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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan aktivitas guru melaksanakan tugas menyampaikan 

materi kepada peserta didik sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang. 

Pembelajaran bukan hanya proses penyampaian ilmu pengetahuan oleh guru 

kepada peserta didik, namun peran guru adalah mengenal kemampuan dan potensi 

yang dimiliki dan berusaha bagi pengembanganya (In’am, 2012: 30). Guru pada 

dasarnya harus terlebih dahulu menencanakan pembelajaran, harus sudah 

memikirkan perilaku yang akan dilakukan terhadap siswa sehingga dapat menarik 

perhatian dan menimbulkan motivasi siswa, misalnya dengan menggunakan 

metode yang berfariasi, menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran 

dan materi yang akam diajarkan, menggunakan gaya bahsa yang tidak monoton, 

serta dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing (Riyanto, 

2010:78). 

Guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam 

kegiatan proses pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam arti guru 

sebagai pemberi kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan 

belajarnya melalui upaya dalam berbagai bentuk. (Uno, 2010:27) 

Untuk menciptakan kondisi ideal dan  kegiatan pembelajaran yang baik 

perlu memperhatikan beberapa faktor dari siswa. Siswa secara akademik berusaha 

mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual, siswa dapat 

mengaitkan antara materi akademik dengan kehidupan nyata yang dihadapi oleh 

siswa di sekitar lingkunganya, dalam menghadapi masalah siswa dapat 

mengaitkan dengan dunia nyata yang melibatkan penggunaan proses kognitif, 

siswa juga dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual dan emosional dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain itu, keterlibatan siswa secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran juga merupakan hal yang harus dialami oleh siswa karena 
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dengan keterlibatan secara langsung ini akan menyebabkan siswa memperoleh 

pengalaman belajar dan mengingat secara lebih baik (Riyanto, 2010: 75-76). 

Fakta yang diperoleh dari hasil observasi selama pembelajaran terhadap 

siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Bangil yang dilaksanakan pada tanggal 22 

Januari 2014 diperoleh bahwa guru mata pelajaran masih mendominasi kegiatan 

belajar, yang dimaksud adalah guru lebih sering menggunakkan metode ceramah 

sebagai konstruksi pemahaman peserta didik. Di awal pelajaran, siswa terlihat 

antusias terhadap materi yang sedang disampaikan guru. Tetapi pada pertengahan 

pembelajaran banyak siswa yang tidak berkonsentrasi pada pembelajaran, ada 

sebagian siswa yang melihat sekeliling dan ada pula yang mengobrol. Sehingga 

ketika guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang sedang diajarkan, 

banyak siswa yang tidak aktif dengan menjawab pertanyaan dari guru.  

Setelah penyampaian materi, guru memberikan latihan soal kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. 1) ketika guru memberikan materi semua siswa 

begitu antusias untuk memahami materi 2) saat guru memberikan pertanyaan 

siswa seputar materi cenderung hanya 60% siswa yang menjawab 3) seorang 

siswa akan menjawab pertanyaan jika ditunjuk oleh guru untuk menjawab, 4) 

saat guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya seputar meteri yang 

belum dipahami siswa cenderung diam dan ada pula yang berbisik-bisik, 5) guru 

memberikan latihan soal kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. Hanya 

40% siswa yang semangat dan berusaha mengerjakan tugas yang diberikan. 

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang berani untuk ikut 

berperan aktif selama proses pembelajaran.  

Selain observasi di dalam kelas, penyebaran kuisioner kepada guru 

matematika kelas VII di SMPN 1 Bangil pada tanggal 22 Januari 2014 kepada 

guru mata pelajaran matematika kelas VII di SMPN 1 Bangil. Hasil yang 

didapatkan dari wawancara yang dilakukan adalah guru banyak mencoba berbagai 

variasi metode yang ada seperti metode jigsaw, problem solving. Tetapi guru lebih 

memilih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan, 

guru melihat kondisi siswa yang mempunyai kemampuan memecahkan masalah 

atau hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan beberapa kelas lainnya.  
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Berdasarkan hasil observasi tersebut bisa disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di kelas VII SMP Negeri 1 Bangil sudah baik. Dimana guru sudah 

mencoba melaksanakan berbagai variasi metode pembelajaran, misalnya metode 

jigsaw, problem solving agar dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajarnya 

sehingga siswa lebih berani untuk mengutarakan pemikirannya dan diperoleh hasil 

tes yang cukup baik, meski ada 55% siswa yang masih malu-malu bertanya dan 

mengutarakan pendapatnya.  

Saat kegiatan diskusi beberapa siswa memanfaatkan diskusi dengan 

bergurau, menyontek, bergantung pada temannya sehingga diskusi tidak kondusif 

dan efisien. Dari kebiasaan ini aktivitas siswa cenderung belum optimal. 

Meskipun sudah cukup baik dengan menggunakan beberapa metode, tetapi masih 

belum memenuhi standar kopetensi yang sudah ditentukan yakni 80,00, guru juga 

belum maksimal dalam memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa. 

Kemampuan siswa dalam belajar berbeda-beda begitu juga dengan cara siswa 

dapat mudah memahami materi, maka seharusnya guru mencoba untuk 

menjangkau perbedaan gaya belajar siswa tersebut. Siswa juga masih kurang 

berani memecahkan sebuah masalah yang dihadapi mereka lebih banyak bertanya 

kepada temannya atau ada pula yang bertanya kepada guru. 

Salah satu solusinya dari permasalahan ini adalah dibutuhkan suatu upaya 

dalam memperbaiki pembelajaraan  yang dapat membantu menciptakan 

pembelajaran yang kondusif, aktifitas siswa dan peran serta siswa secara 

menyeluruh dalam proses pembelajaran. Dengan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CLT) diharapkam dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

matematika, membuat siswa berani berpendapat atau bertanya, mampu 

memecahkan masalah matematika yang dihadapi.  

Team Assisted Individualization  yaitu suatu program yang menggabungkan 

pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual yang memenuhi unsur 

kelompok, tes penempatan, materi-materi kurikulum, belajar kelompok, skor 

kelompok dan rekognisi kelompok, kelompok pengajaran, tes fakta, unit seluruh 

kelas (Slavin 2013:195). Metode ini mengkombinasika keunggulan 
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pemebelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Siswa secara individual 

belajar materi pembelajaran yang sudah dipesiapkan oleh guru. Hasil belajar 

individual dibawah kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas 

oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas 

keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Metode ini memmotivasi 

siswa untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat, 

tanpa jalan pintas, mengajarkan siswa untuk bekerja sama sehingga tercipta sikap 

positif. (Huda, 2013: 200) 

Hasil penelitian Ummah (2009:54)  menunjukkan bahwa penerapan metode 

TAI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa (keaktifan siswa, suasana 

belajar, alur pembelajaran, dan psikomotorik) dan metode TAI tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa (kognitif). Peningkatan kualitas pembelajaran 

siswa berdasarkan hasil penelitian antara lain: keaktifan siswa sebesar 84,4%, 

suasana belajar sebesar 94%, alur pembelajaran sebesar 97,5%, dan aspek 

psikomotorik sebasar 76,1%. Peningkatan hasil belajar siswa (kognitif)  

berdasarkan hasil penelitian sebesar 86,9% . 

Untuk mengefektifkan metode pembelajaran yang akan digunakan demi 

terciptanya tujuan pembelajaran secara maksimal, maka dibutuhkan pendekatan 

yang dapat mendorong kearah tersebut. Salah satunya adalah pendekatan 

kontekstual. Melalui pendekatan kontekstual  para siswa diharapakan lebih 

mudah dan mampu memahami materi yang diajarkan. Sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan (Riwayat, 2007:35) mengatakan bahwa semakin mampu 

peserta didik mengaitkan pembelajaran-pembelajaran akademis mereka dengan 

konteks kehidupan, semakin banyak yang akan mereka dapatkan dari 

pembelajaran tersebut. Mengerti makna dari pengetahuan dan keterampilan akan 

menuntun pada penguasaan pengatahuan dan keterampilan. Pendekatan 

kontektual juga dikenal pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) . 

Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong anatara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Metode ini 
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menekankan pada mengaitkan materi secara konsep dalam pembelajaran 

kontruktivisme, pengetahuan dibangun oleh siswa secara mandiri dan guru hanya 

berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sesuatu yang baru 

melalui pembelajaran secara mandiri bukan apa kata guru, siswa benar-benar 

mengalami dan menemukan apa yang dipelajari. Dengan dimikian, siswa akan 

dapat lebih produktif dan inovatif. (Kunandar, 2010: 293) 

Hasil penelitian Hartini (2010:93) menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan: 1). motivasi 

belajar siswa dan mendapatkan respon positif dari siswa, 2). dapat membangun 

sendiri pengetahuannya, sehingga siswa tidak pernah lupa tentang hal yang 

dipelajari, 3) suasana dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan karena 

menggunakan media benda nyata, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk 

belajar, 5) kerjasama dalam kelompok juga meningkat, 6) siswa menjadi terbiasa 

berpikir dan mengemukakan pendapat. Dengan partisipasi siswa yang aktif dan 

kreatif dalam pembelajaran yang semakin meningkat, suasana kelas pun menjadi 

lebih hidup dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian maka penelitian tentang ” Penerapan Motode TAI 

dengan Pendekatan CTL Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bangil.” perlu dilakuakan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Latar belakang di atas menjelaskan bahwa guru dalam merencanakan 

kegiatan pembelajaran harus terlebih dahulu menencanakan pembelajaran, sudah 

memikirkan perilaku yang akan dilakukan terhadap siswa sehingga dapat menarik 

perhatian dan menimbulkan motivasi siswa, menggunakan metode yang 

berfariasi, menggunakan media yang sesuai, menggunakan gaya bahsa yang tidak 

monoton. Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang, dari hasil observasi 

yang telah dilakukan penulis di dapat bahwa : 

1. Guru masih mendominasi kelas. 
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2. Guru sudah mencoba berbagai variasi metode pembelajaran agar dapat 

membangkitkan keaktifan siswa dalam proses belajarnya, namun masih belum 

memenuhi standar kopetensi yang sudah ditentukan yakni 80,00. 

3. Siswa lebih memanfaatkan proses diskusi dengan bergurau, bergantung pada 

temannya. 

4. Siswa masih belum berani mengungkapkan pendapat. 

5. Siswa masih kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

6. Siswa belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

7. Siswa merasa jenuh pada proses pembelajaran. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada identifikasi masalah, dalam observasi yang 

dilakukan penulis diantaranya didapat bahwa metode yang digunakan masih 

menggunakan metode ceramah yang membuat siswa merasa bosan selain itu hal 

ini juga membuat guru yang lebih mendominasi dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa menjadi kurang aktif dan mengakibatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa rendah. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan 

tersebut maka masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah penerapan Metode metode Team Assisted Individualization 

dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning pada pembelajaran 

matematika siswa kelas VII SMPN 1 Bangil? 

2. Bagaiamana aktifitas siswa dalam  pembelajaran matematika dengan Metode 

Team Assisted Individualization dengan Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning pada siswa kelas VII SMPN 1 Bangil? 

3. Bagaiamana kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan  

motode Team Assisted Individualization dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning pada siswa kelas VII SMPN 1 Bangil ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam proses pembelajaran matematika di sekolah dijumpai cukup banyak 

siswa memanfaatkan diskusi dengan bergurau, menyontek, bergantung pada 
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temannya, siswa yang masih merasa jenuh pada proses pembelajaran serta 

aktivitas belajar siswa yang masih kurang, kesulitas dalam memecahkan masalah. 

Mengingat banyaknya ulasan bahasan dari masing-masing permasalahan dan juga 

terbatasnya kemampuan penulis, maka penelitian yang dilakukan dibatasi pada 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah himpunan. 

2. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat dilihat dari langkah-

langkah pemecahan masalah, antara lain mengidentifikasi masalah, 

merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan perencanaan pemecahan 

masalah dan mengecek kembali hasil pemecahan masalah. 

3. Aktivitas siswa terdiri dari 5 kelompok, tetapi yang akan diamati dalam 

penelitian adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk 

jejaring. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Selama ini dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan, banyak metode 

yang sudah diterapkan. Namun masih belum ada yang mengkolaborasi 2 atau 

lebih metode dalam penelitian. Oleh karena itu, maka tujuan penelitian adalah 

untuk mendeskripsikan sebagai berikut:  

1. Penerapan metode Team Assisted Individualization dengan Pendekatan CTL) 

dalam kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bangil 

tahun ajaran 2014/2015. 

2. Mengetahui aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan metode 

Team Assisted Individualization dengan Pendekatan CTL). 

3. Mengetahui pemecahan masalah matematika dengan menggunakan penerapan 

metode Team Assisted Individualization dengan Pendekatan CTL). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian, maka seorang peneliti pada hakikatnya 

harus memiliki manfaat untuk perkembangan di dunia pendidikan.. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi guru 

Penerapan metode Team Assisted Individualization dengan Pendekatan CTL 

dapat menjadi suatu alternative dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penyempurnaan 

program pembelajaran matematika di sekolah. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan keilmu khususnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika dengan penerapan metode Team 

Assisted Individualization dengan Pendekatan CTL. 

4. Bagi siswa 

Penerapan metode Team Assisted Individualization dengan Pendekatan CTL 

memungkinkan siswa dapan bekerja sama dan berdiskusi dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.7 Definisi Oprasional 

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca memahami istilah-istilah 

dalam penulisan pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai 

berikut : 

1. Team Assisted Individualization atau dikenal TAI  adalah sistem pembelajaran 

kooperative dengan cara penggabungan grup kerja individu yang berbeda 

untuk menyelesaikan tugas perorangan. 

2. Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka.  

3. Kemampuan dinyatakan sebagai perangkat tindakan cerdas penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

4. Masalah merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang antara 

harapan/keinginan dengan kenyataan yang ada. 
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4. Aktivitas belajar siswa merupakan proses alami yang menimbulkan adanya 

interaksi antara individu dengan pengalaman dan sumber belajar yang dapat 

mendorong kearah perubahan dalam diri individu, teriri atas adalah 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring. 

5. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah kontekstual yang diberikan setelah proses pembelajaran 

yang meliputi pemahaman masalah, perencanaan penyelesaian masalah, 

pelaksanaan perencanaan dan mereview kembali hasil pelaksanaan.  


