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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia selain sebagai makhluk yang belajar juga merupakan makhluk 

yang dapat dan harus dididik. Melalui pendidikanlah manusia diharapkan dapat 

memanusiakan dirinya dan orang lain. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi pesera didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Trianto, 2011). Pendidikan pula yang menjadikan manusia mudah 

dipersiapkan guna memiliki peran dimasa depan. Pengembangan potensi peserta 

didik sangat didukung oleh ilmu-ilmu pengetahuan yang mendukung. Pendukung 

tersebut salah satunya adalah matematika.  

 Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan 

penting di sekolah, memegang peranan penting dalam pembentukan kualitas 

berpikir siswa, karena matematika merupakan sebuah cara berpikir untuk 

mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis. Menurut Sujono (1988) 

mengemukakan beberapa pengertian matematika, diantaranya, matematika 

diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara 

sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan tenang penalaran 

yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Bahkan diartikan 

juga matematika sebagai ilmu buntu dalam menginterpretasikan berbagai ide dan 

kesimpulan. 

 Namun masih banyak dijumpai perasaan takut terhadap pelajaran 

matematika (fobia matematika) sering menghinggapi perasaan para siswa dari 

tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Permasalahan seperti inilah 

yang menjadikan seorang guru berperan penting dalam menghilangkan persepsi 

yang ada dalam diri siswa bahwa matematika itu sulit, mengajarkan kepada siswa 

agar memiliki pengalaman belajar matematika itu menyenangkan, melatih 
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kemandirian dan menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa untuk memecahkan 

permasalahan dalam matematika.  

 Permasalahan yang banyak dijumpai di sekolah guru sering mengalami 

kendala dalam memberikan stimulus kepada siswa agar berani mengemukakan 

pendapat dan bertanya. Selain itu proses belajar yang monoton membuat siswa 

cenderung bosan dan malas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Alasan lain yang menjadi permasalahan ini  adalah 

penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat, sehingga kurangnya 

ketertarikan siswa terhadap materi yang diajarkan menjadikan siswa kurang dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah dan akhirnya 

berakibat pada lemahnya pemahaman konsep siswa terhadap materi tersebut. 

 Hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 

Gandusari-Trenggalek khususnya kelas VIII-F, menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran di kelas guru belum melihat secara maksimal pada diri siswa dalam 

mengembangkan kemampuannya untuk memahami konsep. Model pembelajaran 

ceramah  dan latihan yang dilakukan oleh guru kelas ternyata menjadikan siswa 

kurang aktif dalam mengemukakan pendapat  maupun bertanya karena proses 

pembelajaran ini hanya perpusat pada guru saja, sehingga tidak tampak aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kenyataan tersebut 

membuktikan bahwa masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam 

memecahkan masalah dalam pelajaran matematika. Menghadapi masalah ini 

terdapat upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan - kesulitan 

tersebut, tidak lain adalah pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat 

oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. 

 Menerapkan sebuah model pembelajaran didalam kelas, diperlukan 

metode pendukung yang dapat menunjang pembelajaran sehingga siswa akan 

termotivasi dan tentunya akan berpengaruh terhadap hasil belajar dengan 

melakukan langkah penyelesaian yang tepat. Pendapat Mulyani (Jamil, 2013) 

mengenai model pembelajaran merupakan suatu pola atau rencana yang dipakai 

oleh guru dalam mengorganisasikan, materi pelajaran, maupun kegiatan siswa dan 

dapat dijadikan petunjuk bagaimana guru mengajar di depan kelas. Penggunaan 
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model mengajar tertentu akan menghasilkan pencapaian tujuan - tujuan yang telah 

diprogramkan maupun yang semula tidak diprogramkan. Sedangkan metode 

pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

operasionalisasi dari strategi pembelajaran untuk menyiasati perbedaan individual 

siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan daya serap materi bagi 

siswa dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan (Jamil, 2013). 

Sehingga model pembelajaran yang mendukung salah satunya adalah Team 

Assited Individualization (TAI) dengan metode resitasi (penugasan). 

 Model pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) ini merupakan 

kombinasi dari pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. 

Pembelajaran kooperatif atau cooperatif learning itu sendiri mengacu pada 

pembelajaran, yang mana siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling 

membantu dalam belajar. Pendapat Nur dan Wikandari (Jamil, 2013) ciri khas dari 

pembelajaran kooperatif ini siswa ditempatkan pada kelompok kooperatif sebagai 

satu kelompok dan dilatih ketrampilan-kerampilan khusus untuk membantu 

mereka bekerja sama dengan baik, misalnya dalam mengajukan pertanyaan 

dengan benar, memberikan penjelasan dengan baik, menjadi pendengar yang baik, 

dan sebagainya. Selain unggul dalam membantu siswa memahami konsep - 

konsep sulit, model ini sangat berguna untuk membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerja sama, berfikir kritis, dan kemampuan membantu teman 

(Ibrahim dkk. dalam Jamil, 2013).  

 Team Assited Individualization (TAI) dari model pembelajaran tersebut 

dapat mengadaptasikan pembelajaran terhadap perbedaan individual yang 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam pencapaian prestasi siswa. Bentuknya 

yang merupakan kombinasi dari pembelajaran kooperatif dan pengajaran 

individualisasi memungkinkan para siswa dengan cacat akademik untuk 

melakukan yang terbaik pada level kemampuan mereka. Pengaruh Team Assited 

Individualization (TAI) bagi siswa cacat akademik sangat kuat. Pengaruh positif 

dalam hal ini yaitu dalam hubungan pertemanan dengan siswa yang memiliki 

cacat akademik dan dalam menurunkan tingkat penolakan terhadap para siswa ini. 

Selain itu penelitian oleh Parsons (Slavin, 2005) menyatakan TAI memberikan 
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kesempatan kepada para siswa untuk berkembang pada taraf pengajaran yang 

sesuai. Pembelajaran dengan menggunakan TAI juga dapat meminimalisir 

keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan secara rutin, membuat para 

siswa termotivasi untuk mempelajari materi - materi yang diberikan dengan cepat 

dan akurat, dan tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan jalan pintas 

(Slavin, 2005). 

 Sedangkan metode resitasi adalah pemberian tugas, metode penyajian 

bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas (Djamarah dan Zain, 

2010). Pemberian tugas dilakukan untuk memberikan bekal tambahan pengalaman 

dan pengetahuan kepada siswa. Tugas biasanya dikerjakan secara individu 

maupun berkelompok. Pemberian tugas ini dapat merangsang siswa dalam 

melakukan aktivitas belajar individu dan kelompok serta melatih siswa untuk 

mandiri, beranggung jawab, disiplin, dan menciptakan kerja sama yang baik. 

Hasil penelitian Djumijati (2011) mengatakan bahwa penerapan metode resitasi 

dapat meningkatkan presasi belajar siswa kelas VI. Hasil penelitian oleh Masruroh 

(2006) mengatakan bahwa penggunaan metode resitasi lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran secara konvensional terhadap hasil belajar matematika pada 

pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 2. 

 Urian di atas dapat dikatakan bahwa model pembelajaran tipe TAI (Team 

Assited Individualization) dengan metode resitasi memiliki pengaruh besar 

terhadap hasil belajar siswa. Keduanya memiliki pengaruh yang baik dari sisi 

akademik maupun sosial. Penggunaan model pembelajaran tipe TAI (Team 

Assited Individualization) dengan metode resitasi sama-sama menjadikan siswa 

termotivasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Selain itu menurut 

Slavin pentingnya tujuan kelompok dan tanggung jawab individu adalah 

memberikan intensif kepada siswa untuk saling membantu satu sama lain dan 

saling mendorong untuk melakukan usaha yang maksimal (Slavin, 2005). Sesuai 

penjelasan dari uraian diatas maka penelitian tentang “Penerapan Model 

Pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) dengan Metode Resitasi pada 

Pelajaran Matematika” perlu untuk dilakukan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penalitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1.  Bagaimana penerapan model pembelajaran Team Assited Individualization

 (TAI) dengan menggunakan metode resitasi pada pelajaran matematika

 siswa kelas VIII di SMPN Negeri 1 Gandusari - Trenggalek ? 

1.2.2. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) dengan menggunakan 

metode resitasi pada pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Negeri 

1 Gandusari –  Trenggalek ? 

1.2.3. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model  pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) dengan 

menggunakan metode resitasi pada pelajaran matematika siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 1 Gandusari – Trenggalek ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berkaitan dengan kemampuan peneliti dan agar pembahasan dalam 

penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah dalam 

penelitian ini dengan batasan sebagai berikut : 

1.3.1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Gandusari -

 Trenggalek dengan materi “Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran”. 

1.3.2. Penilaian aktivitas belajar pada penelitian ini mengacu pada aspek tingkah 

laku dalam kegiatan belajar diantaranya oral activities, listening activities, 

dan writing activities. 

1.3.3. Hasil belajar mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan, 

penafsiran danpertimbangan untuk membuat keputusan dari tingkat hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan : 
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1.4.1. Penerapan model pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) 

dengan metode resitasi pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Gandusari - Trenggalek. 

1.4.2. Aktivitas belajar siswa menggunakan model pembelajaran Team Assited 

Individualization (TAI) dengan metode resitasi pada pembelajaran 

matematika siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Gandusari - Trenggalek. 

1.4.3. Hasil belajar siswa menggunakan model Team Assited Individualization 

(TAI) dengan metode resitasi pada pembelajaran matematika siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Gandusari - Trenggalek. 

1.5. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1.5.1. Bagi sekolah 

  Model pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) dengan metode 

 resitasi dapat dijadikan sebagai model pembelajaran alternatif dan 

 bervariasi dalam upaya mengembangkan kemampuam pemahaman siswa, 

 memperbaiki kualitas proses belajar mengajar dan peningkatan hasil 

 belajar. 

1.5.2. Bagi peserta didik 

  Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa baik saat pembelajaran di 

 sekolah maupun dirumah, melatih ketrampilan dalam bekerja sama dengan 

 baik, melatih kemandirian dan tanggung jawab individual pada siswa. 

1.5.3. Bagi pendidik ataupun calon pendidik 

  Penelitian ini diharapakan dapat memberikan solusi dalam pemecahan 

 masalah berkaitan dengan pembelajaran matematika,guru lebih berperan 

 aktif dalam memberikan pengajaran yang bervariasi dan meningkatkan 

 kualitas mengajar sebagai guru yang professional. 

1.6. Definisi Operasional 

 Agar tidak terjadi perdedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan definisi sebagai berikut : 
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1.6.1. Model Team Assited Individualization (TAI) 

  Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assited Individualization (TAI) 

 dikembangkan khusus untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar 

 siswa secara individual. Bentuknya yang merupakan kombinasi dari 

 pembelajran kooperatif dan pengajaran individual memungkinkan bagi 

 siswa dengan cacat akademik memperoleh kesempatan untuk melakukan 

 yang terbaik pada tingkat kemampuannya untuk keberhasilan timnya 

 (Slavin, 2005). 

1.6.2. Metode Resitasi 

  Metode resitasi (penugasan) merupakan metode penyajian bahan pelajaran 

 dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 

 kegiatan belajar, merangsang  siswa untuk aktif belajar baik secara 

 individual maupun kelompok kemudian mempertanggungjawabkan hasil 

 pekerjaannya (Djamarah dan Zain, 2010). 

1.6.3. Aktivitas Belajar Siswa 

 Aktivitas belajar siswa didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang 

diberikan pada pembelajara dalam situasi belajar mengajar (Hamalik, 

2009). Adapun bentuk aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi 8 macam yaitu visual activities, oral activities, 

listening activities, drawing activities, writing activities, motor activities, 

mental activities, dan emosional activities. 

1.6.4. Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar mengacu pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar 

merupakan indikator dari adanya perubahan tingkah laku siswa (Hamalik, 

2008). 


