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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan 

banyak menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup 

menarik yang  berkenaan dengan peningkatann mutu pendidikan disebabkan 

masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. 

Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari sebagian siswa yang 

meskipun memperoleh nilai tinggi tetapi kurang mampu menerapkan 

perolehannya, baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap pada situasi 

yang lain. Ini akibat dari hanya diterimanya begitu saja pengetahuan tersebut 

sebagai informasi dari guru tanpa kebiasaan untuk aktif sehingga kurang 

bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan disekolah tidak lepas dari 

proses pembelajaran antara guru dengan siswa. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang rumit karena tidak sekedar 

menyerap informasi dari guru, tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan 

tindakan yang harus dilakukan terutama bila diinginkan hasil belajar yang 

baik. Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan 

dan tindakan adalah menggunakan metode tertentu dalam pembelajaran, 

karena suatu metode dalam pembelajaran pada hakikatnya merupakan cara 

yang teratur dan berfikir secara sempurna untuk mencapai suatu tujuan 

 



pengajaran dan untuk memperoleh kemampuan dalam mengembangkan 

aktivitas belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Proses kegiatan belajar mengajar perlu dibina hubungan yang baik 

antara siswa dan guru sehingga akan terjadi interaksi dan komunikasi yang 

baik. Fakta yang terjadi adalah guru dianggap sumber belajar yang paling 

benar. Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai 

pendengar ceramah guru, akibatnya proses belajar mengajar cenderung 

membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap anak didik yang 

pasif tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja 

tetapi pada hampir semua mata pelajaran termasuk matematika.  

Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran matematika 

dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan 

materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa 

prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. Suatu metode 

mempunyai peranan penting karena menentukan berhasil tidaknya 

pembelajaran yang diinginkan. 

     Untuk mengantisipasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu 

dicarikan metode yang tepat dalam pembelajaran matematika. Para guru terus 

menerus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai model yang variasi 

agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika.  



Metode Team Assisted Individualization (TAI) merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang lebih menekankan kerjasama antar siswa.  

Metode ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih 

banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang bekerjasama dalam satu perencanaan kegiatan mengajar. 

Setiap anggota kelompok diharapkan dapat saling bekerjasama secara sportif 

satu sama lain dan bertanggung jawab baik kepada dirinya maupun kepada 

anggota dalam satu kelompok. Metode ini tidak sama dengan sekedar belajar 

dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannnya, yaitu dengan pembagian kelompok berdasarkan nilai 

kemampuan awal bukan sekedar asal-asalan.  

Metode Learning Together merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan penggunaan kelompok pembelajaran heterogen dan 

menekankan terhadap interdependensi positif (perasaan kebersamaan), 

interaksi face to face atau tatap muka yang saling mendukung, saling 

membantu dan saling menghargai, serta tanggung jawab individual dan 

kelompok demi keberhasilan pembelajaran. 

Selain suatu metode pembelajaran, keaktifan belajar siswa juga 

merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses belajar 

mengajar. Dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di sekolah baru-baru ini menuntut siswa untuk bersikap aktif dalam 

menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Setiap siswa harus dapat 



memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu 

setiap pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan sosial 

masyarakat. Sikap aktif terwujud dengan menempatkan siswa sebagai subyek 

pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan bukan sumber utama 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran matematika perlu dikembangkan pembelajaran 

yang dapat membangun keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, 

sehingga akan berdampak pada ingatan siswa tentang apa yang dipelajari akan 

lebih bertahan lama dan akan membuat dirinya lebih kreatif sehingga akan 

lebih mudah memecahkan masalah matematika. Suatu konsep mudah 

dipahami dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui 

prosedur dan langgkah-langkah yang tepat, jelas, dan menarik. 

        Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin 

mengadakan penelitian tentang penggunaan metode pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) dibandingkan dengan metode pembelajaran 

Learning Together yang ditinjau dari keaktifan belajar siswa di SMP Negeri 2 

Trucuk. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang penulis sajikan diatas, timbullah 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 



2. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi. 

3. Kurangnya keaktifan belajar siswa terhadap pelajaran matematika 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini difokuskan pada : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dibatasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan metode Team Assisted Individualization (TAI) untuk kelas 

eksperimen dan metode Learning Together untuk kelas kontrol. 

Metode pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

salah satu metode pembelajaran dimana semua siswa dengan kemampuan 

individualnya masing-masing bekerja sama di dalam kelompok-kelompok 

kecil dengan kemampuan berbeda. 

Metode pembelajaran Learning Together adalah salah satu model 

pembelajaran dengan penggunaan kelompok pembelajaran heterogen dan 

menekankan terhadap interdependensi positif, serta tanggung jawab 

individual. 

2. Keaktifan Belajar Siswa 

       Keaktifan belajar siswa disini adalah banyaknya aktivitas belajar 

siswa yang berupa diskusi, dialog, presentasi, memberi pendapat, bertanya, 

menjawab pertanyaan, mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas 



dan sebagainya yang pada awalnya mereka belum pernah melakukan hal 

tersebut. 

3. Prestasi Belajar Siswa  

       Prestasi belajar siswa adalah nilai matematika siswa yang diperoleh 

dari evaluasi belajar pada pokok bahasan himpunan yang diberikan oleh 

guru.  

     

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) dan Learning Together terhadap prestasi 

belajar matematika. 

2. Apakah terdapat pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dan Learning Together ditinjau dari keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika.   

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode Team Assisted Individualization 



(TAI) dan Learning Together yang dilakukan oleh guru matematika. Selain itu 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar siswa. 

Secara khusus tujuan penelitian ini dirinci menjadi dua, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) dan Learning Together terhadap prestasi 

belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dan Learning Together ditinjau dari keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika.   

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara umum penelitian memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar matematika peserta 

didik. Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan sebagai 

umpan balik dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

- Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 



- Dapat memberikan informasi tentang pentingnya keaktifan belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru  

Merupakan masukan dalam memperluas pengetahuan dan 

wawasan tentang metode pembelajaran terutama dalam rangka 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dan prestasi belajarnya. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

metode pembelajaran matematika. 

d. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran matematika dengan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) dan Learning Together. 

 


