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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat berlangsung 

secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang kadang tidak, kadang-kadang 

dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. 

Dalam hal semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan 

konsentrasi. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2013:138).  Prestasi 

belajar siswa ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran 

dikatakan berhasil dilihat dari hasil belajar siswa, sehingga bagi guru wajib 

memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap siswa guna mencapai 

hasil belajar yang maksimal pula. Prestasi belajar yang dicapai seseorang 

merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari 

dalam diri maupun dari luar diri individu. Guru merupakan tenaga fungsional  

yang langsung melaksanakan dan menentukan aktivitas pembelajaran dalam 

proses pendidikan, serta mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan 

proses hasil belajar selanjutnya. Sebab peran pentingnya tersebut guru 

sebagai ujung tombak keberhasilan pembelajaran. Seperti dikemukakan Abu 

Ahmadi dan Widodo Supriyono sebagai penilai hasil belajar murid, seorang 

guru harusnya senantiasa secara terus menerus mengikuti hasil-hasil belajar 

yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu, informasi yang diperoleh 

melalui evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses kegiatan belajar 

mengajarnya yang akan dijadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. 

Keprihatinan dalam bidang pendidikan akhir-akhir ini terletak pada mutu 

keluaran yang rendah.Salah satu tanda mutu keluaran lembaga pendidikan 

dinyatakan dalam bentuk nilai prestasi belajar. Prestasi belajar para peserta 

didik mencerminkan adanya proses belajar mengajar. Proses belajar 

merupakan isi pokok pendidikan, oleh karena itu sebagaimana perkembangan 
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menunjukkan bahwa semua komponen yang terdapat dalam pendidikan 

diabdikan demi terjadinya proses belajar dalam diri peserta didik. Berhasilnya 

suatu proses pembelajaran pada umumnya dilihat dari hasil belajar. Menurut 

Majid hasil belajar yang dipandang dari sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi 

siswa hasil belajar merupakan perkembangan mental yang terwujud pada 

jenis-jenis ranah kogniti, afektif dan psikomotor lebih baik dibandingkan 

pada saat sebelum belajar.Sedangkan dari guru hasil belajar adalah penilaian 

setelah selesainya proses pembelajaran. 

Pencapaian hasil belajar sangat penting guna mengetahui tingkat 

pemahaman belajar siswa dan mengatasi kesulitan dalam penguasan materi. 

Oleh karena itu, sebagai guru ataupun wali murid diharapkan mampu 

mengetahui permasalahan dan kesulitan siswa dalam belajar.Hasil belajar 

sangat penting karena merupakan informasi yang berfungsi untuk mengukur 

tingkat kemampuan belajar siswa dan mengetahui ketuntasan pencapaian 

hasil belajar siswa.Berbagai gagasan yang direalisasikan untuk meningkatkan 

hasil belajar, namun kenyataannya hasil belajar cenderung belum sesuai 

harapan. 

SMK Negeri 1 Banyudono merupakan salah satu SMK negeri di 

Kabupaten Boyolali. Keberhasilan dapat dilihat dari hasil prestasi siswa 

dalam pemberian tugas  sangat berpengaruh. Terdapat banyak cara untuk 

mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, namun cukup sulit 

untuk mencari cara yang paling tepat sehingga memiliki efektivitas yang 

tinggi terhadap hasil belajar. Salah satu diantaranya adalah dengan 

memberikan tugas pada peserta didik, menurut cara pengerjaannya tugas 

dapat diberikan pada kelompok (tugas kelompok) ataupun pada perorangan 

(tugas perorangan). Baik tugas kelompok maupun tugas perorangan keduanya 

menuntut keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS BELAJAR 

KELOMPOK DAN BELAJAR INDIVIDU TERHADAP PRESTASI SISWA 

SMK N 1 BANYUDONO” 
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B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi 

permsalahannya sebagau berikut: 

Metode pembelajaran kelompok dan individu yang dipergunakan belum 

mengarah pada tercapainya hasil prestasi siswa. 

Kemampuan belajar siswa yang berbeda beda dan kurang aktifnya siswa 

dalam setiap pembelajaran yang lakukan dikelas. 

 

C. Pembatasan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dapat diidentifikasikan 

maka dalam penelitian ini difokuskan untuk pencarian metode pembelajaran 

kelompok atau pembelajaran individu terhadap prestasi siswa 

 

D. Rumusan Masalah 

Pemberian tugas dalam penelitian ini dilakukan pada akhir pokok 

bahasan. Ada dua cara penyelesaian tugas, yaitu tugas yang harus di 

selesaikan secara perorangan (kelompok eksperimen I) dan tugas yang harus 

diselesaikan secara kelompok (kelompok eksperimen II). Tugas perorangan 

maupun tugas kelompok di berikan di kelas di bawah guru bidang studi.. 

Terdapat pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini: 

Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diberi tugas 

perorangan dengan tugas kelompok? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini yaitu tugas yang harus di selesaikan secara 

perorangan (kelompok eksperimen I) dan tugas yang harus diselesaikan 

secara kelompok (kelompok eksperimen II). Tugas perorangan maupun tugas 

kelompok di berikan di kelas di bawah guru bidang studi.. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diberi 

tugas perorangan dengan tugas kelompok? 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Temuan penelitian ini dapat merupakan salah satu masukan bagi 

penyusunan disiplin kajian teknologi pembelajaran yang berkenaan dengan 

proses belajar mengajar. 

2. Bagi Siswa 

Menyiapkan siswa untuk menyongsong era globalisasi yang menekankan 

pada kerja kelompok (team work), namun memerlukan suatu kemampuan 

masing-masing individu yang berbeda sehingga menghasilkan prestasi 

kerja yang sempurna. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan tentang penelitian efektivitas belajar kelompok dan individu 

terhadap prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


