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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari peran pentingnya 

pendidikan.Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan daya saing 

tinggi.Pendidikan laksana suatu eksperimen yang terus menerus dan tidak 

pernah selesai sampai kapanpun sepanjang masih ada kehidupan manusia di 

dunia.Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan bagian kebudayaan 

dan peradaban manusia yang terus berkembang.Hal ini sejalan dengan 

pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. 

Keberhasilan suatu pendidikan di ukur dari hasil belajar peserta 

didik.Pendidikan tersebut dikatan berhasil apabila hasil peserta didik telah 

baik yaitu memenuhi Kriteria Kentutasan Minimum (KKM) yang telah di 

tentukan,serta keaktifan siswadalam pembelajaran ditinjau dari perilakunya. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi sumber daya 

manusia. Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian terpenting 

dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik dalam aspek keaktifan, 

kepribadian maupun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Salah satu 

upaya membina dan membangun SDM yang tangguh dan dapat diandalkan 

diantaranya melalui pendidikan, baik pendidikan yang diberikan secara 

formal maupun non formal. 

Seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya tingkat 

intelektualitas dan kualitas kehidupan, dimensi pendidikan pun menjadi 

semakin kompleks, dan tentu saja hal itu membutuhkan sebuah desain 

pendidikan yang juga tepat dan sesuai dengan kondisinya.Oleh karena itu, 

berbagai teori, metode, strategi, bahkan desain media pembelajaran serta 

pengajaran pun dibuat dan diciptakan untuk mengapresiasi semakin 

beragamnya tingkat kebutuhan dan kerumitan permasalahan pendidikan. 

Dan memang itulah yang menjadi esensi pendidikan itu sendiri, yakni 

bagaimana menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik yang tercipta 
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dari proses pendidikan yang kontekstual dan mampu menyerap aspirasi 

zaman dengan tepat dan sesuai. 

Menurut Rusman (2011:19-20) dalam pendidikan,guru merupakan 

pendidik,pembimbing,pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat 

menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif,yaitu suasana 

belajar yang menyenangkan, menarik, memberi rasa aman,memberikan 

ruang pada siswa untuk berfikir aktif,kreatif,dan inovatif dalam 

mengeksplorasi dan mengelaborasikan keaktifannya.Guru yang profesional 

merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas.Untuk itu 

guru di tuntut mampu menemukan jati diri sesuai dengan keaktifannya. 

Adapun tujuan nasional menurut Undang-Undang RI No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional Bab II PASAL 3 :  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan keaktifan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

 

Dari pernyataan di atas, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk 

memberikan bekal yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu membangun 

sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dan 

berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam masyarakat, bangsa 

dan negara. Untuk itu pemerintah mengusahakan peningkatan mutu 

pendidikan menjadi lebih baik terutama pada pendidikan formal. Sehingga 

diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas dalam proses 

pendidikan yang dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan belajar 

mengajar. 

Salah satu masalah dari berbagai masalah yang terdapat dalam proses 

pembelajaran adalah kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Menurut Hermawan (2007: 83) “keaktifan siswa dalam kegiatan belajar 

tidak lain adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. 

Mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu 
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yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran”. Berdasarkan 

pengalaman dalam proses pembelajaran selama ini proses belajar mengajar 

pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaanmasih terdapat beberapa 

masalah yang perlu dipecahkan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaantercapai secara maksimal. Masalah-masalah 

tersebut antara lain: 1) dari sisi guru : berupa pengajaran di kelas yang 

kurang efektif, pengelolaan proses belajar mengajar yang biasa saja, kurang 

sistematis, guru kurang menstimulus aktivitas belajar murid, 2) dari sisi 

siswa antara lain : banyak siswa yang kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, misalnya siswa tidak mau bertanya, kurangnya keberanian 

siswa untuk mengutarakan pendapatnya didepan kelas, serta kurangnya 

kemauan siswa mengerjakan soal didepan kelas, tidak memberikan jawaban 

atas pertanyaan guru. 

Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan adalah mata pelajaran 

wajib bagi seluruh siswa SMK baik kelas X,XI,XII.Tujuan dari 

penyelenggaraan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah untuk 

membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif , sportif dan 

wirausaha.Menurut Fauqa (2013: 4), “Pendidikan yang di arahkan 

membentuk sikap dan perilaku seseorang yang memiliki perilaku inovatif 

serta bermanfaat bagi masyarakat luas salah stunya dapat di dilakukan 

melalui pendidikan kewirausahaan” 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (2005: 732), mengartikan 

“partisipasi sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, 

keikutsertaan, ambil bagian, keterlibatan”. Menurut Karsidi (2005: 66), “ 

interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antar guru 

dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan”. 

Partisipasi dalam interaksi edukatif adalah keterlibatan dan keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar 

kelas untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA 
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MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER 

DAN SNOWBALL DI SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo TAHUN 

2016/2017 “ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

”Apakah penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together 

dan Snowball dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas XI RPL 

(Rekayasa Perangkat Lunak) 2 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2016/2017?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum Penelitian untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa kelas XI RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) 2 melalui model 

pembelajaran Numbered Head Together dan Snowball. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus Penelitian untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa kelas XI RPL 2 melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together dan Snowball, sehingga dihasilkan proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, menyenangkan dan pada akhirnya dapat mencapai 

hasil pembelajaran tuntas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dalam dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang 

menyatakan bahwa peningkatan keaktifan belajar siswa kelas XI 
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RPL2 dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together dan Snowball. 

2. Secara Praktis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

1) Agar siswa dapat meningkatkan keaktifan belajarnya dengan 

keaktifan bekerjasama dengan kelompok menyelesaikan soal 

pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan melalui 

model pembelajaran Numbered Head Together dan Snowball.. 

2) Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

b. Bagi Guru/peneliti 

1) Peneliti dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan dan 

pengalaman tentang Penelitian Tindakan Kelas. 

2) Peneliti mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam 

proses pembelajaran, sekaligus mencari alternatif pemecahan 

masalah yang tepat. 

3) Peneliti mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam 

kelas dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa dalam 

menyelesaikan soal. 

4) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal 

untuk penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan bagi guru SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo dalam mengajarkan materi kerajianan bahan 

lunakmelalui model pembelajaran Numbered Head Together 

dan Snowball. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha-usaha yang 

mengarah pada peningkatan keaktifan siswa dalam 

menyelesaikan soal dengan bekerjasama dengan kelompok. 
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3)  Sebagai acuan untuk melakukan kegiatan yang sejenis. 


