berkenaan dengan penguasaan pengetahuan baru atau penambahan 

pengetahuan yang telah ada, aspek afektif berkenaan dengan pengembangan 

sikap dan minat baru atau penyempurnaan sikap dan minat yang telah dimiliki, 

sedangkan aspek spikomotorik berhubungan dengan penguasaan atau 

penyempurnaan keterampilan yang dimiliki. Ketiga aspek tersebut dikenal 

dalam dunia pendidikan sebagai indikator keberhasilan belajar. 

Akuntansi merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan. Pelaksanaan pelajaran akuntansi dalam pendidikan 
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diberikan mulai dari Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah 

Kejuruan hingga perguruan tinggi. Akuntansi diajarkan tidak hanya untuk 

mengetahui dan memahami apa yang terkandung didalam ilmu akuntansi itu 

sendiri tetapi akuntansi diajarkan pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

atau memahami masuk atau keluarnya uang dalam suatu perusahaan.  

Dalam pembelajaran akuntansi dibutuhkan keaktifan sebagai dasar 

untuk pengembangan materi lebih lanjut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

faktor model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang pasif akan 

menghambat berlangsungnya proses belajar mengajar dalam memahami suatu 

konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran akuntansi siswa dituntut 

benar- benar aktif, sehingga daya ingat siswa tentang apa yang telah dipelajari 

akan lebih baik. 

Pendukung keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan 

belajar adalah kondisi–kondisi yang mendahului kegiatan belajar mengajar itu 

sendiri. Kesiapan belajar terhadap apa yang akan diajarkan oleh guru pada 

pertemuan nantinya dapat berdampak pada prestasi siswa itu sendiri. Faktor 

lain yang dapat menunjang keberhasilan belajar siswa adalah keaktifan siswa 

dikelas. Kegagalan dan keberhasilan sangat bergantung pada siswa karena 

individu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Semakin aktif siswa 

dalam proses belajar mengajar, baik mandiri maupun disekolah maka semakin 

baik pula tercapainya hasil belajarnya begitu pula sebaliknya. 

Menurut Arikunto (2003:4) menyebutkan beberapa karakter siswa 

dalam pembelajaran sebagai berikut : 1) Semangat belajar rendah, 2) mencari 
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jalan pintas, 3) tidak tahu belajar untuk apa, 4) pasif dan acuh. Untuk 

mengantisipasi karakteristik siswa yang demikian di sarankan pula bagi 

seorang guru untuk menerapkan suatu strategi pembelajaran yang : 1) 

memiliki variasi, 2) memberikan kesibukan yang menarik, 3) bersifat terbuka, 

4) memberikan layanan yang simpatik.  

  Kurangnya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran di kelas juga 

dapat  menyebabkan rendahnya keinginan siswa untuk mengikuti pelajaran. 

Pola pengajaran pada mata pelajaran akuntansi tingkat SMA atau SMK yang 

dilakukanoleh kebanyakan sekolah cenderung menggunakan metode ceramah. 

Pembelajarannya cenderung didominasi oleh guru, sehingga proses 

pembelajaran berjalan satu arah saja. Sehingga  siswa merasa jenuh dan kurang 

tertarik untuk mengikuti pelajaran karena tidak ada motivasi untuk memahami 

materi apa yang diberikan oleh guru. Guru juga kurang menggunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar, sehingga siswa sulit memahami materi 

yang dipelajari. Hal ini dapat terlihat pada observasi proses pembelajaran yang 

dilakukan guru akuntansi dari 36 siswa kelas X Ak 2 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Daftar siswa kelas X Ak 2 SMK Negeri 1 Banyudono 

No  NIS Nama Siswa KKM Nilai 

1 6792 Agnes Budi Anggita 73 73 

2 6793 Agustin Khusna Maulida 73 65 

3 6794 Ana Puji Lestari 73 50 

4 6795 Ana Widianingrum 73 55 

5 6796 Anandita Kurmasari 73 40 

6 6797 Anik Solichahwati 73 55 

7 6798 Artha Septi Ellasari 73 73 

8 6799 Budi Kristanto 73 40 

9 6800 Catur Fitriana 73 55 

10 6801 Destiyani Dwi Pujiastuti 73 73 

11 6802 Dewi Ambarawati 73 65 

Bersambung  
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12 6803 Diyah Mustika 73 50 

13 6804 Diyah Rohmawati 73 65 

14 6805 Dwi Handayani 73 55 

15 6806 Eka Windarti 73 50 

16 6807 Farida Wahyu Andriyani 73 73 

17 6808 Hanifah Nawar Arini 73 40 

18 6809 Iin Diyanti 73 65 

19 6810 Ika Nur Sunarti 73 55 

20 6811 Indri Purwantiningsih 73 50 

21 6812 Iska Diniawati 73 65 

22 6813 Kusmiati 73 55 

23 6814 Lia Dian Tika 73 65 

24 6815 Lia Dwi Noviana 73 55 

25 6816 Novia Zella Ernawati 73 55 

26 6817 Pipintri Aviteni Damayanti 73 65 

27 6818 Rini Puji Lestari 73 65 

28 6819 Siam Wulan Ndari 73 55 

29 6820 Siti Hartinah 73 55 

30 6821 Tatik Ismiawati 73 65 

31 6822 Umi Septiviastuti 73 55 

32 6823 Wahyu Andika Sari 73 65 

33 6824 Yani 73 73 

34 6825 Yasita Indriwati 73 65 

35 6826 Yohana Putri Natalia 73 55 

36 6827 Yuli Astuti 73 65 

 

Tabel 1.2 Kondisi Awal Nilai Observasi Pra Siklus Kelas X Ak 2 SMK Negeri                       

1 Banyudono 

Nilai  Jumlah Siswa Presentase (%) 

0 – 40 3 8,33% 

41 – 50 4 11,11% 

51 – 60 12 33,33% 

61 – 70 12 33,33% 

71 – 80 5 13,8% 

81 – 90 0 0 

91 – 100 0 0 

Jumlah 36 Siswa 100% 

 

Lanjutan Tabel 1.1 Daftar siswa kelas X Ak 2 SMK Negeri 1 

Banyudono 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai siswa yang sudah 

memenuhi KKM (≥ 73) sejumlah 5 siswa dengan presentase 13,8%. 

Dengan melihat permasalahan diatas, maka seorang guru dapat 

menerapkan metode pembelajaran cooperative learning diantaranya yaitu 

“Numbered Heads Together” dalam proses pembelajaran. Karena dengan 

metode ini tidak hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga ikut aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Metode ini merupakan salah satu metode belajar 

dimana setiap siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian 

secara acak guru memanggil nomor yang diberikan kepada siswa 

(lif.Sofan,M,Pd dkk, 2011:59). Sedangkan menurut Rahayu (2006) Numbered 

Heads Together adalah “ Suatu model pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di 

depan kelas”.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN 

METODE NUMBERED HEADS TOGETHER PADA MATA PELAJARAN 

AKUNTANSI KELAS X AK 2 SMK NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN 

AJARAN 2011/2012”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami permasalahan perlu adanya 

pembatasan masalah, hal ini untuk menjaga agar masalah yang diteliti tidak 
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meluas dari pokok permasalahan yang akan ditentukan. Oleh karena itu, 

peneliti hanya membatasi permasalahan sebagai berikut :  

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X Ak 2 Akuntansi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 

2011/2012. Sedangkan guru Akuntansi sebagai partner kolaborasi. 

2. Obyek penelitian ini adalah metode pembelajaran Numbered Heads 

Together dan hasil belajar siswa. 

3. Hasil belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran yaitu siswa 

mempunyai kemampuan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, berani 

mengemukakan pendapat, aktif dalam mencari jawaban sendiri, sikap 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu bagian penting yang harus ada 

dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : “ Apakah metode Numbered Heads 

Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Akuntansi kelas X Ak 2 di SMK Negeri 1 Banyudono?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki 

tujuan, begitu juga dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu, “ Untuk 

mengetahui bahwa metode Numbered Heads Together dapat meningkatkan 
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hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas X Ak 2 di 

SMK Negeri 1 Banyudono.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

mengenai peningkatan hasil belajar dengan metode Numbered Heads 

Together. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

akuntansi. 

2) Untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

akuntansi. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk menambah wawasan guru agar mengembangkan kreativitas 

dalam kegiatan belajar-mengajar. 

2) Sebagai masukan untuk mengembangkan materi pelajaran 

akuntansi. 
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c. Bagi Sekolah  

Manfaat penelitian bagi sekolah SMK Negeri 1 Banyudono 

sebagai acuan untuk melaksanakan metode Numbered Heads Together 

agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta untuk meraih prestasi 

yang lebih baik lagi.  




