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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Matematika merupakan ilmu universal yang mempunyai peran penting 

dalam berbagai disiplin ilmu dan berperan dalam perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. Matematika adalah pola berpikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat 

representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai 

ide daripada mengenai bunyi. (Johnson dan Rising dalam Russefendi : 1972) 

Alasan matematika diajarkan kepada siswa Cockroft (dalam Ehan : 2009) 

adalah  (1) Selalu digunakan dalam segi kehidupan 2) Semua bidang studi 

memerlukan keterampilan matematika yang sesuai (3) Merupakan sarana 

komunikasi yang kuat, ringkas dan jelas. (4) Dapat digunakan untuk menyajikan 

informasi dalam berbagai cara. (5) Meningkatkan kemampuan berfikir logis, 

ketelitian dan kesadaran keruangan.  

Menurut (Depdiknas : 2006) tujuan matematika di Sekolah Dasar 
(SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).berdasarkan Standar Isi 
dan Kompetensi Lulusan, agar peserta didik memiliki 
kemampuan sebagai berikut : (1) Memahami konsep 
Matematika , menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 
mengaplikasikan konsep atau  alogaritma, secara luwes, 
akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. (2) 
Menggunakan pola dan penalaran pada pola dan sifat, 
melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika. (3) Memecahkan masalah yang 
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh. (4) Mengkomunikasikan gagasan 
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dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 
memperjelas keadaan atau masalah. (5) Memiliki sikap 
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 
dalam pemecahan masalah  

 
Pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan matematika yang bersifat material, yaitu untuk 

membekali siswa agar menguasai matematika dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun lebih dari itu, pembelajaran matematika juga 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan matematika yang bersifat formal, 

yaitu untuk menata nalar siswa dan membentuk kepribadiannya (Mahmudi, Ali). 

Para ahli Matematika SD berpendapat dalam mengembangkan kreativitas 

dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran 

yang efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam 

mengajar matematika, guru harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa 

berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi pelajaran matematika 

(Heruman, 2007 : 2). 

Siswa Sekolah Dasar berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 

tahun. Menurut Piaget (dalam Heruman, 2007 : 1), Mereka dalam fase konkret, 

yaitu kemampuan Siswa SD masih memerlukan alat bantu berupa media, alat 

peraga yang memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih 

mudah dimengerti oleh siswa. 

Pembelajaran dengan sistem klasikal kurang memperhatikan perbedaan 

individu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang 

maksimal, diperlukan beberapa pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, 

dan metode pembelajaran. Siswa mengalami kesulitan memahami mata pelajaran 
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matematika yang disebabkan karena siswa kurang menguasai pengetahuan dasar 

matematika serta kurang mengetahui manfaat pelajaran matematika yang 

dipelajari 

Hal di atas juga didukung berdasarkan hasil pengamatan di SDN Kutorejo 

1  tahun ajaran 2013-2014. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru yaitu 

dengan menggunakan teknik ceramah, diskusi dan penugasan. Saat proses 

pembelajaran berlangsung,  beberapa siswa yang terlihat aktif sedangkan yang 

lainnya pasif, terlihat kejenuhan, kebosanan saat guru memberikan pelajaran dan 

terlihat beberapa siswa yang beraktivitas di luar konteks pelajaran.   

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di atas, maka penulis 

menawarkan sebuah metode yang dirancang untuk menyelesaikan masalah-

masalah teoritis dan praktis dari sistem pengajaran individual seperti : (1) Dapat 

meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin, (2) 

membuat para siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk terbentuk sikap-

sikap positif terhadap siswa-siswa yang cacat secara akademik dan diantara siswa 

dari latar belakang ras atau etnik berbeda. (3) siswa dapat melakukan pengecekan 

penguasaan agar siswa tidak menghabiskan waktu mempelajari materi-materi 

yang sudah mereka pelajari (Slavin : 2005). 

Beberapa model-model pembelajaran kooperatif, misalnya model 

pembelajaran Make A Match, picture and Picture, Numbered Head Together, 

Talking Stick, Think Pare square, Team Assited Individualization, dll. Model 

pembelajaran kooperatif merupakan model yang menuntut siswa agar dapat 

belajar dengan cara bekerjasama dengan teman. Teman yang mampu dapat 

menolong teman yang lemah. Setiap anggota kelompok tetap memberi sumbangan 
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pada prestasi kelompok. Para siswa juga mendapatkan kesempatan untuk 

bersosialisasi. 

Siswa yang merasa bahwa dirinya sulit mengerjakan matematika, akan 

merasa malas mengerjakannya dan seringkali lebih senang mengganggu teman 

yang lain. Pembelajaran Kooperatif dengan Model TAI (Team Assisted 

Individualization ) karena model ini dapat membuat siswa yang dianggap “nakal” 

dan “suka mengganggu” dapat diterima dalam kelompoknya dan dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik (Nancy Chrest dalam Slavin : 2005 : 126 ). 

Metode TAI ini pernah diterapkan oleh beberapa peneliti. Dalam 

Penelitian Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model TAI (Team Assisted 

Individualization)  terhadap Kecakapan Bekerjasama dan Berpikir Kritis Peserta 

Didik Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Dukun Gresik  yang telah dilakukan 

oleh Isti’anah Fauzi (2009) menunjukan  bahwa Pembelajaran Kooperatif Model 

TAI (Team Assisted Individualization) mempengaruhi Kecakapan Bekerjasama 

dan Berpikir Kritis Peserta Didik daripada  dengan menggunakan Pembelajaran 

Konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Wijayanti (2007) yaitu 

Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) pada Pelajaran Matematika Kelas XI SMA Negeri 1 Dringu 

Probolinggo menunjukkan bahwa Keterlaksanaan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TAI (Team Assisted Individualization) pada Pelajaran Matematika Kelas XI SMA 

Negeri 1 Dringu Probolinggo dikategorikan sangat baik (A).   

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menerapkan metode TAI (Team 

Assited Individualization) pada pelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Oleh 

karena itu, peneliti memberi judul : “Pengaruh Metode TAI (Team Assisted 
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Individualization) Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V di SDN Kutorejo 1 

Kertosono, Nganjuk”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh metode TAI (Team Assisted Individualization) terhadap 

hasil belajar siswa kelas V di SDN Kutorejo 1 Kertosono, Nganjuk? 

2. Apakah penggunaan metode TAI (Team Assisted Individualization) 

memberikan pengaruh yang lebih efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V, 

jika dibandingkan dengan metode konvensional di SDN Kutorejo 1 

Kertosono, Nganjuk? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebgaai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode TAI (Team Assisted Individualization) 

terhadap hasil belajar siswa kelas V di SDN Kutorejo 1 Kertosono, Nganjuk. 

2. Untuk mendeskripsikan mana yang efektif antara metode TAI (Team Assisted 

Individualization) terhadap hasil belajar siswa kelas V, jika dibandingkan 

dengan metode konvensional di SDN Kutorejo 1 Kertosono, Nganjuk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, 

bagi siswa, bagi guru , yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 



6 
 

Peneliti dapat menambah pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan 

metode TAI, menambah pengalaman, dan sebagai masukan dalam 

memperbaiki dan  memperlancar kinerja dalam proses pembelajaran, 

khususnya pelajaran Matematika. 

2. Bagi Siswa 

Siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran secara aktif, 

meningkatkan aktifitas siswa di dalam kelas, menumbuhkan kerjasama dan 

komunikasi, dan memberikan motivasi dalam belajar matematika di kelas. 

3. Bagi Guru 

Dapat dijadikan rujukan sehingga dalam proses belajar mengajar dapat 

menggunakan motode pembelajran yang baru dan bervariasi, serta dapat 

memahami karakteristik peserta didik. 

1.5 Definisi Istilah 

1. Pengaruh : daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (KBBI) 

2. Metode TAI : perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran 

individual, metode ini memberikan efek pada tekanan sosial dari belajar 

kooperatif, serta dapat memecahkan masalah dalam pengajaran, misalnya 

dalam hal kesulitan belajar secara individual (Slavin : 1985). 

3. Pembelajaran Matematika : Pembelajaran yang tidak hanya dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan matematika yang bersifat material, yaitu untuk 

membekali siswa agar menguasai matematika dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun  untuk mencapai tujuan pendidikan matematika 

yang bersifat formal, yaitu untuk menata nalar siswa dan membentuk 

kepribadiannya. (Mahmudi, Ali) 
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1.6 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mengambil Batasan 

masalah yaitu meliputi Pelajaran Matematika Sekolah Dasar kelas V dengan 

Standar Kompetensi Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar 

bangun dan Kompetensi Dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

sederhana Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 


