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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia terlebih pada masa kini, pendidikan merupakan suatu kebutuhan. Dunia 

pendidikan dituntut untuk lebih memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya 

meningkatkan kemajuan bangsa. Selain itu pendidikan juga dituntut untuk 

membentuk manusia yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan bertanggung 

jawab, yang semuanya itu berdasarkan atas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Dalam konsep pendidikan juga tercantum dalam Al-Qur’an yang mana 

tentang konsep tersebut adalah ayat pertama kali turun pada Rasul shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Allah Ta’ala berfirman pada Q.S. Al-‘Alaq ayat 1-5 

& t�ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7 În/u‘ “Ï%©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t, n=y{ z≈|¡Σ M}$# ô ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪   ù&t� ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t�ø.F{ $# ∩⊂∪   

“Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟn=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪   zΟ̄=tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪     

Artinya : “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, (2) 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan 
Rabbmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran qolam (pena), (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (QS. Al ‘Alaq: 1-5). 
 

Dalam keseluruhan proses pendidikan khususnya di sekolah, pembelajaran 

merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.  
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Pembelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) telah 

dikembangkan menjadi kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum 

2013 mulai diimplementasikan pada tahun ajaran 2013/2014 pada sekolah tertentu 

yang memenuhi persyaratan dan pada tahun pelajaran 2014/2015 telah ditetapkan 

secara selektif di beberapa kelas di tiga jenjang pendidikan, yaitu SD/MI kelas I, 

II, IV dan V, SMP/MTs kelas VII dan VIII, SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI 

di seluruh Indonesia. 

Kemendikbud (2013) Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk 

semua jenjang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

(scientific approach). Proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu 

sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Hasil 

akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi 

manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan 

pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional dan 

menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif 

sesuai standar nasional, yaitu Depdiknas melakukan pergeseran paradigma dalam 

proses pembelajaran yaitu dari teacher active  menjadi student active learning. 

Maksudnya adalah orientasi pembelajaran yang terpusat pada guru (teacher 

centered) menjadi pembelajaran yang terpusat pada siswa (Supinah dan Agus, 

2008:1) 
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Salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah Matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang 

penting untuk diberikan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan, mulai 

dari Sekolah Dasar (SD) hingga ke perguruan tinggi. Banyak orang memandang 

matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian, semua 

orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari (Amilda dan Astuti, 2012: 99) 

Sebagian besar siswa menganggap matematika adalah mata pelajaran yang 

sulit dan tidak menyenangkan, sehingga siswa cenderung tidak menyukai 

matematika. Hal ini dialami siswa di SMP Nahdlatul Ulama Palembang. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari siswa, matematika merupakan 

pelajaran yang membosankan dikarenakan materi pelajaran yang disajikan kurang 

menarik dan siswa beranggapan pelajaran matematika terkesan sulit sehingga 

membuat siswa malas untuk mengikuti pelajaran matematika. 

Kendala yang dialami oleh siswa SMP Nahdlatul Ulama Palembang yaitu 

kesulitan dalam memahami konsep dan menerapkan soal matematika, hal inilah 

yang membuat hasil belajar siswa tidak tuntas. Kendala lain dari kurangnya 

pemahaman dan penerapan soal dalam pelajaran matematika pada siswa tersebut 

yaitu dikarenakan pendekatan saintifik (scientific) yang diterapkan guru di kelas 

belum sepenuhnya maksimal tanpa di ikuti model-model pembelajaran lainnya 

selain itu metode atau model yang digunakan guru sebelumnya pada pembelajaran 

matematika di sekolah hanya terbatas seputar metode ceramah, tanya jawab dan 

penugasan. 
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Upaya dalam pencapaian hasil belajar yang optimal diperlukan suasana, 

lingkungan belajar yang menunjang, proses belajar yang menarik, menyenangkan, 

membangkitkan minat dan menantang siswa untuk semangat mengikuti 

pembelajaran matematika. Untuk itu, seorang guru dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.  

Untuk membuat matematika mudah dipahami, diperlukan suatu 

pendekatan yang dapat mengubah persepsi siswa terhadap matematika. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

Apalagi model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) ini merupakan pembelajaran kolaboratif/kooperatif dan salah satu dari 

beberapa macam-macam pembelajaran kolaboratif/kooperatif yang dapat 

diterapkan pada Kurikulum 2013. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan salah satu dari pembelajaran kooperatif dengan dibentuk kelompok-

kelompok kecil dalam kelas yang heterogen, terdiri dari 4-5 siswa dalam setiap 

kelompoknya. Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Ciri 

khas pada model pembelajaran ini adalah setiap siswa secara individual belajar 

materi pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru dan model pembelajaran ini 

akan membentuk siswa untuk lebih aktif dalam menganalisis dari sebuah 

permasalahan sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa dapat meningkat. 



5 
 

Penelitian eksperimen oleh (Kusumaningrum, 2007 “dalam”  Alsa, 2011) 

menemukan ada perbedaan prestasi belajar matematika yang sangat signifikan 

antara kelompok eksperimen yang diajar dengan metode T.A.I. dan kelompok 

kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Rata-rata prestasi belajar 

matematika kelompok eksperimen (Mean = 72,28) lebih tinggi daripada rata-rata 

prestasi belajar matematika kelompok kontrol (Mean = 63,50). 

Penelitian eksperimen lainya oleh Aprilia (2013) mengungkapkan aktivitas 

peserta didik dalam menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) semakin membaik dalam setiap pertemuan. Hasil belajar 

siswa rata-rata untuk kelompok eksperimen adalah 77,08 dan kelas kontrol adalah 

68,86. Hasil-hasil penelitian berkenaan dengan dampak metode T.A.I. terhadap 

hasil belajar, menunjukkan bahwa metode T.A.I. sangat efektif meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa. (Salvin, 2009 “dalam”  Alsa, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian yang berjudul ”PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP 

NAHDLATUL ULAMA PALEMBANG “ . 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI)  

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Nahdlatul Ulama 

Palembang? 



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI)  terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Nahdlatul Ulama Palembang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Siswa 

a) Siswa mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran dengan suasana 

kerjasama dan kelompok 

b) Membuat siswa merasakan variasi belajar matematika sehingga siswa 

tidak merasa jenuh 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan untuk dapat menjadikan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI)   sebagai inovasi 

dalam pembelajaran matematika terkhusus pada kurikulum 2013. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan perbaikan dalam belajar mengajar dan memberikan 

pengetahuan yang baik untuk perbaikan proses pembelajaran matematika di 

sekolah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman baru yang akan menjadi bekal sebagai calon guru 

matematika dalam menyiapkan dalam melaksanakan pembelajaran.  


