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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa, 

individu dan lingkungan sekitar untuk tercapinya tujuan belajar mengajar. 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 4 menyebutkan 

bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Untuk dapat mencapai kegiatan belajar mengajar dengan baik maka 

harus bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang baik dan selalu menciptakan 

keaktifan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran siswa menjadi subjek utama yang 

aktif dalam melakukan proses berpikir dan menyelesaikan masalah dengan 

bertanggungjawab. Hal tersebut menunjukkan adanya perolehan, penguasaan 

dan keberhasilan siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. 

Keberhasilan di sekolah sangat bergantung pada proses pembelajaran di dalam 

kelas. 

Sikap adalah kesiapan mental yang dimiliki dari suatu pengalaman atau 

tindakan pada tingkah laku yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada 

seseorang. Menurut Martina Nieswandt (2007: 912)  dalam artikelnya 

berpendapat bahwa “Attitudes are, in general, defined as a predisposition to 

respond positively or negatively to things, people, places, or ideas”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa sikap yang 

secara umum didefinisikan sebagai kecenderungan untuk merespon secara 

positif atau negatif terhadap hal-hal, orang, tempat, atau ide. 

Salah satu sikap yang diharapkan antara lain sikap percaya diri. Untuk 

meningkatkan sikap percaya diri siswa dalam pembelajaran memang tidak 

mudah. Apalagi sebagian besar guru dalam mengajar masih menggunakan 

metode ceramah, sehingga masih banyak siswa yang kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Guru juga sudah menggunakan metode demonstrasi 
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dan pemberian tugas, akan tetapi masih banyak siswa yang kurang percaya diri 

dalam menyampaikan pendapatnya. Guru sesekali memberikan pertanyaan 

kepada siswa, tetapi siswa menjawab pertanyaan secara serempak, jadi 

kepercayaan diri siwa secara individu belum terlihat. Maka dari itu guru perlu 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. 

Guru dalam mengajar bertindak sebagai fasilitator, pembimbing, dan 

motivator yang mampu membangkitkan motivasi siswa agar siswa mampu 

belajar dengan baik. Selain itu, guru sangat berperan aktif dalam 

membangkitkan semangat belajar siswa, karena berhasil atau tidaknya siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran itu bergantung pada cara guru mengajar. 

Kegiatan belajar merupakan proses perubahan didalam kepribadian yang 

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepribadian yang bersifat menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan 

sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar yakni mata pelajaran IPA. Mata Pelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. 

Menurut Trianto (2010:142) Pembelajaran IPA secara khusus 

sebagaimana tujuan pendidikan secara umum termaktum dalam taksonomi 

Bloom bahwa: 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan (kognitif), yang merupakan 

tujuan utama pembelajaran. Jenis pengetahuan Jenis pengetahuan yang 

dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar tentang fakta 

yang ada di alam untuk dapat memahami dan memperdalam lebih lanjut, dan 

melihat adanya keterangan serta keteraturannya. Di samping hal itu, 

pembelajaran sains diharapkan pula memberikan keterampilan 

(psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman kebiasaan dan 

apresiasi. Di dalam mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena 

ciri-ciri tersebut yang membedakan dengan pembelajaran lainnya menurut 

Prihantro. 

   

Dari uraian tersebut terlihat bahwa tujuan pembelajaran IPA di SD 

mencakup tiga ranah pendidikan sebagaimana tercantum dalam Taksonomi 
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Bloom yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran 

tersebut belum dapat tercapai secara sempurna disekolah-sekolah. Tujuan-tujuan 

seperti pentingnya bekerjasama, bertanggungjawab, dan tekun masih terabaikan. 

Oleh karena itu perlu desain pembelajaran IPA yang dapat menumbuhkan 

kecerdasan anak, sehingga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat 

terwujudkan. 

Kegiatan pembelajaran IPA akan menjadi lebih bermakna jika dilakukan 

secara efektif dan bervariasi. Selain itu pembelajaran harus menyenangkan dan 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Berdasarkan observasi di SD 

Muhammadiyah 21 Baluwarti, guru kelas IV dalam kesehariannya belum 

melaksanakan active learning, akibatnya banyak siswa yang kurang percaya diri 

dalam mengemukakan pendapat. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan 

guru kelas IV ada sebagian siswa yang kurang harmonis dalam kehidupan 

keluarganya sehingga anak kurang mendapatkan kasih sayang, dukungan dari 

orang tua bahkan tiada penguatan atau pujian yang diberikan buat anak. Sikap 

percaya diri siswa kelas IV masih rendah. Dari 17 siswa di kelas IV, siswa yang 

mempunyai sikap percaya diri hanya 4 sampai 5 siswa. Baru 1/3 siswa atau 30% 

yang telah menunjukkan sikap percaya diri, sedangkan 70% belum menunjukkan 

adanya sikap percaya diri. 

Menurut Trianto (2010: 160) Peserta didik akan menjadi lebih percaya 

diri dan termotivasi dalam belajar apabila mereka berhasil menerapkan apa yang 

telah dipelajari. Dengan demikian, pembelajaran IPA akan lebih menyenangkan 

apabila peserta didik terlibat secara aktif selama proses pembelajaran. 

Cooperative learning adalah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham 

kontruktivis, melalui tugas, belajar kelompok dan berinteraksi dengan teman, 

guru dan dunia nyata. Begitu banyak model cooperative learning yang dapat 

digunakan guru agar pembelajaran dapat bervariasi, diantaranya Team Games 

Tournament (TGT), Jigsaw, Student Team Achievement Division (STAD), Team 

Assisted Individualization (TAI), Group Investigation (GI), dan masih banyak 

lagi. Oleh karena itu seorang guru diharapakan dapat menggunakan model 

pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien sesuai materi pelajaran. 
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Salah satu model yang dapat meningkatkan sikap percaya diri siswa pada 

pelajaran IPA adalah model cooperative learning tipe Team Asissted 

Individualization (TAI). Dalam pembelajaran istilah model banyak 

dipergunakan. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama 

dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan bervariasi. Model 

pembelajaran yang menarik dan bervariasi akan membuat peserta didik tertarik 

dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Cooperative learning tipe TAI adalah tipe pembelajaran yang 

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individual. Pada pembelajaran ini, siswa harus membangun pengetahuan tidak 

menerima bentuk jadi dari guru. Cooperative learning tipe TAI dimana terdapat 

seorang peserta didik yang lebih mampu bertugas membantu secara individual 

siswa lain yang kurang mampu dalam suatu kelompok. Tujuan utama dalam 

penerapan model cooperative learning tipe TAI yakni agar siswa dapat belajar 

secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai 

pendapat teman dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi yang telah dipelajari dan siswa 

yang lainnya mendengarkan pendapat dari temannya untuk mengetahui apakah 

ada kesalahan, kekurangan dan kelebihannya selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Melalui model cooperative learning tipe TAI dalam kegiatan 

pembelajaran ini diharapkan siswa dapat bekerja sama dengan kelompok belajar, 

meningkatkan aktivitas belajar mengajar dalam sebuah tim, meningkatkan 

kepercayaan diri partisipasi aktif siswa untuk dapat menguasai materi dengan 

cara mengelola kemampuan individualnya kedalam sebuah tim. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Implementasi Model Cooperative Learning tipe TAI Pada Mata 

Pelajaran IPA untuk Meningkatkan Sikap Percaya Diri Siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 21 Baluwarti Tahun Pelajaran 2016/ 2017”. 

 



5 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model cooperative learning tipe TAI pada mata 

pelajaran IPA di kelas IV SD Muhammadiyah 21 Baluwarti tahun pelajaran 

2016/ 2017? 

2. Bagaimanakah proses peningkatan sikap percaya diri siswa melalui model 

cooperative learning tipe TAI pada mata pelajaran IPA di kelas IV SD 

Muhammadiyah 21 Baluwarti tahun pelajaran 2016/ 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan model cooperative learning tipe TAI pada mata 

pelajaran IPA di kelas IV SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Tahun Pelajaran 

2016/ 2017. 

2. Mendeskripsikan adanya peningkatan sikap percaya diri siswa melalui 

penerapan model cooperative learning tipe TAI pada mata pelajaran IPA di 

kelas IV SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Tahun Pelajaran 2016/ 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan model 

cooperative learning tipe TAI dalam meningkatkan sikap percaya diri siswa 

kelas IV pada mata pelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Kepala Sekolah yaitu: 

Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui 

model cooperative learning tipe TAI dan untuk mengembangkan 

profesionalisme guru. 
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b. Manfaat bagi Guru 

Sebagai masukan agar guru menerapkan model cooperative learning tipe 

TAI dalam meningkatkan sikap percaya diri pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas IV. 

c. Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman bagi peneliti tentang penerapan model cooperative 

learning tipe TAI yang dapat meningkatkan sikap percaya diri pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV. 

 


