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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui proses 

pembelajaran, pengajaran, pemahaman, dan tindakan. Tantangan di era globalisasi 

adalah meningkakan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing. 

Pendidikan adalah proses pembelejaran berkelanjutan untuk meningkatkan 

kemampuan seseorang (Harsono et.al.2019). Pendidikan mempunyai peran untuk 

memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan dan 

pembaharuan bidang pendidikan harus dilakukan untuk meningkatkan harta, 

martabat, dan kualitas pendidikan bangsa dan negara. Seperti yang dijelaskan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang fungsi dan tujuan Pendidikan 

Nasional yang manyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menajdi warga 

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 

Pendidikan memiliki peran dan tujuan penting untuk memenuhi sumber 

daya manusia tersebut. Pendidikan nasional yang sedang diterapkan di negara 

indonesia memilki tujuan yang bermacam-macam guna mencerdaskan kehudupan 

bangsa indonesia yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 

yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu 

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”: maka pendidikan di indonesia perlui 

ditingkatkan. 

Pendidikan di Indonesia juga bertujuan untuk mengembangkan segala 

aspek dan juga potensi yang ada pada diri semua individu. Agar tujuan pendidikan 
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tersebut benar-benar direalisasika, maka khusunya untuk pendidikan disekolah 

pembejaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  

Pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan antara guru 

dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarn utuk 

membantu memudahkan siswa mengadakan perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan ke arah yang lebih baik. Menurut Degeng (dalam Rustamanan, 2015) 

Pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik. Pembelajaran 

dapat dipandang sebagai upaya untuk memfasilitasi peserta didik dalam 

membangun pemahaman tentang pengetahuan. Sedangkan menurut Oemar 

Hamalik (2011: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. 

Proses pembelajaran adalah proses yang didalamnya terdapat kegiatan 

interaksi antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran guru memiliki peran 

penting. Karena guru yang paling sering berhubungan dengan siswa dalam 

pendidikan, sehingga menujukkan bahwa berhasilnya sebuah proses pembelajaran 

sangat bergantung pada guru. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih kreatif 

dalam menyampaikan materi dan informasi kepada sisiwa menggunakan media 

yang menarik perhatian siswa. Media pembelajaran yang menyenangkan membuat 

siswa merasa tertarik untuk terus belajar, membuat siswa lebih aktif paham terkait 

dengan materi yang diberikan, dan tetap memperhatikan ketercapaian tujuan 

pemebelajaran serta memiliki konsep belajar sambil bermain agar hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  

Menurut Rustaman (2001: 461) Proses pembelajaran adalah proses yang 

didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 

Tujuan proses pembelajaran merupakan tingkah laku yang diharapkan 

permbelajaran yang dicapai menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan. 

Pendidikan diperlukan adanya suatu proses pembelajaran. Proses tersebut 

merupakan hal yang panjang dan lama yang dialami siswa setiap harinya. Sebagian 

besar waktu peserta didik dihabiskan di sekolah dan menjalani proses 

pembelajaran 
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Proses kegiatan belajar yang dilakukan selalu menggunakan metode 

konvensional dengan cara ceramah. Pembelajaran seperti ini tidak dapat 

mengembangkan kemamapuan siswa secara maksimal. Kondisi pembelajaran 

seperti ini cenderung membuat siswa merasa jenuh dan membuat siswa menjadi 

lebih pasif. Pelaksanaan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik maka harus 

mewujudkan implementasi dari rencana yang disusun supaya berlangsung dengan 

efektif. Metode adalah cara yang digunkan untuk merealisasikan strategi. 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran tergantung pada guru 

menggunakan metode pembelajara, karena strategi pembelajaran hanya dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran  (Sanjaya, 2014: 

147).  

Ketetapan dalam memilih metode pembelajaran mampu mempengaruhi 

hasi belajar siswa. Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada dasarnya metode pembelajaran yang 

digunakan untuk mengajar adalah baik, namun tergantung guru yang memilih 

menggunakan metode mana yang akan digunakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Metode yang kurang baik apabila guru yang tidak mengetahui 

teknik pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru sangat berperan dalam memilih dan 

menggunakan metode untuk mengajar menjadi lebih baik. 

Melalui metode pembelajaran guru sebagai penggerak dalam bentuk pola 

pikir siswa untuk ikut terlibat langsung dalam proses belajar. Pembelajaran 

dilakukan kepada siswa dengan menarik, variatif dan menyenangkan. Karena pada 

dasarnya kendala yang sering dialami pendidik adalah untuk menciptakan suasana 

yang aktif dan kondusif didalam proses pembelajaran. Sulitnya Pendidikan 

menarik perhatian siswa dikelas dan sulitnya siswa untuk ikut terlihat dalam 

pembelajaran. Hal ini disebabkan penggunaan metode pembelajaran guru yang 

kurang tepat sehingga dapat mempengaruhi belajar siswa dan hasil belajar 

disekolah. 

Berdasarkan observasi awal pada hari jum’at tanggal 2 Agustus 2019 di 

SMK Muhammadiyah Delanggu merupakan sekolahan yang sudah 

mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan mneggunakan kegiatan belajar 
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mengajar (KNM) yang ditetapkan sesuai dengan standar nasional pada mata 

pelajaran perbankan sebesar 75. Berdasarjan hasil observasi dan wawancara 

peneliti dengan guru Perbankan di SMK Muhammadiyah Delanggu, diketahui 

bahwa hasil belajar siswa kelas X Akuntansi pada mata pelajaran perbankan masih 

tergolong sangat rendah. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh 

penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat, sehingga tidak menghasilkan 

pemahaman siswa yang maksimal. Suasana selama pembelajaran hanya berpusat 

pada guru, dan metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode 

konvensional  yaitu ceraha. Metode pembelajaran ceramah menyebabkan 

pembelajaran cenderung sangat membosenkan, tidak menarik siswa, siswa tidak 

memperhatika, siswa tidak aktif, dan banyak siswa yang tidak mau untuk bertanya 

mengenai materi yang belum mereka pahami, serta tanggung jawab yang rendah. 

Selain itu guru juga memilih untuk menerapkan strategi pembelajaran yang 

berfokus pada penyampaian materi tanpa memperhatikan apa yang seharusnya 

dilakukan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini dapat 

dilihat dari kebiasan guru yang terus menerus membaca dan kemudaia 

menerangkan kepada siswa. Sedangkan siswa hanya mendengarkan. 

Salah satu metode pembelajaran yang sesuai guna meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas X Akuntansi di SMK Muhmmadiyah Delangggu, khususnya 

pada materi perbankan adalah pembelajaran dengan menerapkan kartu UNO 

Perbankan (permainan). Kartu UNO perbankan merupakan permainan yang 

mengadopsi dari Kartu UNO yang dikenal di masyarakat luas. Penerapan kartu 

UNO adalah salah satu cara efektif untuk melaksanakan pembelajaran. Permainan 

kontes antara pemain yang berinteraksi secara langsung dengan mengikuti aturan 

untuk mencapai tujuan (Arief S Sadiman, 2011:75). Permainan sebagai media 

pemebajaran mempunyai kelebihan anatara lain permainan merupakan sesuatu 

yang menyenangkan di lakukan, memungkinkan adanya paritisipasi siswa untuk 

belajar, dapat memberikan umpan balik langsung, memungkian penerapan konsep 

yang ada di masyarakat, permainan bersifat luwes dengan merubah alat atau aturan 

dan persoalanya serta permainan dapat dengan mudah diperbanyak. 
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Dari hasil ulangan harian I perbankan siswa kelas X Akuntansi terdapat 10 

siswa yang dinyakan tuntas atau 62,5% , dan 6 siswa yang dinyakan belum tuntas 

atau 37,5%. Sedangkan proses dalam pembelajaran menjadi factor utama dari 

pencapaian hasil belajar. Dalam proses pembelajaran dapat diharapkan  apat 

membentuk sebuah kontribusi yang positif pada hasil belajar. Sesuai dengan 

permasalahan diatas, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi 

dan informasi kepada sisiwa menggunakan media yang menarik perhatian siswa. 

Media pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa merasa tertarik untuk 

terus belajar, membuat siswa lebih aktif paham terkait dengan materi yang 

diberikan, dan tetap memperhatikan ketercapaian tujuan pemebelajaran serta 

memiliki konsep belajar sambil bermain agar hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Pada penelitian ini peneliti bekerjasama dengan guru perbankan kelas X Akuntansi 

pada penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan penelitian ini sangat penting sejauh 

mana siswa dalam memahami materi perbankan dikelas. Jika pembelajaran sesuai 

dengan metode yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk 

siswa dan guru. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penngkatan Prestasi Belajar Melalui Penerapan Kartu UNO pada 

Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 

2019/2020.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran permasalahan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagiamana proses pembelajaran perbankan melalui penerapan kartu UNO 

pada siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu? 

2. Apakah dengan penerapan kartu UNO dapat meningkatkan hasil belajar 

perbankan siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini meliputi: 
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1. Untuk mengetahui bagaiamana proses pembelajaran melalui kartu UNO untuk 

pelajaran perbankan pada siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 

Delanggu. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan penerapan kartu UNO dapat meningkatkan 

hasil belajar perbankan siswa kelas X Akuntansi di SMK Muhammadiyah 

Delanggu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari segi teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori yang 

terkait dengan meningkatkan hasil belajar Perbanakn melalui Penerapan Kartu 

UNO pada siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan pengalam dalam proses 

kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif sebagi bekal menjadi 

pendidik. 

b. Bagi Guru 

Menambah pengalaman guru dalam mengajar dengan menerapakn media 

pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran.  

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadikan sumber belajar dengan 

menggunakan media yang bervariatif dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

 


