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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan hasil sinergi dari tiga komponen 

pembelajaran utama yakni siswa, kompetensi guru, dan fasilitas pembelajaran. 

Pembelajaran matematika  adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran 

matematika dalam mengajarkan matematika kepada para siswanya, yang di 

dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang 

matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

siswa serta antara siswa dengan siswa (Suyitno: 2004). 

Dalam menciptakan suasana atau pelayanan, hal yang esensial bagi guru 

adalah memahami cara-cara siswa memperoleh pengetahuan dari kegiatan 

belajarnya. Siswa harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif 

membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya. Pembelajaran matematika berlangsung dengan melibatkan siswa 

secara penuh, dalam artian pembelajaran yang berlangsung dapat  berjalan efektif 

dan menyenangkan. Jika guru dapat memahami proses pemerolehan pengetahuan, 

maka ia dapat menentukan strategi pembelajaran yang  tepat bagi siswa. Hal ini 

merupakan suatu tantangan bagi guru matematika untuk senantiasa berpikir dan 

bertindak kreatif. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan keterampilan tinggi yang 

melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan kerja sama 

yang efektif. Cara berpikir seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan 

matematika. Berpikir matematika merupakan kegiatan mental yang dalam 

prosesnya selalu menggunakan abstraksi dan generalisasi (Hudojo: 1990). Tujuan 

umum diberikannya matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

yaitu (1) Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 
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perbedaan, konsisten dan inkonsistensi, (2) Mengembangkan aktivitas kreatif 

yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan 

pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta 

mencoba-coba, (3) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, (4) 

Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan 

gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam 

menjelaskan gagasan (Depdiknas: 2004). 

Salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan matematika saat ini 

adalah model pembelajaran  yang dilaksanakan dikelas. Dalam pembelajaran 

konvensional pendidik terlalu mendominasi, sehingga keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran sangat  kurang. Dalam hal ini siswa bukan lagi dipandang 

sebagai subyek pembelajaran melainkan sebagai obyek pembelajaran.  Siswa  

seharusnya dituntut aktif  mengembangkan segala hasil olahan informasi yang 

diterima dalam pikirannya dalam proses pembelajaran. 

Mempelajari konsep-konsep matematika tidaklah mudah. Banyak siswa 

yang mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. Kenyataan 

menunjukkan bahwa daya serap siswa SLTP/MTs pada mata pelajaran 

matematika relatif rendah. Banyak hal yang menjadi penyebab kurangnya 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika.salah satu diantaranya 

adalah model pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru berarti guru menyampaikan materi 

pelajaran didepan kelas sedangkan siswa sebagai pendengar. Hal ini menyebabkan 

siswa menjadi pasif, tidak mempunyai kesempatan untuk menemukan sendiri 

(siswa tidak kreatif), dan siswa mudah lupa akan materi pelajaran yang diajarkan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus mampu memilih cara atau teknik 

mengajar yang tepat agar siswa berperan aktif, sehingga  dapat termotivasi dalam 

proses belajar  mengajar (Hudojo: 2001).  

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan model pembelajaran yang lebih 

menekankan pada aktivitas siswa sehingga proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

menyusun pengetahuan mereka sendiri. Salah satu model pembelajaran yang 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menyusun pengetahuan 

mereka sendiri melalui kerja kelompok adalah model pembelajaran TAI.  Model 

pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) termasuk dalam 

pembelajaran kooperatif. Salah satu ciri pembelajaran kooperatif adalah 

kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen 

(Suyitno: 2004). Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang 

setara. Karena pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok sangat 

diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu 

temannya yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang pandai 

dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan siswa yang 

lemah akan terbantu dalam  memahami permasalahan yang diselesaikan dalam 

kelompok tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, agar pengajaran dapat mencapai hasil sesuai 

dengan tujuan yang direncanakan, guru perlu mempertimbangkan  pembelajaran 

yang efektif. Oleh karena itu dirasa perlu diadakan penelitian tentang Penerapan 

Model Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualy) Pada Pokok Bahasan 

Aljabar  Kelas VIII Semester I di MTs Muhammadiyah I Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pembelajaran TAI siswa dituntut untuk bekerja sama dalam 

kelompok yang senantiasa saling membantu satu sama lain atau saling gotong 

royong, siswa yang kurang mampu akan terbantu oleh siswa yang sudah mampu.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah  penerapan  model pembelajaran TAI pada pokok bahasan bentuk 

Aljabar di MTs Muhammadiyah I Malang berjalan efektif ? 

2. Bagaimana  ketuntasan belajar  siswa pada Pembelajaran  matematika materi 

bentuk Aljabar dengan menggunakan model pembelajaran TAI di MTs 

Muhammadiyah I Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Pembelajaran TAI yang dilakukan diharapkan menghasilkan ketuntasan 

belajar siswa dengan hasil yang baik, misalnya guru dapat mentuntaskan materi 

pembelajaran, atau apabila tidak, dapat mengetahui letak kesulitan siswa dan 

dapat memperbaikinya. Dari uraian tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui keefektifan penerapan model pembelajaran TAI pada pokok 

bahasan Aljabar di MTs Muhammadiyah I Malang. 

2. Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa pada materi Aljabar dengan 

menggunakan model pembelajaran TAI. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak lain. Demikian pula dengan penelitian tentang  penerapan model 

pembelajaran TAI (team assisted individualy)  pada pokok bahasan bentuk aljabar  

kelas VIII semester I di MTs Muhammadiyah I Malang. Dengan dilaksanakannya 

penelitian ini maka manfaat yang diharapkan adalah : 

Ada dua manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini, yakni: 

1. Dari segi teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dunia 

pendidikan Indonesia mengenai model pembelajaran TAI  untuk dijadikan 

bahan masukan di sekolah. 

2. Dari segi praktis  

Pada penelitian ini diantaranya memberikan manfaat pada:  

a. Guru/Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran dalam  menerapkan 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI, agar materi 

yang diterima oleh siswa lebih bermakna, dan diharapkan menjadi salah satu 

alternatif bentuk pembelajaran untuk mengajarkan materi Aljabar di  

sekolah. 
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b.  Pembaca/ Peneliti Lain 

Memberitahukan penerapan model pembelajaran TAI pada materi Aljabar di 

MTs Muhammadiyah I Malang. 

c.  Siswa   

Dapat  membantu mengembangkan model pembelajaran yang bermakna 

sehingga dapat  meningkatkan penguasaannya terhadap konsep-konsep 

matematika serta dapat meningkatkan hasil belajarnya.   

d. Sekolah  

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kebijaksanaan yang diambil 

dalam  rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar dimasa yang akan 

datang, karena materi pelajaran lain juga mempunyai keterkaitan antar 

konsepnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Untuk memberikan arah pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai 

dengan latar belakang permasalahan di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa MTs Muhammadiyah I Malang Kelas VIII. 

2. Materi yang dajarkan adalah pada pokok bahasan Aljabar  sub pokok bahasan 

pada bentuk-bentuk Aljabar. 

3. Dalam hal ini efektif tidaknya dinilai dari hasil aktifitas guru dan aktifitas 

siswa.    

 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah memahami dan menghadapi kesalahan terhadap 

penelitian ini maka ada beberapa konsep yang digunakan harus diberi 

batasan/definisi tertentu, sehingga konsep itu nantinya mempunyai keterbatasan 

arah dan memiliki definisi masing-masing, maka perlu diberikan batasan 

pengertian sebagai berikut: 
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Model Pembelajaran TAI  

Model pembelajaran TAI adalah pembelajaran kooperatif. Dalam model 

pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 

5 siswa) yang heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah 

disiapkan oleh guru, selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara 

individu bagi siswa yang memerlukannya. Keheterogenan kelompok mencakup 

jenis kelamin, ras, agama (kalau mungkin), tingkat kemampuan (tinggi, sedang, 

rendah), dan sebagainya (Slavin: 2008). 


