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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu pengetahuan guna 

mengoptimalkan kemampuan manusia. Pendidikan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan selalu menarik untuk dikaji lebih 

jauh. Ini karena kebutuhan akan pendidikan pada hakikatnya merupakan hal yang 

kompleks karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia. 

Telah diketahui bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam merealisasikannya yaitu melalui 

pendidikan. Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 
 

Seiring dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang 

tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menjadi payung tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah berperan aktif dalam menjaga 

kualitas pendidikan yang ada di sekolah. 

Adapun tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 

menyebutkan 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 bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
Dari penjelasan fungsi pendidikan nasional tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar lebih 

berkembang, baik itu dari segi sikap ataupun dari segi kemampuan. Siswa harus 

mampu kritis terhadap lingkungan disekitarnya dan mampu mencari solusi terbaik 

untuk setiap permasalahan yang ada di lingkungannya terutama yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari, dalam hal ini siswa diharapkan dapat 

mengaplikasikan materi yang dipelajari. 

Dalam sebuah pendidikan berkaitan erat dengan masalah belajar dan 

pembelajaran. Belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental 

seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang bersifat positif. 

Menurut Sudjana (2005:28) bahwa: 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 
dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, 
sikap dan tingkah lakunya. 

 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses yang memiliki tujuan tertentu sehingga terjadi perubahan yang berarti 

sebagai hasil belajar yang diharapkan. 

Konsep belajar merupakan hal penting sebagai tujuan dalam proses 

belajar. Adapun konsep belajar menurut UNESCO (dalam Sudjana, 2005:37) 

bahwa: 

Menuntut setiap satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan empat 
pilar pendidikan baik untuk sekarang dan masa depan yaitu : (1) learning 

to know (belajar untuk mengetahui), (2) learning to do (belajar untuk 
melakukan sesuatu) dalam hal ini kita dituntut untuk terampil dalam 
melakukan sesuatu., (3) learning to be  (belajar untuk menjadi seseorang), 

dan (4) learning to live together (belajar untuk menjalani kehidupan 
bersama). 

 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan harus mampu 

menjadi fasilitas untuk para peserta didik dalam mengembangkan 
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kemampuannya. Salah satu kegiatan dalam pendidikan dalah proses pembelajaran. 

Menurut Faidi (2013:11) “suatu kegiatan penting dalam pendidikan adalah 

pembelajaran, yaitu suatu proses dimana siswa ditempa dalam sebuah proses yang 

panjang”. Sejalan dengan itu, Menurut Hamalik (2008:57): 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 
manuasiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.  

 
Dengan kata lain, inti dari pembelajaran adalah segala upaya yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dengan 

memanfaatkan fasilitas dan material yang ada untuk menyampaikan informasi. 

Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar 

pada para peserta didiknya. 

Prinsip-prinsip dasar pembelajaran menurut teori kontruktivisme, Warsita  

(2008:90) adalah:  

1. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan 

2. Mendukung pembelajaran secara kooperatif 
3. Memberikan peluang kepada siswa membina pengetahuan baru melalui 

keterlibatan diri 
4. Kegiatan pembelajaran bertujuan untuk pemecahan masalah 
5. Pembelajaran berpusat pada peserta didik 

6. Mendorong peserta didik dalam mencapai tingkat berpikir yang lebih 
tinggi 

 
Dari proses belajar dan pembelajaran akan melahirkan suatu harapan 

berupa hasil belajar. Menurut Djamarah (2011:175) bahwa “hasil belajar 

diperoleh setelah siswa mengalami proses belajar dan pembelajaran”. Adapun 

pendapat lain yang dinyatakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2009:107) bahwa 

“Tercapai tidaknya suatu tujuan yang diharapkan dalam proses belajar dan 

pembelajaran salah satunya yaitu dapat dilihat dari hasil belajar siswa”. Hasil 

belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti 

proses belajar mengajar, namun tidak selalu hasil belajar sesuai dengan harapan. 

Seperti halnya hasil belajar siswa di SMK Setia Bhakti Bandung. 
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Berdasarkan hasil pengamatan melalui daftar nilai siswa, fenomena yang 

muncul di SMK Setia Bhakti Bandung adalah masih terdapat nilai siswa di bawah 

KKM yaitu 75 pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan tahun ajaran 

2016/2017 yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Pencapaian KKM Siswa pada Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi 

Keuangan Kelas X AP SMK Setia Bhakti Bandung Tahun Ajaran 2016/2017 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Jumlah Siswa Persentase (%) siswa 

Nilai di 

bawah 

KKM* 

Nilai di atas 

KKM* 

Nilai di bawah 

KKM* 

Nilai di atas 

KKM* 

X AP A 38 18 20 47 % 53% 

X AP B 35 20 15 57% 43% 

X AP C 38 23 15 60% 40% 

Total 111 61 50 55% 45% 

Sumber: Pra Penelitian di SMK Setia Bhakti Bandung (Data diolah) 

 

  Berdasarkan data hasil belajar siswa tersebut menunjukkan bahwa  masih 

banyak siswa kelas X AP di SMK Setia Bhakti Bandung yang memperoleh nilai 

di bawah KKM yakni 61 orang atau 55% sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

di atas KKM yakni 50 orang atau 45%. 

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan di bawah KKM masih tinggi. Upaya 

pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan 

seharusnya mampu membantu siswa agar dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

Rendahnya hasil belajar siswa ini sangat penting untuk diperhatikan 

khususnya oleh guru sebagai bahan evaluasi karena akan berakibat terhadap 

kualitas kelulusan, serta tidak tercapainya tujuan-tujuan pendidikan terhadap mutu 

pendidikan. Selain itu juga berpengaruh terhadap siswa itu sendiri karena akan 

menghambat untuk pemahaman materi yang berkelanjutan ke depannya. Hal ini 

merupakan tantangan bagi pihak sekolah dan juga peneliti untuk mengetahui 
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faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan.  

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Teori belajar konstruktivisme menurut Tobin dan Timmons (dalam Isjoni 

2007:22) bahwa: 

Pembelajaran yang berlandaskan pandangan konstruktivis harus 
memperlihatkan empat hal yaitu: 

1) Berkaitan dengan pengetahuan awal siswa (prior knowledge) 
2) Belajar melalui pengalaman (experience) 

3) Melibatkan interaksi social (social interaction) 
4) Kepahaman (sense making) 
 

Proses belajar berdasarkan konstruktivisme menjelaskan bahwa 

pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran 

siswa. Artinya siswa harus aktif membangun pengetahuan dalam pikiran mereka 

sendiri melalui pengetahuan awal siswa. Dengan modal pengetahuan awal 

tersebut siswa harus belajar memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu 

untuk dirinya, serta berusaha keras dengan ide-ide yang muncul melalui 

pengalaman.tersebut. Selama proses konstruksi guru berperan sebagai fasilitator, 

sehingga siswalah yang harus menaiki tangga menuju pemahaman yang lebih 

tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam teori konstruktivisme 

siswa harus memiliki pengetahuan awal sebelum proses pembelajaran karena 

pengetahuan dan pengalaman merupakan kunci utama dari proses pembelajaran. 

Berikut gambaran skema proses belajar dalam teori konstruktivisme: 

 

 

 

 

 

Pengetahuan dan 

pemahaman awal siswa 

Proses Konstruksi 

(Pembelajaran) 

Struktur kognitif 

lama siswa 

Guru sebagai 

fasilitator proses 

konstruksi 

Siswa menambah, 

merevisi pengetahuan 
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Gambar 1.1 

Proses Belajar Teori Konstruktivisme 

Sumber: (Isjoni, 2007:22) 

Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 

menekankan pada student center, artinya siswa dituntut aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar guru harus mampu menjaga 

interaksi dua arah dengan siswa, agar tetap terjaga komunikasi yang baik dan 

pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru yang menjelaskan, tapi siswa juga 

aktif selama proses pembelajaran.  

Berdasarkan fenomena di atas, kecilnya presentase siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM menunjukkan hasil belajar siswa yang belum 

optimal  atau masih rendah hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 

terjadi dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Sudjana (2009:39) “faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu: 

1. Faktor Internal meliputi: 
a. Kemampuan siswa 

b. Motivasi belajar 
c. Minat dan perhatian 
d. Sikap dan kebiasaan belajar 

e. Ketekunan 
f. Sosial ekonomi 

g. Fisik dan psikis 
 

2. Faktor Eksternal meliputi: 

a. Guru 
b. Kurikulum 

c. Lingkungan 
d. Media 
e. Siswa 

f. Model Pembelajaran  
 

Struktur kognitif 

baru siswa 
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Dari beberapa faktor-faktor yang ada, salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah model pembelajaran. Arends (2008:35) 

menyatakan bahwa “Model pembelajaran adalah sebuah perencanaan pengajaran 

yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar 

dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan.”  

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan memberikan pengaruh 

yang baik bagi siswa. Adapun teori yang dikemukakan oleh Aunurrahman 

(2009:143) bahwa 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya 
rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan 

motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa 
untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. 
 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran, 

menyusun materi, memilih metode yang sesuai serta mengevaluasi pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat bertujuan agar siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan 

meningkat. Menurut Suprijono (2012:46) “Model pembelajaran terdiri atas model 

pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran 

berbasis masalah”.  

Pembelajaran akuntansi merupakan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada pemahaman konsep, prosedur dan vokasional sehingga memerlukan 

penalaran yang tinggi. Kemampuan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran 

yang inovatif, dan konstruktivistik  terhadap mata pelajaran yang mengutamakan 

konsep serta kemampuan penalaran salah satu model yang dapat digunakannya adalah 

model pembelajaran kooperatif. Untuk itu, model pembelajaran kooperatif dapat 

menjadi alternatif pada pembelajaran akuntansi. Model pembelajaran ini dapat 

mengoptimalkan potensi yang ada pada pada diri siswa secara aktif, baik aktif secara 

fisik maupun mental. Selain itu, kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sama dan siswa memperoleh pengalaman sendiri untuk 

mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal ini dipertegas Slavin (2011:63) bahwa 
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“pembelajaran kooperatif membuat siswa bersemangat untuk belajar aktif, dan saling 

menampilkan diri atau berperan diantara teman sebaya”. 

Adapun Tujuan dari menggunakan model pembelajaran kooperatif 

menurut Asma (2006:28): 

1. Meningkatkan hasil belajar 

2. Penerimaan perbedaan terhadap individu 
3. Pengembangan keterampilan sosial 
4. Pembelajaran partisipatorik. 

5. Proses kegiatan pembelajaran yang menyenangkan 
 

Hal ini sejalan dengan pendapatan Santrock (2007:397) bahwa  

Pembelajaran kooperatif dapat menjadi strategi efektif untuk 

meningkatkan prestasi, terutama jika dua syarat terpenuhi yaitu disediakan 
penghargaan pada kelompok dan individu dimintai pertanggungjawaban. 

 

Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe pembelajaran yang 

dapat diterapkan di kelas. Salah satu tipe yang bisa diterapkan untuk pembelajaran 

Akuntansi adalah tipe Team Accelerated Instruction. Berdasarkan penelitian 

Yolanda dan Annisa dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia (2012:177) 

bahwa “Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat mendukung peningkatan 

hasil belajar serta meningkatnya keaktifan siswa dalam mata pelajaran Akuntansi”  

Pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction merupakan 

model pembelajaran kooperatif yang mengkombinasikan keunggulan 

pembelajaran kelompok dan pembelajaran individu. Tipe ini dirancang untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa secara individu. Menurut Slavin (2011:189) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction 
merupakan model pembelajaran yang membuat para siswa bekerja dalam 

tim, mengemban tanggung jawab, saling membantu satu sama lain dalam 
menghadapi masalah atau kesulitan belajar, dan saling memberikan 
dorongan untuk maju. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk 

mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated 

Instruction terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pengantar 

Akuntansi Keuangan dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
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Kooperatif Tipe Team Accelerated Instruction Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan Di SMK Setia Bhakti Bandung”.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Accelerated Instruction dengan kelas yang tidak menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction di kelas X AP 

SMK Setia Bhakti Bandung pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi Keuangan. 

  

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dimaksudkan 

untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas yang 

menarapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction 

dengan kelas yang tidak menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Accelerated Instruction.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas yang menarapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction dengan kelas yang 

tidak menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated 

Instruction di kelas X AP SMK Setia Bhakti Bandung pada mata pelajaran 

Pengantar Akuntansi Keuangan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang penggunaan model 

pembelajaraan kooperatif tipe Team Accelerated Instruction dan pengaruhnya 

terhadap hasil belajar siswa terutama dalam mata pelajaran pengantar akuntansi 

keuangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi guru: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 

pertimbangan guru di dalam penerapan model pembelajaran agar dapat 

digunakan dengan tepat dan  dapat membatu meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Bagi sekolah: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

menerapkan inovasi model pembelajaran guna meningkatkan kualitas di 

sekolah tersebut. 

c. Bagi peneliti lain: penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang 

lebih luas variabelnya dan mendalam telaahnya. 

 


