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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi perkembangan dan 

perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal sehingga mereka dapat mewujudkan dirinya 

dalam masyarakat. Setiap anak mempunyai bakat dan kemampuan yang 

berbeda-beda dan membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda juga.  

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan tenaga-

tenaga kreatif yang mampu memberi sumbangan yang bermakna pada ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian serta kepada kesejahteraan bangsa 

Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pendidikan seharusnya tertuju 

pada pengembangan kreativitas peserta didik agar dapat memenuhi 

kebutuhan pribadi maupun masyarakat dan negara. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa 

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran”. 
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Maka dari itu setiap manusia yang hidup  normal,   dituntut  untuk  

dapat belajar atau menuntut ilmu untuk bekal hidup di dunia dan 

menghadapi berbagai macam tantangan baik dalam bidang ekonomi, 

kesehatan, politik, pendidikan maupun sosial budaya.  Kata belajar  bukan  

hanya mengetahui jawaban-jawaban, serpihan dan pengalaman dari suatu 

batang tubuh pengetahuan, bukan hanya diukur dengan indeks prestasi dan 

nilai ujian. Belajar adalah petualangan seumur hidup, merubah tingkah laku 

dan meningkatkan amal ibadah.  

Menurut Johson dan Myklebust (Mulyono Abdurrahman, 2003:252) 

Matematika adalah bahasa simbolik yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan   hubungan   kuantitatif   dan   keruangan  sedangkan   

fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Kline juga 

mengemukakan bahwa matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri 

utamanya adalah penggunaan cara  bernalar deduktif,  tetapi  juga  tidak  

melupakan cara bernalar induktif. Ide manusia tentang matematika berbeda-

beda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-masing. 

Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan di 

sekolah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang  sangat 

penting  karena matematika merupakan ilmu yang dapat melatih siswa untuk 

berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Matematika juga memiliki 

struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsepnya, sehingga 
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memungkinkan peserta didik terampil berpikir rasional. Mengingat hal 

tersebut, mempelajari matematika sangat penting tidak hanya sekedar 

mengetahui tetapi juga berusaha untuk memahami. Menurut Morris Kline 

(1961) dalam Lisnawaty (1993:64) mengatakan jatuh bangunnya suatu 

negara dewasa ini  tergantung dari kemajuan di bidang matematika. 

Tujuan jangka pendek pembelajaran matematika adalah siswa 

diharapkan dapat memahami materi matematika yang dipelajarinya dan 

dapat  menggunakannya pada pelajaran lain atau pada kehidupan (praktis) 

nyata serta menjadi bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan 

tujuan jangka panjang pembelajaran matematika adalah siswa itu dapat 

mengambil “nilai-nilai matematika” dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Nilai-nila matematika itu meliputi penalaran, 

kedisiplinan, ketaatan, kejujuran, kebertanggung jawaban, kesetiakawanan, 

keimananan, dan sebagainya . 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa dapat berpikir dan 

bertindak secara hirarki, aktif dan kreatif. Oleh karena itu tugas seorang guru 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah membuat siswa dapat belajar aktif, 

kreatif, mampu menyajikan pembelajaran yang menarik dan tidak 

menimbulkan kesan menakutkan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

dengan guru kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 ditemukan adanya 

beberapa masalah dalam pembelajaran Matematika. Seorang guru ketika 

menjelaskan pelajaran matematika di dalam kelas kurang memberikan 
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perhatian kepada siswa. Selain itu tidak adanya variasi dalam mengajar, 

guru memberikan pengajaran matematika cenderung masih konvensional 

yaitu dengan cara ceramah  sehingga  menjadikan daya kreativitas belajar 

matematika siswa rendah.  

Masalah rendahnya kreativitas belajar matematika siswa kelas IV SD 

Negeri Kuryokalangan 01 ditunjukkan dengan: sedikitnya siswa yang 

mengajukan pertanyaan yang berbobot (18,5%), kurangnya kemampuan 

siswa menyatakan pendapat (22,2%), siswa yang bergairah serta aktif dalam 

melakukan tugas (37,0%), siswa yang menanggapi pertanyaan dari guru 

hanya (29,6%).  

Hal ini berakibat kurang berkembangnya kreativitas belajar siswa 

sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika masih banyak 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Rendahnya hasil belajar siswa dilihat melalui indikator ketuntasan siswa dari 

27 siswa, hanya 10 siswa yang tuntas atau 37%, sedangkan yang belum 

tuntas 17 siswa atau 63%. 

Melihat kondisi rendahnya kreativitas belajar matematika siswa kelas 

IV di SD Negeri Kuryokalangan 01 tersebut ada beberapa upaya dilakukan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk membuat 

pembelajaran Matematika menarik dan bermakna sehingga siswa dapat 

meningkatkan kreativitasnya dalam pembelajaran. Salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI). Metode TAI mengelompokkan 
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siswa kedalam kelompok kecil (4-6 orang) yang dipimpin oleh  seorang 

ketua (seorang yang mempunyai pengetahuan lebih dibanding dengan 

anggota kelompok lainnya). Sehingga kesulitan yang dialami siswa dapat 

dipecahkan bersama dengan ketua  kelompok serta bimbingan guru. 

Keberhasilan dari tiap individu ditentukan oleh keberhasilan kelompok, 

sehingga diperlukan interaksi sosial yang baik antara semua komponen. 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) diharapkan siswa dapat meningkatkan cara berfikir 

kritis, kreatif, dan tumbuh rasa sosial yang tinggi. Siswa juga diajari 

bagaimana bekerjasama dalam satu kelompok, diajari menjadi pendengar 

yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, 

berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerjasama, menghargai pendapat 

teman lain dan sebagainya. Sehingga siswa yang pandai dapat 

mengembangkan kemampuan dan keterampilannya sedangkan siswa yang 

lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang diselesaikan 

dalam kelompok tersebut. 

Dari permasalahan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Kreativitas Belajar Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) pada Siswa Kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 

01 Gabus, Pati Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya guru dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran. 

2. Hasil belajar siswa rendah terutama dalam pembelajaran Matematika. 

3. Kurangnya kreativitas siswa pada pembelajaran matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya kreativitas siswa pada pembelajaran Matematika Kelas IV SD 

Negeri Kuryokalangan 01, Gabus Pati. 

2. Masalah di atas akan dipecahkan melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) dapat meningkatkan kreativitas belajar 

matematika pada siswa Kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 Gabus, 

Pati Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
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pada siswa Kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 Gabus, Pati Tahun 

Ajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada 

siswa kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 Gabus, Pati Tahun Ajaran 

2012/2013. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

siswa kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01, Gabus Pati Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan menambah wawasan pengetahuan tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

dalam rangka meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran 

Matematika. 



8 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

1) Meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Kuryokalangan 01 pada pembelajaran Matematika. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Kuryokalangan 01 pada pembelajaran Matematika. 

b. Bagi guru 

1) Dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam mengajar melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) agar dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 

Gabus, Pati. 

2) Sebagai masukan guru dalam menjawab permasalahan yang 

dihadapi siswa kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01, Gabus 

Pati mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dalam meningkatkan 

kreativitas belajar siswa pada pelajaran matematika. 

3) Guru mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) yang  dapat  meningkatkan  hasil  belajar matematika 

kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 Gabus, Pati. 
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c. Bagi sekolah 

1) Mampu mengevaluasi model pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan kreativitas belajar siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI). 

2) Dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah 

dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran khususnya 

pembelajaran matematika  

d. Bagi peneliti 

1) Mengembangkan kemampuan melakukan penelitian. 

2) Dapat menjadi bekal untuk terjun langsung ke dalam dunia 

pendidikan sebagai calon pendidik. 


