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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan faktor utama penentu kualitas Sumber Daya 

Manusia di suatu negara.Semakin tinggi mutu pendidikan semakin tinggi pula 

kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Bangsa Indonesia sebagai negara 

berkembang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengejar 

ketertinggalan dari negara-negara maju.Maka usaha peningkatan kualitas dalam 

bidang pendidikan perlu diperhatikan dan dilakukan bersama-sama pada seluruh 

tingkatan. 

Salah satu jenjang pendidikan yang ada di Indonesia adalah tingkatan 

Sekolah Menengah Kejuruan atau yang dikenal dengan SMK yang merupakan 

bagian terpadu dari Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki peran penting di 

dalam menyiapkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2013 pasal 15 

menyatakan bahwa “Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Selain itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga memiliki tujuan untuk 

menyiapkan peserta didik sebaik-baiknya agar dapat mengisi kebutuhan dunia 

usaha dan industri pada saat ini maupun yang akan datang, dengan kata lain 

seluruh institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus berusaha dan 

berkomitmen untuk menjadikan lulusannya mampu bekerja dalam bidang tertentu 

dengan kemampuan yang memadai. 

SMK 1 Sangkuriang Cimahi sebagai salah satu bentuk institusi pendidikan 

kejuruan memiliki cita-cita yang sama dengan tujuan Undang-Undang untuk ikut 

andil dalam usaha memajukan dunia pendidikan. SMK 1 Sangkuriang Cimahi 

merupakan Sekolah Menengah Kejuran kelompok Bisnis dan Manajemen. 

Melalui salah satu Program Kejuruan yang ada yaitu Kompetensi Keahlian 

Administrasi Perkantoran dan menjadi program unggulan di SMK ini para peserta 
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didik dituntut untuk memiliki kompetensi tinggi sebagai bekalmenghadapi dunia 

kerja yang di masa yang akan datang. 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran merupakan cabang ilmu 

yang mempelajari manajemen dalam suatu perkantoran.Awalnya Kompetensi 

Keahlian ini dikenal dengan Program Keahlian Kesekretarisan.Orang yang 

bekerja di bidang ini disebut sebagai Sekretaris. 

Selayaknya intitusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan, SMK 

Sagkuriang 1 Cimahi juga menyadari bahwa keberhasilan pendidikan 

kejuruan/SMK diukur dari tingkatketerserapan tamatan di dunia kerja.Untuk 

mencapai hal tersebut berbagaiusaha dilakukan oleh SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

melalui peningkatan mutu pembelajaran.Salahsatunya melalui pencapaian 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan dan dikemas dalam berbagai mata 

pelajaran yang dikelompokan menjadi standar kompetensi Normatif, Adaptif, dan 

Produktif. 

Standar kompetensi normatif  berisi standar kompetensi yang dialokasikan 

secara tetap meliputi, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa 

Indonesia, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga, dan Seni 

Budaya.Sedangkan Standar kompetensi Adaptif berisi standar kompetensi yang 

lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatanpeserta didik untuk memahami, 

menguasai konsep dan prinsip dasarilmu dan teknologi yang dapat diterapkan 

pada kehidupan sehari-hariatau melandasi pengetahuan dalam bekerja.Kelompok 

terakhir adalah Standar kompetensi Produktif yang menjadi ciri khas pendidikan 

kejuruan. Standar kompetensi Produktif adalah kelompok standar kompetensi 

yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai 

dengan program kejuruan masing-masing.Standar Kompetensi Produktif memiliki 

porsi kegiatan belajar secara praktik lebih besar yaitu 70% dan sisanya 30% 

teori.Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat secara aktif terlibat dalam setiap 

standar kompetensi produktif dan mendapatkan pengalaman belajar yang 

memadai sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik di 

bidang Administrasi Perkantoran. 
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Standar kompetensi Produktif dalam Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran sendiri meliputi Pengantar Ekonomi dan Bisnis, Pengantar 

Administrasi Perkantoran, Pengantar Akuntansi, Otomatisasi Perkantoran, 

Korespondensi, Kearsipan, Simulasi Digital, Administrasi Perkantoran, 

Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Administrasi Sarana dan 

Prasarana dan Administrasi Humas dan Keprotokolan. 

Salah satu standar kompetensi produktif di atas adalah Standar 

Kompetensi Korespondesi sebagai Dasar Kompetensi Kejuruan yang sangat 

diperlukan oleh peserta didik untuk dijadikan pemahaman awal dalam menguasai 

kompetensi-kompetensi kejuruan selanjutnya dengan mudah.Selain itu, 

kompetensi ini juga sangat diperlukandalam dunia kerja karena seperti yang kita 

ketahui bahwa peran kegiatan korespondensi sangatlah penting dalam sebuah 

organisasi/instansi. 

Dalam Standar Kompetensi Korespondensi, khususnya di Kompetensi 

Dasar Mempraktikan Tata Cara Pembuatan Surat Niaga peserta didik dituntut 

bukan hanya untuk memahami tata cara pembuatan surat niaga tetapi lebih dari itu 

peserta didik diharapkan dapat membuat surat niaga sesuai dengan pencapaian 

kompetensi yang diharapkan. Surat niaga merupakan surat yang isinya 

berhubungan dengan kepentingan-kepentingan perniagaan/bisnis, seperti surat 

penawaran, surat penagihan dan lain-lain. 

Kegiatan korespondensi masih dilakukan hingga sekarang khususnya oleh 

organisasi bisnis karena dianggap memiliki kelebihan sebagai media komunikasi 

yang efektif dan dapat dijadikan bukti historis untuk kepetingan yang akan datang.  

Merujuk pada pemaparan di atas dapat terlihat bahwa standar kompetensi 

tersebut akan banyak mempelajari mengenai bagaimana mengidentifikasi dan 

membuat surat niaga serta penggunaan tata bahasa surat yang baik secara benar 

akan berhubungan erat dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan 

kesiapan fungsi sistem syaraf dan otot, membiasakan melakukan suatu 

keterampilan tanpa harus melihat contoh, mampu melakukan modifikasi untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi hingga mampu menciptakan sendiri 

suatu karya, dalam hal ini yaitu surat niaga yang baik dan benar. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2015 dengan enam 

orang peserta didik Kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi perkantoran SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi yang direkomendasikan oleh guru berdasarkan kemampuan 

belajarnya, didapati bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Kelas 

belummelibatkan peserta didik secara aktif sehigga berpengaruh pada penguasaan 

materi kompetensi dasar itu sendiri. Selain itu, materi yang disampaikan oleh guru 

tidak disajikan dengan semenarik mungkin sehingga peserta didik kurang 

bersemangat dan berkonsentrasi menjadikan suasana Kelas tidak kondusif. 

Bagi peserta didik yang ada di Kelas X. Kegiatan korespondensi dan 

standar kompetensi produktif lainnya adalah hal yang benar-benar baru mereka 

temui. Peserta didik belum memahami pentingnya menguasai kegiatan 

korespondensi. Masih banyak peserta didik yang beranggapan bahwa mempelajari 

komunikasi melalui surat akan sia-sia dilakukan pada jaman sekarang. Hal ini 

wajar terjadi mengingat peserta didik yang baru mengenal dunia sekolah 

menengah kejuruan. Anggapan di atas mempengaruhi kesiapan mereka setiap kali 

proses pembelajaran akan dimulai. 

Penugasan yang diberikan dalam jumlah banyak juga semakin membuat 

peserta didik kewalahan untuk memenuhinya. Pada akhirnya banyak peserta didik 

yang menyalin tugas peserta didik lain. Hal ini sangat disayangkan karena tujuan 

awal penugasan adalah agar masing-masing peserta didik berlatih untuk 

memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru. Namun tujuan ini tidak dapat 

tercapai karena jumlah penugasan yang banyak dan di luar kemampuan membuat 

kebanyakan peserta didik melakukan hal ini. 

Selain kepada peserta didik, wawancara ini juga dilakukan kepada Ibu Evi 

sebagai guru standar kompetensi korespondensi. Dari hasil wawancara ini didapati 

gambaran cara mengajar guru dan proses pembelajaran yang terjadi di dalam 

Kelas. Dalam proses pembelajaran guru memberikan penjelasan sekilas tentang 

materi yang akan dibahas, selebihnya peserta didik belajar secara mandiri melalui 

modul yang ada. Selain metode ceramah, peserta didik diberikan tugas berupa soal 

uraian ataupun praktik sesuai dengan materi yang sedang dibahas secara mandiri. 
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Guru menganggap hal ini baik dilakukan agar membuat peserta didik dapat belajar 

secara mandiri tanpa banyak campur tangan dari guru.  

Melihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terjadi ketimpangan 

pendapat. Tujuan awal guru membiarkan peserta didik belajar secara mandiri dan 

memberikan penugasan sebagai sarana latihan belum tercapai dengan baik. Hal ini 

dikarenakan masih banyak peserta didik yang merasa tidak tertarik dalam proses 

pembelajaran, sehingga ketika guru membiarkan peserta didik belajar secara 

mandiri maka peserta didik tidak memanfaatkannya dengan benar. Selain itu 

penugasan yang diberikan oleh guru belum mampu untuk menambah intensitas 

kegiatan belajar peserta didik dikarenakan pada kenyataannya banyak peserta 

didik yang masih mengandalkan hasil kerja peserta didik lain untuk sekedar 

menggugurkan kewajibannya akan tugas yang telah diberikan.Semua 

permasalahan yang dialami oleh peserta didik di atas mengakibatkan 

pembelajaran dirasakan kurang efektif dan berujung pada hasil belajar peserta 

didik yang kurang optimal.   

Hal tersebut didukung dengan data hasil nilai rata-rata ulangan harian 

Standar kompetensi Korespondensi Kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK Sangkuriang 1 Cimahi yang masih kurang memuaskan dengan 

persentase sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Nilai Rata-Rata Ulangan Harian 

Standar Kompetensi Korespondensi 

Tahun Ajaran 2010/2011sampai dengan 2014/2015 

No. Tahun 

Pelajaran 

Kelas Nilai Rata-

Rata 

Ket 

(%) 

KKM Selisih Ket 

(%) 

1. 2010/2011 X AP 1 70.50 71.70 - 70 > 1.70 > 1.19 

X AP 2 71.35 

X AP 3 71.75 

2. 2011/2012 X AP 1 72.50 72.60 Turun 

1.25 

70 > 2.60 > 1.82 

X AP 2 72.50 

X AP 3 72.80 

3. 2012/2013 X AP 1 73.00 74.30 Naik 

2.34 

75 < 0.70 < 0.52 

X AP 2 75.00 

X AP 3 75.00 

4. 2013/2014 X AP 1 72.50 72.60 Turun 

2.92 

75 < 2.40 < 1.8 

X AP 2 72.30 
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X AP 3 73.00 

5. 2014/2015 X AP 1 70.50 70.13 Turun 

3.42 

78 < 7.87 < 6.13 

X AP 2 70.00 

X AP 3 70.00 

Sumber: Guru standar kompetensi Korespondensi SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

(data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata 

ulangan harian peserta didik pada standar kompetensi korespondensi secara umum 

mengalami penurunan. Pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012 nilai rata-rata 

peserta didik sudah dapat melebihi KKM sebesar 1.19% pada tahun 2010/2011 

dan sebesar 1.82 pada tahun 2011/2012, namun pada tahun 2011/2012 nilai rata-

rata peserta didik mengalami sedikit penurunan sebesar 1.25% dari tahun 

sebelumnya. Tahun pelajaran 2012/2013 nilai rata-rata peserta didik mengalami 

kenaikan sebesar 2.34% namun masih belum bisa mencapai KKM sebesar 0.52%. 

Pada tahun berikutnya yaitu tahun pelajaran 2013/2014 nilai rata-rata peserta 

didik mengalami penurunan sebesar 2.92% dan di bawah KKM sebesar 1.8%. 

Penurunan drastis nilai rata-rata peserta didik sebesar 3.42% terjadi di tahun 

pelajaran 2014/2015 dan masih berada di bawah KKM yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 6.13%. Data di atas dapat menjelaskan kurangnya kemampuan peserta 

didik dalam menguasai standar kompetensi korespondensi. 

Selain nilai rata-rata ulangan harian di atas, kemampuan peserta didik juga 

dapat dilihat dari data rekap nilai yang ada dalam Standar Kompetensi 

Korespondensi berikut ini: 

Tabel 1.2  

Rekap Nilai Siswa 

Standar Kompetensi Korespondensi 

Tahun Ajaran 2010/2011sampai dengan 2014/2015 

No. Kelas Tahun 

Pelajaran 

Rata-rata 

Pengetahuan Ket 

(%) 

Keterampilan Ket 

(%) 

Sikap Ket 

(%) 

1. X AP 1 2010/2011 70.50 - 70.55 - 75.00 - 

X AP 2 70.30 71.86 75.00 

X AP 3 70.60 72.71 75.00 

Rata-Rata 70.40 71.70 75.00 

2. X AP 1 2011/2012 74.80 Naik 

6.07 

70.89 Naik 

0.41 

80.00 Naik 

6.67 X AP 2 73.50 71.45 80.00 
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X AP 3 75.70 73.67 80.00 

Rata-Rata 74.68 72.00 80.00 

3. X AP 1 2012/2013 75.20 Naik 

1.83 

70.00 Turun 

1.94 

80.00 - 

X AP 2 74.50 71.20 80.00 

X AP 3 78.45 70.60 80.00 

Rata-Rata 76.05 70.60 80.00 

4. X AP 1 2013/2014 72.65 Turun 

3.27 

70.00 Turun 

2.53 

80.00 - 

X AP 2 71.35 68.45 80.00 

X AP 3 74.32 68.00 80.00 

Rata-Rata 72.80 68.00 80.00 

5. X AP 1 2014/2015 70.25 Turun 

1.64 

68.00 Turun 

1.47 

80.00 - 

X AP 2 70.15 65.50 80.00 

X AP 3 70.50 70.00 80.00 

Rata-Rata 70.30 67.00 80.00 

Rata-Rata 

Keseluruhan 

72.80 69.86 79 

Sumber: Guru standar kompetensi Korespondensi SMK Sangkuriang 1 Cimahi 

(data diolah) 

Tabel rekap nilai di atas menunjukan rata-rata perolehan nilai peserta didik 

pada ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Nilai rata-rata ranah kognitif 

mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini berbanding lurus 

dengan nilai rata-rata psikomotorik yang sama-sama menalami penurunan juga. 

Nilai rata-rata ulangan harian peserta didik yang belum mencapai KKM dan rekap 

nilai peserta didik yang terlihat mengalami penurunan menunjukan bahwa peserta 

didik belum dapat menguasai standar kompetensi dengan baik sehingga 

menghasilkan nilai yang masih rendah. 

Pada tahun pelajaran 2010/2011 nilai rata-rata ranah kognitif peserta didik 

yaitu 70.40 dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6.07% pada 

tahun pelajaran selanjutnya. Pada tahun pelajaran 2012/2013 nilai rata-rata peserta 

didik masih mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit yaitusebesar 1.83%. 

Nilai rata-rata peserta didik terus mengalami penurunan pada tahun-tahun 

berikutnya yaitu pada tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 3.27% dari 76.05 

menjadi 72.80 dan sebesar 1.64% pada tahun pelajaran 2014/201 dari 72.80 

menjadi 70.30. 

Sama halnya dengan nilai rata-rata peserta didik pada ranah kognitif, pada 

ranah psikomotorikpun nilai rata-rata peserta didik mengalami penurunan. Pada 
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tahun pelajaran 2010/2011 sampai 2011/2012 nilai rata-rata yang asalnya 71.70 

mengalami sedikit kenaikan sebesar 0.41% menjadi 72.00. Penurunan terjadi 

dimulai pada tahun pelajaran 2012/2013 sebesar 1.94% dari 72.00 menjadi 70.60. 

Pada tahun berikutnya yaitu tahun pelajaran 2013/2014 nilai rata-rata peserta 

didik mengalami penurunan kembali sebesar 2.53% dari 70.60 menjadi 68.00. 

penurunan kembali terjadi pada tahun pelajaran 2014/205 sebesar 1.47% dari 

68.00 menjadi 67.00. 

Nilai rata-rata ranah afektif peserta didik cenderung terlihat konstan. Dari 

tahun pelajaran 2010/2011 ke Tahun Pelajaran 2011/2012 nilai rata-rata peserta 

didik mengalami kenaikan sebesar 6.6%. Tahun pelajaran selanjutnya sampai 

dengan tahun pelajaran 2014/2015 nilai rata-rata peserta didik terus mengalami 

perolehan yang sama yaitu 80.00  

Data di atas menunjukan bahwa perolehan nilai rata-rata terendah peserta 

didik pada standar kompetensi korespondensi ada pada ranah psikomotorik. Hal 

itu dapat kembali dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Grafik Rekap Nilai Standar Kompetensi Korespondensi Peserta Didik 

 

Dari grafik di atas jelas terlihat bahwa nilai rata-rata ranah psikomotorik 

siswa mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan memiliki nilai terendah 
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dibandingkan dengan kedua ranah lainnya. Nilai psikomotorik ini diambil dari 

hasil kerja peserta didik yang selanjutnya dikumpulkan pada nilai peraktik peserta 

didik. Hal ini menujukan bahwa peserta didik belum dapat menghasilkan suatu 

produk yang diharapkan dalam standar kompetensi korespondensi. Kegiatan 

pembelajaran praktik ini dilakukan dalam kompetensi Mempraktikan Tata Cara 

Pembuatan Surat Niaga. Hasil analisis di atas mengindikasi adanya permasalahan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk itu perlu adanya 

pembehan dalam proses pembelajaran di dalam kompetensi dasar tersebut. 

Hasil wawancara dan data nilai peserta didik yang mengindikasi adanya 

permasalah dalam kegiatan pembelajaran pada standar kompetensi korespondensi 

menjadi tanggung jawab guru sebagai pendidik. Masalah yang terjadi ada di 

dalam kegiatan proses pembelajaran yang belum efektif menjadi penyebab 

rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, 

yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor intern dan faktor ekstern. 

Salah satu faktor eksternal yang perlu dibenahi karena berperan penting 

dalam hasil belajar peserta didik adalah dalam pemilihan model pembelajaran 

yang diterapkan.Pembelajaran yang berpusat pada gurumasih umum dan banyak 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.Selain itu, 

penugasan dengan kuantitas yang banyak cenderung membuat peserta didik 

merasa bosan.Keadaan ini menuntut guru untuk melakukan suatu upaya guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat berpengaruhpada hasil belajar 

peserta didik.Maka dari itu guru dituntut harus dapat memilih model pembelajaran 

yang bisamelibatkan peserta didik secara aktif juga menarik minat dan perhatian 

peserta didik sehingga diharapkan peserta didik dapat berhasil dalam proses 

pembelajaran.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu cara yang dapat 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan tidak berpusat pada guru. 

Dalam pembelajaran ini, siswa diajak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan kemampuan yang 

beragam. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memecahkan permasalahan 
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secara bersama-sama, saling bertukar informasi sesuai dengan pemahamannya, 

dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif. 

Dari berbagai macam Model Pembelajaran Kooperatif yang ada peneliti 

menganggap bahwa rumpun Model Pembelajaran Kooperatif Informal cocok 

dengan Standar kompetensi Korespondensi, dikarenakan model pembelajaran ini 

dikemas agar peserta didik dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan karakteristik kompetensi dasar Mempraktikan Tata Cara 

Pembuatan Surat Niaga yang menitikberatkan pada hasil belajar keterampilan 

peserta didik maka kegiatan yang relevan digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menerapkan dua model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan 

tersebut yaitu model pembelajaran Team Productdan model pembelajaranThink 

Pair Share (TPS). Kedua model pembelajaran ini sama-sama menerapkan 

pembelajaran yang membuat peserta didik ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Model Pembelajaran Team Productdapat digunakan dalam proses 

pembelajaran Standar kompetensi Korespondensi, karena dengan model 

pembelajaran ini peserta didik dapat ikut berpartisipasi aktif untuk membuat suatu 

produk dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat mengasah ranah 

psikomotorik yang berkaitan erat dengan skill (kemampuan) peserta didik yang 

sangat diperlukan bagi setiap lulusan pendidikan kejuruan. Hal ini juga 

diharapkan membuat peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang 

memadai sehingga peserta didik dapat mempraktekan apa yang telah dipelajari 

dengan baik dan benar ketika sudah lulus dan berhadapan dengan dunia kerja. 

Selain itu pemilihan model pembelajaran Think Pair Share yang memiliki 

pola interaksi pembelajaran yang baik bagi peserta didik juga dirasa akan cocok 

digunakan. Karena melalui ketiga tahapannya yaitu, think, pair and share peserta 

didik diharapkan dapat mengalami proses belajar secara berulang pada satu 

kegiatan pembelajaran sehingga akhirnya dapat menimbulkan gerak refleks ketika 

melakukan pembuatan surat niaga. Gerak refelks yang dihasilkan oleh peserta 

didik sama-sama akan meningkatkan kemampuan psikomotorik peserta didik. 

Melalui kedua model pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat 

memberikan suatu peningkatan dalam belajar dan dapat mengatasi kesulitan-
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kesulitan belajar di kelas serta peserta didik dapat menuangkan ide-ide kreatif, 

imajinasi dan inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar psikomotorik 

peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk  

mengadakan penelitian mengenai “Studi komparasi hasil belajar peserta didik 

pada standar kompetensi korespondensi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Product dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share di Kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

di SMK Sangkuriang 1 Cimahi.” 

 

1.2 Rumusan MasalahPenelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka inti 

dari kajian penelitian ini adalah masalah hasil belajar keterampilan peserta didik 

yang rendah di SMK Sangkuriang 1 Cimahi pada Dasar Kompetensi Kejuruan 

Korespondensi Kompetensi Dasar Mempraktikan Pembuatan Surat Niaga.Aspek 

tersebut diduga karena model pembelajaran yang digunakan guru di Kelas tidak 

bervariatif. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar keterampilan peserta 

didik. Menurut Bloom (dalam Sudjana, 2006, hlm. 39), “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar itu dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal.” Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh oleh Djamarah (2003, 

hlm. 181) yang menyatakan bahwa, “Berhasil atau tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor 

dari luar individu.” 

Diduga faktor yang yang paling mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu 

faktor dari luar individu yaitu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 

Model yang cocok digunakan adalah model pembelajaraan yang dapat melibatkan 

peserta didik secara langsung ke dalam proses pembelajaran membuat peserta 

didik dapat merasakan proses pembelajaran itu sendiri secara nyata. Selain itu, 

model pembelajaran yang diatur secara berkelompok juga dirasa efektif karena 

dapat mengorganisir interaksi siswa pada saat mengerjakan tugas. Hal ini 
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diharapkan dapat memudahkan peserta didik untuk dapat menguasai keseluruhan 

materi yang diberikan dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna.  

Peneliti juga menemukan kecocokan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mohammad Taufiq (2013) yang berjudul Perbandingan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Product Dengan Think Pair Share Terhadap 

Hasil Belajar Siswa. Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Eka 

Yuliantika (2013) yang berjudul Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 

Team Product Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. 

Dengan demikian, sesuai dengan latar belakang masalah yang ada maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian yaitu: Apakah terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik pada kelas 

yang menggunakan model pembelajaran Team Product dengan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share pada standar kompetensi 

korespondensi Kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK 

Sangkuriang 1 Cimahi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran hasil belajar siswa dengan penerapan Model 

Pembelajaran Team Product. 

2. Mengetahui gambaran hasil belajar siswa dengan penerapan Model 

Pembelajaran Think Pair Share. 

3. Mengetahui hasil belajar peserta didik dengan penerapan model 

pembelajaran Team Product dibandingkan dengan model pembelajaran 

Think Pair Share. 

 

1.4 KegunaanPenelitiaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

yang berkepentingan, yaitu penulis sendiri serta seluruh pihak sekolah. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi 

dan bahan kajian di bidang pendidikan.Temuan-temuan ini dapat dijadikan 

bahan pengembangan teoritik sehingga dapat melahirkan kembali temuan 

ilmiah yang lebih produktif. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Dapat memperluas pemahaman penulis mengenai perbedaan  

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Team Productdan model 

pembelajaran Think Pair Shareterterhadap hasil belajar peserta didik. 

Penelitian ini juga berguna bagi penulis sebagai calon pendidik untuk 

dapat membantu peserta didik meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas hasil belajar 

peserta didik, membuat peserta didik menjadi lebih semangat untuk 

lebih dalam mepelajari standar kompetensi produktif. 

 


