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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada abad 21 ini, perlu ditelaah kembali praktik-praktik pembelajaran di 

sekolah-sekolah. Peranan yang harus dimainkan oleh dunia pendidikan dalam 

mempersiapkan anak didik untuk berpartisipasi secara utuh dalam kehidupan 

bermasyarakat akan sangat berbeda dengan peranan tradisional yang selama ini 

dipegang erat oleh sekolah-sekolah. 

 Ada persepsi umum yang sudah berakar dalam dunia pendidikan dan juga 

sudah menjadi harapan masyarakat. Persepsi umum ini menganggap bahwa sudah 

merupakan tugas guru untuk mengajar dan menyodori siswa dengan muatan-

muatan informasi dan pengetahuan. Guru perlu bersikap atau setidaknya 

dipandang oleh siswa sebagai yang “maha tahu” dan sumber informasi. Lebih 

celaka lagi, siswa belajar pada situasi yang membebani dan menakutkan karena 

dibayangi oleh tuntutan-tuntutan mengejar nilai hasil UAN yang tinggi. 

 Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan dasar yang mempersiapkan para peserta didiknya untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penguasaan siswa terhadap konsep-

konsep materi pelajaran khususnya matematika pada tingkat dasar sangat 

berpengaruh terhadap penguasaan konsep pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

Oleh karena itu, guru harus benar-benar mampu menanamkan konsep-konsep 
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materi pelajaran khususnya matematika sedini mungkin untuk membantu para 

siswa yang mengalami kesulitan. 

 Berdasarkan fakta yang ada, yaitu nilai UAN SMP pada tahun ajaran 

2004/2005 kemarin, masih banyak siswa SMP yang nilainya belum memenuhi 

batas kelulusan untuk mata pelajaran Matematika. Padahal nilai standar untuk 

lulus mata pelajaran matematika hanya 4,25. Hal ini terjadi pada sebagian besar 

SMP di Surakarta. Bahkan diantara sekian SMP yang ada, sangat sedikit sekali 

yang seluruh siswanya lulus untuk mata pelajaran matematika.  

 Pada umumnya siswa SMP memandang pelajaran matematika sebagai 

suatu mata pelajaran yang sulit karena selalu berkaitan dengan perhitungan yang 

menggunakan rumus-rumus, serta adanya kemungkinan penggunaan metode 

belajar mengajar yang tidak terstruktur secara baik menyebabkan daya serap siswa 

terhadap materi matematika relatif rendah. 

 Pendidikan selalu mengalami perubahan dalam rangka mencari struktur 

kurikulum, sistem pendidikan dan metode mengajar yang efektif dan efisien. 

Pelaksanaan upaya tersebut antara lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana, 

meningkatkan mutu para pendidik dan peserta pendidik serta perubahan dan 

perbaikan kurikulum. 

 Pemilihan metode mengajar harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran, 

materi pengajaran dan bentuk pengajaran (kelompok atau individu). Pada 

dasarnya tidak ada metode mengajar yang paling ampuh, sebab setiap metode 

mengajar yang digunakan pasti punya kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu 

dalam mengajar bisa digunakan berbagai metode, sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

 Salah satu pokok bahasan materi pelajaran matematika untuk siswa SMP 

kelas VIII semester II adalah Lingkaran. Sub Pokok bahasan Luas dan Keliling 

lingkaran ini  membahas   lebih mendalam tentang menghitung Luas dan Keliling 

Lingkaran serta penerapannya pada kehidupan dalam bentuk soal cerita. Pada 

umumnya kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal tentang luas 

dan keliling lingkaran terletak pada pemahaman soal dan mengubah bentuk soal 

cerita menjadi model matematika, siswa kurang mampu dalam 
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mentransformasikan masalah atau persoalan kedalam model matematika, siswa 

masih mengalami kesulitan dalam mengenali unsur- unsur lingkaran yang 

diketahui dan mengaitkan informasi yang diketahui dengan rumus yang ada. 

Berbagai kesulitan yang dihadapi siswa umumnya hanya diselesaikan sendiri 

tanpa dikomunikasikan dengan siswa lain atau dengan guru yang mengajar. Oleh 

karena itu diperlukan mengikutsertakan keaktifan siswa selama proses belajar 

mengajar. Siswa yang cerdas dapat membantu proses pemahaman bagi siswa yang 

lamban. Hal ini dikarenakan pelajaran matematika tidak hanya untuk dihafal tapi 

harus dipahami, dimengerti bahkan dihayati. Sehingga keterlibatan antara guru 

dan siswa dalam mendapatkan konsep-konsep serta pemecahan persoalan dapat 

terlaksana. 

 Dari uraian di atas, maka perlu dikembangkan suatu inovasi dalam 

pembelajaran yaitu dengan adanya proses belajar bersama atau belajar kelompok 

atau yang lebih dikenal dengan metode kooperatif. Dalam pembelajaran ini 

didapatkan adanya proses kebersamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Salah satu tipe dari metode kooperatif adalah tipe TAI (Team Assisted 

Individualization). Metode kooperatif tipe TAI dapat diterjemahkan sebagai suatu 

metode yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah-masalah yang sama 

dengan menggabungkan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. 

Penggunaan metode kooperatif tipe TAI  akan meningkatkan kemampuan 

akademik, yaitu prestasi belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Hal ini 

dikarenakan apabila siswa diajar secara kooperatif  akan terjadi kerjasama 

didalam kelompoknya, maka  siswa akan lebih senang dan menyukai materi 

pelajaran yang diberikan. Ada tiga tipe siswa yang berkaitan dengan belajar, siswa 

yang berkemampuan awal tinggi, siswa yang berkemampuan awal sedang dan 

siswa yang berkemampuan awal rendah. Siswa yang mempunyai kemampuan 

awal tinggi akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. 

Begitu juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan awal rendah akan 

mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran.   

 Sub Pokok bahasan luas dan keliling lingkaran merupakan materi yang 

diperoleh siswa SMP kelas VIII semester II. Dalam sub pokok bahasan 
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menghitung keliling dan luas lingkaran ini dibutuhkan pemahaman dan 

penguasaan konsep serta ketelitian, sehingga siswa diharapkan tidak hanya 

menghapal rumus. Oleh karena itu dengan metode kooperatif tipe TAI diharapkan 

siswa dapat saling membantu untuk  memahami materi pelajaran dan bisa 

mengerjakan soal-soal  bervariasi. Dengan metode ini siswa diharapkan  aktif 

dalam belajar dan mampu menguasai konsep dengan baik, sehingga prestasi 

belajar siswa akan optimal 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas 

dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Tidak sesuainya metode yang digunakan dalam menyampaikan pokok 

bahasan tertentu kemungkinan mempengaruhi prestasi belajar. 

2. Kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika pada sub pokok 

bahasan luas dan keliling  lingkaran rendah. 

3. Guru belum mampu menciptakan suasana belajar kelompok yang menarik 

dan menyenangkan sehingga siswa kurang aktif belajar matematika. 

4. Penyampaian materi pada sub pokok bahasan luas dan keliling lingkaran 

monoton. 

5. Kemampuan awal siswa yang berbeda-beda kemungkinan akan 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar analisanya lebih terarah dan mendalam, permasalahan yang dipilih  

dan akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Metode mengajar yang digunakan adalah metode kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) dan metode konvensional. 

2. Prestasi belajar siswa dibatasi oleh prestasi belajar matematika pada sub 

pokok bahasan luas dan keliling lingkaran. 
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3. Kemampuan awal matematika siswa  dibatasi pada nilai UUB matematika 

siswa kelas VIII semester I SMP N 1 Mojolaban. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengajaran matematika dengan metode kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) pada sub pokok bahasan luas dan keliling 

lingkaran akan menghasilkan prestasi belajar matamatika yang secara 

signifikan  lebih baik jika dibandingkan dengan pengajaran matematika 

dengan metode konvensional? 

2. Apakah siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan menghasilkan 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan luas dan keliling 

lingkaran yang secara signifikan lebih baik jika dibandingkan dengan 

prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dan 

kemampuan awal sedang? 

3. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode mengajar 

matematika dan kemampuan awal matematika siswa terhadap prestasi 

belajar matematika pada sub pokok bahasan luas dan keliling lingkaran ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pengajaran matematika pada sub pokok bahasan 

luas dan keliling lingkaran dengan metode kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) menghasilkan prestasi belajar matematika yang 

secara signifikan lebih baik jika dibandingkan dengan pengajaran 

matematika dengan  metode konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi 

akan menghasilkan prestasi belajar matematika yang secara signifikan lebih 

baik jika dibandingkan dengan siswa yang berkemampuan awal rendah. 
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3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode 

mengajar matematika dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan luas dan keliling lingkaran. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru dan sekolah. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi pada guru mata pelajaran matematika untuk 

mengembangkan metode kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) sebagai suatu alternatif menarik dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam upaya mengaktifkan siswa untuk belajar. 

2. Memotivasi siswa agar lebih berprestasi dengan cara belajar kelompok. 

3. Sebagai bahan pertimbangan, masukan atau acuan bagi penelitian sejenis.  
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