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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia dalam mengembangkan 

potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang 

diketahui dan dikenal masyarakat. Menurut Djamarah (dalam Winarsih, 2015: 

77), bahwa “keberhasilan pendidikan dipengaruhi beberapa komponen, 

diantaranya kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa, model pembelajaran yang 

tepat yang semuanya saling terkait”. Faktanya, pendidikan di Indonesia sekarang 

ini masih dihadapkan berbagai kendala terkait kualitas pendidikan. 

Hal tersebut antara lain ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan 

yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, serta 

kesejaheraannya, sarana dan prasarana belajar yang belum memadai dan 

belum diberdayakan secara optimal, pendanaan pendidikan yang belum 

memadai, serta proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien 

(Suryana, 2017: 5). 

 

Hal itu menyebabkan ketidakseimbangan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk 

mengatasi hal tersebut, perlu adanya perubahan model pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 dirancang berbasis kompetensi untuk 

menghadapi abad ke-21 dimana kemampuan, kreativitas, dan komunikasi 

menjadi sangat penting, baik antara guru maupun siswa. 

Proses pembelajaran hakikatnya untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kreativitas siswa melalui berbagai interaksi dalam belajar. 

“Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar dalam keberhasilan proses 

pembelajaran” (Wibowo, 2016: 130). “Keaktifan yang ditunjukkan siswa dalam 

pembelajaran, akan mempengaruhi seberapa besar pemahaman dan hasil belajar 

yang diperoleh siswa” (Samadhi, N. N. N. & Riastini, P. N., 2017: 229). Menurut 

Sudjana (2010: 21) “bahwa siswa sebagai inti dalam kegiatan belajar mengajar”. 

“Keaktifan belajar tidak hanya dapat dilihat dari aktivitas fisik, tetapi juga 

aktivitas mental dan intelektual” (Sanjaya, 2017: 161). 

Menurut Rusman (dalam Umar, 2017: 3), pentingnya keaktifan siswa itu 

telah ditegaskan pemerintah RI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2013 Pasal 19 (ayat 1) tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa: 
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Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara diketahui telah 

mengimplementasikan kurikulum 2013 revisi 2017 yakni mengupayakan 

pembelajaran dengan pendekatan active learning, di mana pembelajaran tersebut 

harus berpusat pada siswa. Artinya, aktivitas siswa dituntut lebih aktif dan 

kreatif dari guru. “Hal tersebut harus diimbangi dengan kreatifitas seorang guru 

dalam membuat inovasi-inovasi pembelajaran dengan mengaktualisasikan 

dirinya penuh potensi dan bakat” (Willis, 2015: 103). Budiarti (2015: 65) 

menyatakan bahwa “keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh 

mana materi pelajaran telah disampaikan guru, akan tetapi sejauh mana siswa 

telah beraktivitas mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri.” 

Seharusnya keaktifan belajar siswa terwujud dalam proses pembelajaran 

Perbankan Dasar, baik keaktifan visual, lisan, menulis, dan lainnya. Keadaan 

belajar aktif siswa dalam pembelajaran dapat membantu implementasi 

kurikulum 2013 yang mengacu pada tuntutan siswa lebih aktif daripada guru 

dalam hal mengembangkan kreativitas dan prakarsa sesuai minat dan bakat, serta 

fisik maupun psikologis siswa. 

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Perbankan Dasar di 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, Ibu Anik Martanti, S.Pd. bahwa proses 

belajar mengajar di kelas X Akuntansi mengalami kendala yang tidak jauh 

berbeda, misalnya keaktifan belajar. Dari ketiga kelas X Akuntansi, keaktifan 

belajar siswa yang paling rendah diantara yang lainnya adalah kelas X Akuntansi 

1. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kurangnya motivasi 

belajar yang disebabkan terbatasnya modul atau bahan belajar untuk setiap 

siswa, sehingga harus bergantian dengan siswa lain sehingga berdampak pada 

saat ulangan dan kegiatan belajar yang berlangsung di siang hari yakni pukul 

12.30-14.30 WIB, di mana waktu tersebut siswa sudah lelah dan rasa kantuk 

memberikan efek kurang semangat pada siswa, serta cuaca pancaroba yang 

sedang terjadi juga mempengaruhi kondisi kesehatan siswa. 
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Hal tersebut di atas dibuktikan berdasarkan hasil pengamatan di kelas X 

Akuntansi 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, salah satu kelemahan dalam 

proses belajar mengajar yaitu rendahnya keaktifan belajar siswa. 

Tabel 1.1 

Data Keaktifan Belajar Siswa sebelum Tindakan 

No. Deskripsi kegiatan 
Jumlah siswa/ 

prosentase 

1.  Siswa yang turut serta dalam melaksanakan tugas 

belajarnya 

22 siswa 

(91,67%) 

2.  Terlibat dalam pemecahan masalah 2 siswa 

(8,33%) 

3.  Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila 

tidak memahami persoalan yang dihadapinya 
0 

4.  Berusaha mencari berbagai informasi yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah 

5 siswa 

(20,83%) 

5.  Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan 

petunjuk guru 

22 siswa 

(91,67%) 

6.  Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 

diperolehnya 
0 

 

Setelah dikaji secara empiris, maka terlihat kesenjangan antara kondisi 

ideal keaktifan belajar siswa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. 

Keadaan riil di kelas X Akuntansi 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, 

peneliti menemukan kurangnya keaktifan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran Perbankan Dasar. Hasil pengamatan menunjukkan beberapa siswa 

kurang aktif seperti tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi, siswa 

kurang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dan jika guru 

memberi kesempatan untuk bertanya, siswa hanya berbisik-bisik dengan teman 

sebangkunya bahkan hanya diam dan menundukkan kepala, serta menunggu 

ditunjuk guru untuk menjawabnya. Selain itu ketika mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, siswa sering berpindah-pindah posisi tempat duduk mencari 

jawaban teman lainnya yang telah mengerjakan, hal tersebut menunjukkan siswa 
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kurang aktif dalam memecahkan masalah, dan seringkali mereka terlihat jenuh 

dan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Selain siswa, “guru dituntut memiliki pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan tertentu untuk mengaktifkan belajar para siswanya” (Sudjana, 

2010: 31). Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi 

kurikululum. 

Penyusunan berbagai program pembelajaran seperti menyusun kalender 

pendidikan (Kaldik), program tahunan (Prota), program semester 

(Prosem), silabus, dan Rencapa Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

merupakan hakikat dari pengembangan kurikulum sebagai pedoman 

pembelajaran (Sanjaya, 2017: 65). 

 

Guru perlu memahami model pembelajaran supaya dapat melaksanakan 

pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam 

implementasinya, model pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa karena masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan dan prinsip 

yang berbeda. Permasalahan yang dihadapi guru adalah metode yang dilakukan 

guru belum mampu mendongkrak keaktifan belajar siswa secara optimal. Hal 

tersebut ditandai dengan cara mengajar guru yang masih kurang memanfaatkan 

media pembelajaran yang ada seperti LCD proyektor dan laptop, tetapi masih 

menggunakan papan tulis. Dengan kondisi tersebut, guru harus menyesuaikan 

diri secara responsif, arif, dan bijaksana. Maksudnya “guru harus dapat 

menguasai produk IPTEK terutama yang terkait dengan dunia pendidikan seperti 

pembelajaran yang menggunakan multi media dengan baik” (Kunandar, 2010: 

37-38). 

Setelah peneliti menganalisa akar penyebab masalah, maka ditemukan 

bahwa permasalahan di atas disebabkan kurang bervariasinya model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama siswa. Metode mengajar yang 

digunakan dominan ceramah. Cara mengajar guru seperti itu kurang melibatkan 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga mengakibatkan 

kurangnya ketertarikan siswa dalam memperhatikan pembelajaran yang sedang 

berlangsung, serta suasana kelas yang kurang nyaman yaitu panas siang hari 

yang menyebabkan kurangnya fokus belajar. 
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Untuk mengatasi hal tersebut, pembelajaran yang efektif perlu diterapkan 

dengan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan sehingga bisa 

meningkatkan gairah siswa dalam belajar. 

Pendekatan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) memiliki 

tujuan antara lain mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, 

meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna, dan 

mengembangkan sikap siswa (Sanjaya, 2017: 163-166). 

 

Joyce dan Weil (dalam Subadi, 2010: 123) menerangkan bahwa “hakikat 

mengajar adalah membantu siswa memperoleh informasi, keterampilan, nilai, 

cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara belajar bagaimana 

belajar”. Oleh karena itu, “model pembelajaran yang baik adalah model 

pembelajaran yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami 

suatu proses secara mendasar dan menyeluruh” (Sanjaya, 2017: 113). 

Menurut Isjoni (2013: 20), “pembelajaran kooperatif dapat 

mengkondisikan siswa untuk aktif dan saling memberi dukungan dalam kerja 

kelompok untuk menuntaskan materi masalah dalam belajar”. 

Sedangkan tipe Student Teams Achievement Division (STAD) yang 

dikembangkan oleh Slavin merupakan salah satu tipe kooperatif yang 

menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran 

guna mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2013: 74). 

 

Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan belajar siswa dalam hal ini peneliti memilih model kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). Dengan pertimbangan yang 

pertama, model pembelajaran merupakan pola yang direncanakan guru terkait 

kurikulum, materi, dan petunjuk dalam pembelajaran. Kedua, dengan melihat 

siswa yang kurang tertarik dengan model lama, maka model STAD merupakan 

solusi untuk membuat gaya belajar baru, siswa dibimbing belajar kerja sama 

dalam kelompok, selain itu siswa dapat mempelajari materi yang disampaikan 

guru dan dapat mengukur pemahamannya dengan tes baik secara individu 

maupun kelompok dan perhitungan skor perkembangan yang bermuara pada 

prestasi, serta penghargaan diberikan kepada kelompok berprestasi unggul 

sehingga mampu membangkitkan semangat untuk aktif dalam belajar. Ketiga 

adalah pengalihan aktivitas negatif seperti tidak memperhatikan penjelasan guru 
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dan malu untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru dengan 

pembentukan kelompok diskusi, dimana siswa dibimbing aktif dalam 

berkomunikasi. Jadi dengan skenario model cooperative learning tipe STAD 

siswa akan berkegiatan aktif, baik jasmani maupun rohani. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Model Cooperative Learning Tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) Pada Mata Pelajaran Perbankan 

Dasar Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas X Akuntansi 1 SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara Tahun Ajaran 2017/ 2018”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah  implementasi model 

Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) pada 

mata pelajaran Perbankan Dasar dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

kelas X Akuntansi 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara tahun ajaran 2017/ 

2018?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Perbankan 

Dasar kelas X Akuntansi 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara Tahun Ajaran 

2017/ 2018 melalui model Cooperative Learning Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1 Manfaat Teoritis 

a. Menambah wacana teoritis keilmuan dalam bidang pendidikan yang 

berkaitan dengan implementasi model cooperative learning tipe Student 
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Teams Achievement Division (STAD) untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. 

b. Referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah yang sama 

di masa mendatang. 

2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat dijadikan referensi pengembangan atau perbaikan kualitas 

sistem pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga 

dapat mewujudkan lulusan terbaik. 

b. Bagi Guru 

Dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses 

pembelajaran, yakni dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

yang berpusat pada siswa (student centered) atau sebagai masukan 

dalam menentukan strategi mengajar yang sesuai dengan karakteristik 

dan lingkungan yang bermuara pada peningkatan prestasi belajar siswa.  

c. Bagi Siswa 

Dapat menambah pengalaman belajar siswa. Dengan adanya 

implementasi model pembelajaran kooperatif, dapat menumbuhkan 

motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran Perbankan Dasar sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi belajar. 

d. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung 

dalam implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) terkait upaya peningkatan mutu 

pendidikan sesuai dengan karakteristik dan lingkungannya. 


