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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan paling pokok dalam proses 

pendidikan.  Berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana 

proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional.  Setiap 

kegiatan belajar selalu melibatkan dua pelaku aktif yaitu guru dan siswa.  Guru 

sebagai pengajar merupakan designer_proses pembelajaran sedangkan siswa 

sebagai subjek pembelajaran menjadi pelaku kondisi belajar yang dirancang guru.  

Perpaduan kedua unsur manusiawi tersebut melahirkan interaksi edukatif dengan 

memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya.  Pada proses pembelajaran, siswa 

hendaknya tidak sekedar menerima informasi, mengingat, dan menghafal, tetapi 

siswa dituntut untuk terampil berbicara, terampil untuk bertanya, mengemukakan 

pendapat dan gagasan di muka forum, melibatkan diri secara aktif, serta 

memperkaya diri dengan ide-ide.  

 

Kewirausahaan merupakan salah satu bidang studi normatif di Sekolah Menengah 

Kejuruan yang sebagian besar bermuatan sikap dan keterampilan, diantaranya 

keterampilan berkomunikasi dan kerjasama.  Karakteristik wirausahawan pada 

umumnya terlihat pada waktu ia berkomunikasi dalam rangka mengumpulkan 

informasi dan pada waktu ia menjalin hubungan dengan para relasi bisnisnya.  

Seorang wirausahawan yang sukses, salah satu kuncinya adalah harus mempunyai 
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karakteristik yang menarik dan baik.  Seorang wirausaha harus dapat bekerja sama 

dengan lingkungan, bersambung rasa, bertukar pikiran dengan kelompok 

organisasi, sehingga akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif.   Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari Cangara (2011:  3) bahwa komunikasi tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota masyarakat.  Ia diperlukan untuk mengatur tatakrama pergaulan 

antar manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh 

langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat.  Jadi 

dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu 

yang diinginkan termasuk karir mereka, banyak ditentukan oleh kemampuannya 

berkomunikasi. 

 

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan dididik dan dilatih untuk menjadi tenaga kerja 

yang siap pakai di dunia usaha/dunia industri, karena itu mereka diharapkan 

memiliki keterampilan berkomunikasi dan kerjasama yang tinggi dan baik agar 

dapat berinteraksi dengan lingkungan dimana dia berada.  Pada umumnya setiap 

mata pelajaran idealnya dapat membekali siswa untuk memiliki keterampilan 

berkomunikasi dan kerjasama, termasuk mata pelajaran Kewirausahaan.  

Keterampilan komunikasi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam 

belajar. Melalui keterampilan berkomunikasi, siswa akan mudah 

mengkomunikasikan berbagai hal yang menyangkut materi pembelajaran, baik 

secara lisan maupun tulisan.  Siswa yang tidak menguasai keterampilan 

berkomunikasi dan kerjasama akan berpengaruh pada kesulitan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, dunia usaha/ industri, masyarakat yang baru dimasukinya atau 

tempat di mana dia akan bekerja. 
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Menurut  Tasrif (2008:  17), bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai 

kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan 

siswanya.  Bertanya tidak hanya dilakukan oleh guru, siswa juga diharapkan untuk 

bertanya jika menemui kesulitan.  Siswa dapat bertanya pada guru ataupun pada 

siswa yang lain jika menemui kesulitan dalam memahami suatu konsep atau 

dalam mengerjakan soal.  Jika kegiatan saling bertanya antara guru dan siswa 

sudah dapat berjalan dengan baik, proses pembelajaran akan berjalan lancar.  

Kemudian Tasrif  (2008:  18), juga mengemukakan bahwa guru disarankan selalu 

melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok belajar.  Siswa 

dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen.  Masyarakat 

belajar dapat berjalan jika ada komunikasi antar anggota-anggotanya.  Guru dapat 

mengembangkan keberadaan masyarakat belajar dalam kelas dengan 

menghidupkan diskusi kelompok-kelompok kecil.  Pembelajaran dengan diskusi 

memungkinkan seluruh siswa untuk belajar menghargai pendapat teman dan 

belajar untuk menyampaikan pendapat. 

 

Pada kenyataannya berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pelaksanaan proses 

pembelajaran belum memaksimalkan aspek keterampilan berkomunikasi dan 

kerjasama.  Guru masih dominan dan menjadi pusat perhatian (teacher oriented), 

sementara siswa pasif, lebih banyak diam selama proses pembelajaran.  Pada 

proses pembelajaran sedikit sekali siswa yang aktif, tepat dan lancar saat 

menjawab pertanyaan dari guru atau dari temannya.  Siswa juga jarang 

memberikan pertanyaan sebagai umpan balik dalam belajar, disebabkan siswa 

kurang percaya diri, malu dan tidak berani mengungkapkan pendapatnya.  Hal ini 
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membuat siswa tidak terampil berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan 

pembelajaran.  Pada saat pembelajaran berlangsung masih terdapat siswa yang 

asyik bicara dengan siswa lain, mainan telpon genggam, mengerjakan tugas mata 

pelajaran lain, dan bahkan ada yang tidur saat belajar.  Sehingga mereka tidak 

mendengarkan guru menjelaskan pelajaran dan akibatnya uraian materi pelajaran 

yang disampaikan guru tidak dapat dipahami dengan baik.   

 

Pada saat diskusi kelas, siswa sulit untuk bersikap terbuka kepada orang lain; 

masih adanya sikap individualisme dan siswa yang dominan dalam diskusi 

kelompok, sehingga anggota kelompok yang lain tidak memiliki kesempatan 

untuk berpendapat atau memberi kontribusi dalam kelompok diskusi.  Hal ini 

menyebabkan siswa sulit bekerjasama.   

 

Terdapat siswa yang tidak dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya 

secara tepat dan jelas, misalnya dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi 

disebabkan oleh siswa tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain 

dalam diskusi.  Siswa hanya bisa mengemukakan ide-ide secara tertulis tetapi sulit 

untuk mengemukakan ide-idenya secara lisan, siswa tidak mampu menanggapi 

pendapat temannya atau berargumen. 

 

Hasil data observasi indikator keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa 

sebelum menggunakan model cooperative learning time token Arends, pada mata 

pelajaran Kewirausahaan kelas XII Pemasaran 3 SMK Negeri 1 Metro yang 

diperoleh peneliti dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Observasi terhadap Indikator Keterampilan Berkomunikasi  

   dan Kerjasama Siswa Sebelum Tindakan (pra siklus) 
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No Dimensi Indikator 
∑ 

skor 

Skor 

Maks 

Nilai rata-

rata kelas 

(%) 

Kriteria 

1 Keterampilan 

berkomunikasi 
1.Berani   

   Bicara 
49 108 45% 

Belum 

Baik 

2.Kelancaran 

   Berbicara 
56 108 52% 

Cukup 

Baik 

Total Skor 105 216 49% 
Belum

Baik 
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Kerjasama 
1.Interaksi 66 108 61% Baik 

2.Partisipasi 64 108 59% 
Cukup 

Baik 

3.Menghargai  

   masukan dan  

   keahlian  

   anggota lain 

79 108 73% Baik 

Total Skor 209 324 65% Baik 

Sumber: data hasil penelitian (dapat dilihat pada lampiran) 

 

Berdasarkan tabel 1, hasil observasi keterampilan berkomunikasi siswa 

menunjukkan bahwa jumlah skor untuk indikator berani bicara adalah 49 atau  

nilai rata-rata 45% dari jumlah keseluruhan siswa, jumlah skor sebesar 56 atau 

nilai rata-rata 52% dari jumlah keseluruhan siswa untuk indikator kelancaran 

berbicara.  Sedangkan hasil observasi jumlah total skor indikator dari 

keterampilan berkomunikasi siswa sebesar 105 atau nilai rata-rata 49% dari 

jumlah keseluruhan siswa.  

 

Pada hasil observasi kerjasama siswa didapatkan jumlah skor sebesar 66 atau nilai 

rata-rata 61% dari jumlah keseluruhan siswa untuk indikator interaksi, jumlah 

skor sebesar 64 atau nilai rata-rata 59% dari jumlah keseluruhan siswa untuk 

indikator partisipasi, jumlah skor sebesar 79 atau nilai rata-rata 73% dari jumlah 

keseluruhan siswa untuk indikator menghargai masukan dan keahlian anggota 

lain, dan jumlah total skor indikator kerjasama siswa sebesar 209 atau nilai rata-

rata 65%. 
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Sebelum penerapan model cooperative learning time token Arends, di kelas guru 

yang banyak berperan dalam menjelaskan pelajaran, siswa belum terlatih untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep dari materi yang dipelajari.  Pada pertemuan 

ini hanya sedikit siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat tentang permasalahan yang diberikan. 

 

Berdasarkan hasil observasi pra siklus tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa kelas XII Pemasaran 3 pada 

pembelajaran Kewirausahaan masih rendah.  Dikatakan rendah karena nilai rata-

rata indikator keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa masih dibawah 

75% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 

Keterampilan berkomunikasi dan kerjasama merupakan bekal utama dalam 

berinteraksi, keterampilan ini dapat kita kembangkan di sekolah dengan 

menggunakan berbagai cara atau metode pembelajaran salah satunya yang 

dipandang relevan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan 

kerjasama siswa dalam penelitian ini adalah model cooperative learning time 

token Arends. 

 

Keunggulan model cooperative learning time token Arends dengan model  

pembelajaran kooperatif lainnya adalah meningkatkan inisiatif dan partisipasi.  

Setiap siswa akan berfikir dan mempunyai pendapat sendiri dan menghargai 

pendapat orang lain, mampu membimbing siswa lainnya untuk mencapai solusi 

bersama.  Model cooperative learning time token Arends diharapkan dapat 
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digunakan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa 

khususnya mata pelajaran Kewirausahaan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Guru masih dominan dan menjadi pusat perhatian (teacher centered), 

sementara siswa pasif, lebih banyak diam selama proses pembelajaran. 

2. Pada saat pembelajaran berlangsung sedikit sekali siswa yang aktif untuk 

menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan sebagai umpan balik 

dalam belajar, disebabkan siswa kurang percaya diri, malu dan tidak berani 

mengungkapkan pendapatnya.  Siswa tidak dapat mengkomunikasikan 

pikiran dan perasaannya secara lisan dengan tepat, lancar dan jelas di depan 

orang banyak. 

3. Siswa belum terbiasa berpartisipasi atau memberi kontribusi dalam kerja 

kelompok, siswa sulit untuk bersikap terbuka kepada orang lain, masih 

adanya sikap individualisme dan siswa yang dominan dalam kelompok 

diskusi. sehingga belum terjalin kerjasama dalam kelompok.  

4. Hasil nilai yang berhubungan dengan keterampilan berkomunikasi dan 

kerjasama siswa masih rendah. 

5. Perlunya alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa, salah satunya yang 

dipandang relevan adalah cooperative learning time token Arends  

 

1.3. Pembatasan Masalah 
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Melihat masih luasnya permasalahan yang diidentifikasi maka dalam penelitian 

ini permasalahan dibatasi pada implementasi dan efektivitas model cooperative 

learning time token Arends untuk meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi 

dan Kerjasama siswa kelas XII Pemasaran 3 SMK Negeri 1 Metro semester genap 

pada pembelajaran Kewirausahaan tahun ajaran 2014-2015. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 

Merujuk pada uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi model cooperative learning time token Arends dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran Kewirausahaan kelas XII Pemasaran 3 di SMK Negeri 1 Metro? 

2. Bagaimana efektivitas model cooperative learning time token Arends dalam 

pembelajaran Kewirausahaan terhadap peningkatan keterampilan 

berkomunikasi dan kerjasama siswa pada kelas XII Pemasaran 3 di SMK 

Negeri 1 Metro? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan implementasi model cooperative learning time token 

Arends dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama 

siswa dalam pembelajaran Kewirausahaan kelas XII Pemasaran 3 di SMK 

Negeri 1 Metro. 

b. Mengetahui efektivitas model cooperative learning time token Arends dalam 
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pembelajaran Kewirausahaan terhadap peningkatan keterampilan 

berkomunikasi dan kerjasama siswa pada kelas XII Pemasaran 3 di SMK 

Negeri 1 Metro. 

 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, yaitu dapat melengkapi atau memperluas khasanah teori yang 

sudah diperoleh melalui penelitian sebelumnya, memberi peluang untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama dengan 

menggunakan teori lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

 

2. Bagi Siswa. 

a. Meningkatkan pengetahuan d a n  penguasaan pelajaran 

Kewirausahaan. 

b. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa dalam 

proses pembelajaran Kewirausahaan. 

c. Meningkatkan keberanian, rasa percaya diri dan keaktifan siswa untuk 

melakukan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama. 

 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ informasi 

kepada kepala sekolah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menetapkan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar. 

4. Bagi Guru. 
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a. Termotivasi untuk menemukan dan menggunakan metode-metode 

pembelajaran yang efektif sesuai mata pelajaran dan tujuan 

pembelajaran. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran 

yang dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

c. Menjadi terbiasa untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas. 

 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian  

 

1.7.1. Ruang Lingkup penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah pembelajaran 

Kewirausahaan di kelas XII Pemasaran 3 pada SMK Negeri 1 Metro semester 

genap tahun pelajaran 2014-2015.  

 

Perincian Kelas XII untuk program jurusan Pemasaran di SMK Negeri 1 Metro 

sebagai berikut. 

1. Kelas XII Pemasaran 1 dengan jumlah 31 siswa. 

2. Kelas XII Pemasaran 2 dengan jumlah 26 siswa. 

3. Kelas XII Pemasaran 3 dengan jumlah 27 siswa. 

 

Peneliti mengambil kelas XII Pemasaran 3 untuk diteliti, karena dari hasil 

observasi pendahuluan untuk keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa 

kelas XII Pemasaran 3 paling rendah. 
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Fokus penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi dan kerjasama siswa pada pembelajaran kewirausahaan melalui 

model cooperative learning time token Arends di kelas XII Pemasaran 3 SMK 

Negeri 1 Metro semester genap tahun pelajaran 2014-2015. 

 

1.7.2. Ruang Lingkup Ilmu 

 

Merujuk kepada lima tradisi IPS sebagai berikut. 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai transmisi kewarganegaraan (Social 

Studies as citizenship transmission); 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai ilmu-ilmu social (Social Studies as 

social sciences); 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai penelitian mendalam (Social Studies 

as reflective inquiry); 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai kritik kehidupan social (Social Studies 

as social criticism); dan 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pengembangan pribadi individu 

(Social Studies as personal development of the individual) 

(Sapriya, 2014:  13-14). 

 

Penelitian model cooperative learning time token Arends untuk meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa ini termasuk dalam ruang 

lingkup: 

1. IPS sebagai penelitian mendalam (Social Studies as reflective inquiry).  

Ketika diajarkan sebagai reflective inquiry, maka penekanan yang terpenting 

adalah bagaimana kita memberikan motivasi agar siswa dapat berpikir.  

Guru membantu siswa untuk menggunakan pikirannya secara logis dan 

mengadakan penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas issu-

issu, pertanyaan-pertanyaan, atau masalah-masalah yang diajukan.  Guru 

tidak mengajar siswa untuk menghapalkan issu atau masalah tersebut, tetapi 
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mengevaluasi bahan-bahan tersebut secara kritis.  Tujuan pokok IPS 

haruslah dapat membantu para siswa mengembangkan kemampuan 

membuat keputusan-keputusan yang bersifat reflektif sehingga mereka 

dapat memecahkan masalah-masalah pribadi dan membentuk kebijakan 

umum dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial.  

Kecakapan untuk membuat keputusan yang bersifat reflektif ini memerlukan 

kemampuan berpikir.  Kemampuan ini dapat dipelajari atau ditekuni secara 

individual maupun kelompok dengan cara berlatih.   

 

Terkait dengan penelitian ini, siswa diberi soal-soal untuk melatih 

kemampuan berpikirnya dan terdorong rasa ingin tahunya.  Soal-soal 

tersebut dapat dikerjakan secara berkelompok maupun individu.  Selain itu 

semua siswa dapat ikut memikirkan dan memberi masukan atau koreksi atas 

jawaban dari temannya (pada saat proses pembelajaran dengan model 

cooperative learning time token Arends). 

 

Menurut para ahli (Sapriya, 2014:  70), pendekatan inkuiri adalah salah satu 

cara untuk mengatasi masalah kebosanan siswa dalam belajar di kelas 

karena proses belajar lebih terpusat kepada kebutuhan siswa (student- 

centered instruction) daripada kepada guru (teacher-centered instruction).  

Jadi dengan demikian, pembelajaran lebih bersifat humanis karena 

memerhatikan aspek-aspek sifat manusia yang pada hakikatnya sejak lahir 

sudah memiliki potensi untuk berkembang. 

 

2. IPS sebagai pengembangan pribadi individu (Social Studies as personal 

development of the individual).  Tujuan yang utama dari IPS ialah 
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mengembangkan seluruh potensi siswa baik pengetahuan, fisik, sosial, dan 

emosinya.  Siswa yang potensinya tersalurkan secara baik ia memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi.  Karena itu IPS juga dituntut untuk 

mengembangkan supaya siswa mudah bekerja sama dengan yang lain, 

mampu merancang sebuah tujuan dan merealisasikannya, serta memiliki 

kemampuan memecahkan persoalan secara baik.  Untuk mengembangkan 

potensi siswa tersebut maka pendekatan guru harus lebih bersifat a child 

centered (berpusat kepada anak) ketimbang a subject centered (berpusat 

pada materi pelajaran ) dalam mengajar IPS. 

 

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau 

praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain 

bukan kebetulan.  Siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami 

atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, 

seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu, 

keterampilan dan seterusnya.  Perubahan akan terjadi karena adanya 

kesadaran terhadap akibat dari tindakan melakukan perubahan tersebut. 

 

Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa keterampilan berkomunikasi dan 

kerjasama siswa dapat dikembangkan, dipelajari, atau dibelajarkan kepada 

para siswa.  Hal ini akan membawa perubahan dan perkembangan pada diri 

siswa dari segi keterampilan sosialnya.  Adapun perubahan, perkembangan 

dan penambahan keterampilan baru dapat terjadi karena usaha siswa itu 

sendiri.  Sedangkan perilaku individu yang berbeda-beda dapat dipelajari 

melalui proses pengkondisian kelas, pengkondisian peran perilaku 
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(simulasi) dan belajar melalui pengamatan. Oleh karena itu, guru dalam 

proses belajar mengajar selalu melibatkan semua siswa dalam aktivitas 

sosial (berkomunikasi dan kerjasama). 

 


