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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, 

pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana wahana yang sangat 

baik di dalam pembinaan sumber daya manusia. Keberadaan pendidikan pada 

hakekatnya sejajar dengan keberadaan manusia, sejak manusia itu ada dan 

telah ada pula pada usaha-usaha pendidikan. Sedang maksud dari usaha 

pendidikan adalah agar kualitas kehidupan manusia lebih baik. Penyelenggara 

pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan 

sekolah dilaksanakan oleh lembaga formal melalui kegiatan belajar mengajar 

yang diprogramkan secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan. 

Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah dapat dilaksanakan didalam 

keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis. 

Dalam pendidikan sekolah, untuk mengetahui keberhasilan proses 

belajar mengajar dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai siswa. 

Keberhasilan dari proses belajar mengajar tersebut dipengaruhi oleh banyak 

faktor antara lain: bahan pelajaran, pengajar (guru), metode mengajar, situasi, 

siswa dan lain sebagainya. Faktor siswa masih dapat diuraikan lagi menjadi 

beberapa, diantaranya adalah intelegensi, minat, bakat, motivasi, aktifitas dan 

sebagainya. 
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Pencapaian prestasi belajar siswa Indonesia di bidang matematika 

menurun. Siswa Indonesia masih dominan dalam level rendah, atau lebih 

pada kemampuan menghafal dalam pembelajaran matematika. Menurut 

penilaian yang dilakukan International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement Study Center Boston College tersebut, diikuti 

600.000 siswa dari 63 negara dalam hasil Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011, untuk bidang Matematika, 

Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang 

siswanya dites. Skor Indonesia ini turun 11 poin dari penilaian tahun 2007 

(Napitupulu, 2012). 

Di tingkat nasional, matematika bersama dua mata pelajaran lainnya 

yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diujikan dalam Ujian Nasional 

(UN) untuk mengukur kompetensi keulusan siswa. Pelaksanaan UN dimulai 

pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rendahnya prestasi 

kompetensi matematika siswa Indonesia juga tercermin dari hasil Ujian 

Nasional (UN). Selama beberapa tahun penyelenggaraan, nilai terendah dari 

hasil UN tingkat SMP/MTs, dicapai oleh mata pelajaran matematika. 

Menurut laporan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), hasil 

UN matematika pada tahun 2007/2008, nilai rata-rata untuk UN matematika 

tingkat SMP adalah 6,69 dan mengalami kenaikan pada tahun 2008/2009 

dengan rata-rata 7,59, namun pada tahun 2009/2010 mengalami penurunan 

dengan rata-rata 7,31 (BSNP, 2011: 166). Dari 33 provinsi di Indonesia, 

provinsi yaitu paling tinggi presentase mengulangnya, yaitu Nusa Tenggara 
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Timur (39,87%), Gorontalo (38,80%), dan Bangka Belitung (34,69%) (Virgo, 

2015: 2). 

Di pulau Jawa, Dinas Pendidikan Nasional DKI Jakarta menyebutkan 

dari 135.236 peserta UN SMP/MTs tahun 2010 sebanyak 269 (0,2%) siswa 

dinyatakan tidak lulus UN 2010. Dinas Pendidikan Nasional Jawa Timur 

menyebutkan dari 534.020 peserta UN SMP/MTs tahun 2010 sebanyak 1509 

(0,28) siswa SMP/MTs, baik negeri maupun swasta dinyatakan tidak lulus 

UN 2010. Sedangkan Dinas Pendidikan Nasional Jawa Tengah menyatakan 

dari 512.565 siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 5.162 (1,01%) 

dinyatakan tidak lulus. Sedangkan Pemerintah Kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta menyatakan dari 49128 peserta UN SMP/MTS sebanyak 3.197 

siswa (6,51%) dinyatakan gagal dalam UN tahun 2010 (BSNP, 2011: 167). 

Pada ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014 peserta yang mengikuti 

UN SMP/MTs berjumlah 3.773.372 siswa. Peserta UN yang lulus berjumlah 

3.771.037 siswa (99,94%), dan yang tidak lulus berjumlah 2.335 siswa 

(0,06%). Tingkat kelulusan Tahun Pelajaran 2013/2014 meningkat sebesar 

0,38% dibandingkan dengan tingkat kelulusan Tahun Pelajaran 2012/2013 

(99,56%). Provinsi-provinsi yang mencapai kelulusan tertinggi adalah: DKI 

Jakarta dan Jawa Barat masing-masing 99,99%, serta Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan 

Maluku Utara, masing-masing 99,98%. Tiga Provinsi yang berada pada 

persentase kelulusan terendah adalah Aceh (99,63%, tidak lulus 0,37%), 

Sulawesi Barat (99,67%, tidak lulus 0,33%), dan Kalimantan Utara (99,69%, 

tidak lulus 0,31%) (BSNP, 2014: 28). 
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Tinggi rendahnya prestasi belajar matematika siswa sangat 

dipengaruhi oleh cara penyampaian guru. Sutikno (2009: 23) menyatakan 

guru yang tidak dapat berinteraksi dengan baik dan akrab dengan siswa 

menyebabkan proses pembelajaran kurang lancar. Siswa merasa jauh dengan 

guru dan siswa segan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran.. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperlukan adanya inovasi dalam 

proses belajar mengajar di kelas sehingga siswa tidak hanya sekedar 

mendengarkan materi yang disampaikan guru. Menurut Aunurrahman (2009: 

140), keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat 

meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. 

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah strategi belajar mengajar 

yang digunakan guru cenderung terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, 

misalnya guru memilih menggunakan strategi belajar mengajar dengan 

ceramah saja, kerja kelompok saja, atau individual saja. Selain itu kedudukan 

dan fungsi guru cenderung dominan sehingga keterkaitan guru dalam strategi 

itu tampak masih terlalu besar, sedangkan intensitas belajar siswa masih 

terlalu rendah kadarnya. Gejala ini sekaligus menggambarkan bahwa 

penggunaan strategi masih terbatas pada satu atau dua model mengajar saja, 
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belum meluas dan mencakup penggunaan model secara luas dan banyak 

variasinya. Implikasi keadaan ini mengakibatkan prestasi belajar siswa belum 

mencapai taraf optimal. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaan dan para guru untuk merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan 

bertujuan yang tertata secara sistematis (Rahayu, 2015: 3). Menurut 

Aunurrahman (2009: 143) 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 

Salah satu model pembelajaran yang termasuk pembelajaran inovatif 

adalah pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Model pembelajaran 

kooperatif terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah tipe Team 

Assisted Individualization (TAI). Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan model pembelajaran yang dimana 

bertujuan untuk menyatukan pembelajaran individual dan pembelajaran 

kelompok. Model ini merangkul siswa untuk bekerja dalam sebuah tim yang 

bersifat campuran atau heterogen yaitu siswa yang memiliki prestasi belajar 



 6 

yang rendah, sedang, dan tinggi berada didalam satu kelopok atau satu tim 

(Wardani, dkk., 2014: 3) 

Pada model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) 

kesulitan memahami materi secara individual dapat dipecahkan bersama-

sama dalam kelompok dengan bimbingan guru. Selain itu, menurut Slavin 

(2010: 189) dalam buku Cooperatif Learning, Teori, Riset dan Praktik 

pengajaran TAI berhasil membuat perbaikan pada diri siswa yang 

beranggapan bahwa dirinya lemah dalam matematika, meningkatkan prestasi 

belajar, rasa bertanggungjawab, dan lebih termotivasi karena siswa bekerja 

sesuai dengan tingkat kemampuan mereka sendiri. 

Jika selama ini penilaian yang dilakukan oleh guru hanya bersifat 

penilaian kognitif, terdapat beberapa kekurangan antara lain tidak melihat 

proses yang terjadi, maka kali ini ingin dilakukan penilaian dengan melihat 

aspek-aspek dari taksonomi bloom diantaranya kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dengan begitu penilaian akan bersifat menyeluruh. Domain 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-

routine, dan rountinized. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perlu diadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Team Assisted Individualization terhadap Prestasi Belajar ditinjau dari 

Taksonomi Bloom” 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, 

maka permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah: 

1. Prestasi belajar siswa matematika sampai saat ini masih belum sesuai yang 

diharapkan. 

2. Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional. 

3. Penggunaan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

sudah efektif tapi belum memenuhi dimensi kognitif revisi taksonomi 

bloom. 

4. Taksonomi Bloom belum diperhatikan secara optimal dalam pembelajaran. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan yang 

akan dikaji lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan tersebut 

sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang akan diteliti tingkat keberhasilannya adalah 

Team Assisted Individualization . 

2.  Taksonomi belajar Bloom ialah penilaian keberhasilan hasil belajar yang 

dilihat dari enam kategori dimensi kognitif. 
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D. Perumusan Masalah 

Permasalahan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan penggunaan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization terhadap prestasi belajar matematika?  

2. Adakah interaksi antara model pembelajaran Team Assisted 

Individualization terhadap prestasi belajar matematika berdasarkan 

taksonomi bloom? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan 

penggunaan model pembelajaran Team Assisted Individualization terhadap 

prestasi belajar matematika berdasarkan taksonomi bloom. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam salah 

satu usaha perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa manfaat itu 

diantaranya: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu 

alternatif untuk mengetahui tingkat prestasi belajar berdasarkan 

taksonomi bloom ditinjau dari hasil belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

berikut: 
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a. Bagi Siswa 

Meningkatkan prestasi belajar matematika bagi siswa 

khususnya berdasarkan taksonomi bloom serta dapat menambah 

pengalaman mengenai pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan 

prestasi belajar matematika melalui penggunaan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai acuan bagi calon pendidik mengenai penggunaan 

model pembelajaran Team Assisted Individualization, dan sebagi acuan 

serta pertimbangan dalam rangka meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran berdasarkan taksonomi bloom. 

 


