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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses untuk memanusiakan manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya, baik dari segi intelektual, mental dan 

spiritual, sehingga menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi di era globalisasi saat ini. Oleh 

karena itu pendidikan sebagai wahana untuk pengembangan potensi menuju 

hidup yang lebih baik dengan menciptakan generasi-generasi bangsa yang 

mampu bersaing dalam tingkat internasional, baik dari segi pendidikan 

maupun dari segi teknologi. 

Dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas, maka 

dibutuhkannya suatu lingkungan pendidikan formal yaitu sekolah. Sekolah 

merupakan tempat terjadinya suatu kegiatan proses belajar dan proses 

pembelajaran. Menurut Hamalik (2008 : 37) belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi 

belajar merupakan proses untuk merubah tingkah laku yang lebih baik 

dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kehidupan pada saat ini untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mencapai suatu tujuan 

yang ditentukan tidak semudah dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu 

strategi belajar mengajar yang efektif dan efisien perlu diterapkan. 

Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah setiap upaya yang sistematik dan 

sengaja untuk diciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 
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pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber 

belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan (Sudjana, 2006:28). Dari 

proses pembelajaran itu meliputi siswa, guru, strategi dan media 

pembelajaran. Seorang guru perlu menyelengarakan pembelajaran yang 

kreatif dan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan 

yang dicapai. Tidak semua pendekatan pembelajaran dapat diterapkan pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganaegaraan terutama pada materi-materi 

tertentu. Maka dari itu diperlukan adanya pendekatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk mempermudah tercapainya tujuan pengajaran. Namun 

pendekatan yang digunakan itu harus sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan oleh guru pada saat proses belajar mengajar. 

Materi pelajaran PKn yang dibahas pada siswa SMP kelas VIII 

semester genap adalah pada Standar Kompetensi Memahami Pelaksanaan 

Demokrasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan. Dalam materi ini banyak 

diperlukan kiat-kiat atau saran generasi baru dalam menyelesaikan masalah 

demokrasi. Yang mana tujuan dan penerapan dari demokrasi di Indonesia 

tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen 

(Rusman, 2012:202). Dimana kebersamaan itu dapat tercapai melalui 

diskusi sehingga diperlukan kerjasama kelompok. Di dalam kerjasama 
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kelompok diharapkan terjadinya pertukaran pendapat antar siswa. Sehingga 

bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu siswa yang 

memiliki kemampuan rendah. Siswa diajarkan secara kooperatif ini 

bertujuan agar memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran 

dengan bertukar pikiran antar kelompok. Maka dari itu perlu disusun 

kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Jadi guru sebagai pendidik 

harus bisa mengelola kelompok yang dibentuk. 

Dari penjelasan di atas, maka perlu diterapkan suatu pendekatan 

pembelajaran secara berkelompok atau bersama yang bertujuan untuk 

mengembangkan inovasi dalam pembelajaran atau dengan kata lain 

pendekatan pembelajaran kooperatif.  Didalam pembelajaran kooperatif 

terdapat proses kebersamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Model Team Assisted Individualization (TAI) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dirancang khusus untuk memecahkan suatu 

masalah dengan menggabungkan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individual. Penerapan model TAI bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan akademik, yaitu motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. 

Dengan adanya kemampuan siswa yang heterogen, maka kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa juga bermacam-macam. Kesulitan pemahaman 

terhadap suatu  materi dapat dipecahkan secara bersama-sama apabila tidak, 

maka dapat dipecahkan secara individual. Selain itu perlu adanya penguatan 

pemahaman suatu materi yang dijelaskan oleh guru. Maka dari itu dengan 

menggunakan Model Pembelajaran TAI ini dapat digunakan untuk 
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meminimalisir kesulitan siswa dan efektif jika digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian dengan judul  “ 

Implementasi Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

Berbasis Portofolio pada mata pelajaran PKn Kelas VIII di SMPN 04 

Malang” perlu dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana Implementasi Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) berbasis Portofolio pada mata pelajaran PKn 

Kelas VIII di SMPN 04 Malang ? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa dengan mengimplementasikan Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbasis Portofolio 

pada mata pelajaran PKn Kelas VIII di SMPN 04 Malang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan implementasi Model Pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI) berbasis Portofolio pada mata pelajaran 

PKn Kelas VIII di SMPN 04 Malang ? 
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b. Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa setelah implementasi 

Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbasis 

Portofolio pada mata pelajaran PKn Kelas VIII di SMPN 04 Malang? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat mendeskripsikan 

implementasi model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

berbasis portofolio serta dapat mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa pada proses pembelajaran. Selain itu, dengan diterapkannya model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbasis portofolio, 

model pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran PKn dengan memperhatikan sintaks atau cara kerja dari model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI), sehingga dapat 

mencapai hasil belajar dan prestasi belajar PKn yang optimal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti 

khususnya yang terkait dengan penelitian pada Implementasi Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbasis 

Portofolio dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan Kewarganegaraan. 
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran PKn di sekolah serta dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh guru PKn dalam menerapkan Model Pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) Berbasis Portofolio Pada Mata 

Pelajaran lain. 

c. Bagi Peserta didik 

Dapat mengetahui manfaat dari mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, jika diaplikasikan dalam dunia nyata, membantu 

meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan interaksi dan 

kerja sama dalam perilaku sosial serta membantu menumbuhkan rasa 

tanggung jawab. 

d. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat mengembangkan dan menerapkan Model Pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) Berbasis Portofolio pada 

semua mata pelajaran di sekolah serta sekolah lebih memperhatikan 

metode pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

1.5. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efesien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan batasan masalah, maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan proses belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan 
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Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) Berbasis 

Portofolio Pada Mata Pelajaran PKn di SMPN 04 Malang yaitu pada 

Kompetensi Dasar Kasus dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia dan 

Mendeskripsikan Pengertian Anti korupsi dan Instrumen (Hukum dan 

Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia. 

b. Proses pembelajaran yang diterapkan adalah sesuai dengan langkah-

langkah pada Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

dan media pembelajaran yang digunakan yaitu berbasis portofolio. 

c. Hasil belajar yang di maksud dalam penelitian ini diperoleh dari nilai 

yang diperoleh siswa dari latihan soal, ulangan harian serta nilai dari 

portofolio siswa 

1.6. Penegasan Istilah 

Untuk menghidari makna ganda dari penelitian ini, maka akan 

diberikan definisi operasional yang terkandung, adapun definisinya adalah : 

a. Implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Jadi dalam pembelajaran, implementasi adalah penerapan 

model pembelajaran terhadap peserta didik yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik pada proses pembelajaran. 

b. Pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan suatu program pembelajaran yang menggabungkan antara 

model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran individu. 

Pembelajaran kelompok ini meminta siswa untuk bekerja sama, 
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bertanggung jawab dalam kelompok, saling membantu memecahkan 

masalah dan saling mendorong untuk bekerja sama. 

c. Portofolio merupakan suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud 

tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang 

ditentukan (Fajar, 2005:47). 

 


