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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Paradigma pembelajaran Matematika dari zaman ke zaman merupakan salah 

satu mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian besar siswa, baik siswa yang 

masih duduk dibangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Matematika 

merupakan ilmu pengetahuan pasti yang menggunakan logika untuk memecahkan 

sebuah permasalahan, sehingga mereka beranggapan bahwa mata pelajaran 

Matematika sangat sulit dan rumit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, mereka 

enggan untuk belajar Matematika, sehingga menyebabkan hasil belajar mereka 

kurang dari ketuntasan minimal yang telah ditentukan. 

Ditinjau dari strategi belajar dan model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kurang menarik perhatian siswa dan masih monoton mengakibatkan 

kurangnya ketertarikan siswa dan keterlibatan siswa terhadap mata pelajaran 

Matematika. Strategi belajar yang disertai dengan model pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan guna menunjang kelancaran penyampaian 

materi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, juga dapat lebih mempermudah 

siswa untuk memahami materi yang disampaikan.Secara umum strategi adalah 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 

yang telah ditentukan.Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 
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Strategi belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  

sangat cocok membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.Dengan model 

tersebut guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh 

informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. 

Selain itu, mereka juga mengajarkan bagaimana mereka belajar.Model 

pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok belajar siswa kecil yang 

bekerja sebagai suatu tim untuk menyelesaikan suatu masalah, mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota saling bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran.Belajar dalam pembelajaran kooperatif dikatakan belum selesai jika 

salah satu teman kelompok belum menguasai materi pelajaran (Isjoni, 2011). 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai dampak positif untuk siswa yang 

rendah prestasi belajarnya.Hal ini disebabkan pembelajaran kooperatif 

memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. 

Namun, dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu, tidak ada satu 

model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. 

Berarti untuk setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang 

lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.Oleh karena itu, dalam memilih suatu model 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti: materi 

pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan 

belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru kelas IV SDN Candipari I 

Kecamatan Porong, didapati bahwa kegiatan pembelajaran Matematika materi 

operasi hitung bilangan masih kurang interaktif antara guru dan siswa. Sekolah 

masih minim media pembelajaran. Pembelajaran hanya didominasi oleh guru, 

sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru masih  menggunakan 

strategi belajar dan model pembelajaran yang konvensional dan monoton pada 

semua mata pelajaran tidak terkecuali pada mata pelajaran Matematika materi 

operasi hitung bilangan, sehingga antusiasme siswa untuk ikut terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran kurang dan sangat berpengaruh pada hasil belajar mereka. 

Dari jumlah keseluruhan 30 siswa kelas IV SDN Candipari I Kecamatan Porong, 

siswa yang masih berada dibawah ketuntasan kelulusan minimal (KKM) yang 

telah ditentukan oleh sekolah, yaitu 72 sebanyak 40% atau 17 siswa dikarenakan 

sekolah masih belum menerapkan perangkat pembelajaran yang kreatif, sehingga 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Penerapan strategi belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) ini sangat cocok dan sangat 

menarik bila digunakan dalam pembelajaran Matematika materi operasi hitung 

bilangan untuk kelas IV di SDN Candipari I Kecamatan Porong, karena model 

pembelajaran ini menerapkan gabungan dari dua hal yaitu belajar dengan 

kemampuan masing-masing individu dan belajar kelompok. Dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) pada 

proses pembelajaran divariasikan dengan cara membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anggota siswa. Pengelompokkan siswa 
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dilakukan dengan cara melakukan pre test sebelum pelajaran dimulai. Jadi, 

kelompok beranggotakan secara heterogen. 

Menurut (Suyitno, 2002:9) model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) adalah model pembelajaran yang membentuk 

kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berfikir yang berbeda-

beda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

adalah model pembelajaran dengan strategi belajar mengajar yang menempatkan 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen terdiri dari 4 sampai 5 

siswa dalam setiap kelompoknya dan selanjutnya diikuti dengan pemberian 

bantuan oleh guru secara individu bagi siswa yang membutuhkannya. 

Diharapkan setelah diimplementasikannya strategi belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization), siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan, 

tertarik dengan pembelajaran Matematika sehingga siswa antusias ikut terlibat 

dalam pembelajaran, dan terlatih untuk interaksi dengan anggota 

kelompok.Dengan begitu, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai 

penerapan strategi belajar mengajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI (Team Assisted Individualization) pada mata pelajaran Matematika dengan 

judul “Analisis Strategi Belajar Mengajar dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
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Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada Mata Pelajaran 

MatematikaSDN Candipari I Kecamatan Porong”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana strategi belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran koopertaif tipe Team Assisted Individualization (TAI) terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran MatematikaSDN 

Candipari I Kecamatan Porong? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas IV SDN Candipari I Kecamatan Porong 

setelah menggunakan strategi belajar mengajar dengan model pembelajaran 

koopertaif tipe Team Assisted Individualization (TAI) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana strategi belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran koopertaif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada 

mata pelajaran MatematikaSDN Candipari I Kecamatan Porong. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Candipari I Kecamatan Porong setelah menggunakan strategi belajar mengajar 

dengan model pembelajaran koopertaif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI). 
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D. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terlibat dalam penelitian. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mengenai analisa strategi belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

MatematikaSDN Candipari I Kecamatan Porong. Secara teoritis, manfaat dari 

penelitian ini adalah membantu mempermudah siswa untuk memahami materi 

pembelajaran Matematika, meningkatkan antusiasme siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran Matematika, memberikan inovasi baru terhadap metode 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak monoton, 

serta siswa menjadi tertarik dan merasa senang untuk belajar Matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dijadikan referensi dan memotivasi guru untuk dapat mendesain pembelajaran 

untuk siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

2) Mempermudah guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. 

3) Dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi. 

b. Bagi Siswa 

1) Lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

2) Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. 

3) Siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran Matematika. 
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4) Dapat melatih siswa untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya dalam memecahkan masalah. 

5) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa mengenai pembelajaran Matematika. 

6) Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. 

c. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman langsung mengenai bagaimana menciptakan sebuah 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, sehingga siswa 

tertarik dengan pembelajaran yang diajarkan. 

2) Mendapatkan ilmu mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI). 

3) Menjadi tahu bagaimana menjadi calon seorang guru yang harus kreatif, 

inovatif dan berfikir secara modern. 

d. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan mutu pendidik yang 

kreatif dan inovatif. 

2) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

e. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan mengenai strategi belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI). 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari salah tafsiran dalam memahami istilah dalam judul, 

maka perlu diberikan definisi istilah. Adapun definisi istilah sebagai berikut: 
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1. Strategi Belajar Mengajar adalah suatu garis-garis dasar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan 

dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan (Syaiful, 2010:5). 

2. Model Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) adalah kegiatan 

belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran 

kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam 

kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan (Sanjaya, 2006:239). 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan kombinasi antara keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual (Slavin, 2005). Tipe ini dirancang untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, ciri khas 

pada model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) ini adalah 

setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah 

dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-

kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan 

semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban 

sebagai tanggung jawab bersama. 

4. Hasil Belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti proses 

belajar mengajar. Hasil belajar merupakan istilah yang digunakan untuk 
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menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan usaha tertentu (Jihad, 2008:14). 

5. Matematika menurut Mulyono Abdurrahman (2003:252) adalah matematika

adalah suatu ara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi

manusia; suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan

tentang betuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung,

dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri

dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan.

Jadi berdasarkan definisi istilah diatas, maksud dari judul penelitian ini adalah

suatu tindakan atau usaha yang dilakukan dalam proses belajar mengajaruntuk 

mengetahui bagaimana hasil belajar mata pelajaran Matematika siswa kelas IV 

SDN Candipari I Kecamatan Porongdengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI), yaitu model pembelajaran 

secara kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 anggota kelompok yang heterogen. 


