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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini masih menjadi pembicaraan hangat dalam masalah mutu 

pendidikan adalah prestasi belajar siswa dalam suatu bidang tertentu. 

Menyadari hal tersebut, sehingga pemerintah bersama para ahli pendidikan 

berusaha untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. 

Upaya pembaruan pendidikan telah banyak dilakukan pemerintah, 

diantaranya usaha dalam meningkatkan pendidikannya terlebih dahulu dengan 

mengadakan seminar, pelatihan – pelatihan dalam pemantapan materi pelajaran 

serta metode pembelajaran untuk bidang studi tertentu. Banyak usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia, khususnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah, 

akan tetapi belum menampakkan hasil yang memuaskan baik ditinjau dari 

proses pembelajaran maupun dari hasil prestasi belajar siswa. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan ilmu sosial. Sementara itu keadaan sosial di lapangan mengalami 

perubahan setiap saat. Untuk mengatasi hal tersebut, pembelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan kognitif, pemahaman, dan kemampuan siswa 

menganalisis terhadap keadaan sosial masyarakat dalam menghadapi 

perubahan zaman ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui 
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pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) siswa diharapkan menjadi siswa 

yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang semakin modern. 

Adapun materi IPS di SMP adalah IPS terpadu yang meliputi geografi, sejarah 

dan ekonomi. 

Menurut Hamzah B Nuno (2006: 2) istilah pembelajaran memiliki 

hakekat pemecahan atau pencegahan sebagai upaya untuk pembelajaran siswa 

maka, dalam belajar siswa tidak hanya berinteraksi dengan keseluruhan sumber 

yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, oleh 

karena itu pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana pembelajaran 

siswa bukan pada apa yang dipelajari siswa. 

Selama pembelajaran geografi pada materi bentuk muka bumi siswa 

kelas VII SMP PGRI Purwokerto kurang diminati, karena berbagai alasan 

seperti : 

1) Siswa kurang memahami materi pembelajaran. 

2) Suasana pembelajaran kurang menyenangkan. 

3) Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI  

(Team Assisted Individualization) 

Dari uraian di atas pembelajaran yang menjenuhkan bagi siswa kelas VII 

SMP PGRI Purwokerto, sehingga siswa cepat merasa bosan dalam mengikuti 

pembelajaran geografi pada materi bentuk muka bumi. Berdasarkan 

pengamatan peneliti dari beberapa pembelajaran geografi materi bentuk muka 

bumi selama ini, masih banyak siswa yang kurang memahami materi tersebut. 

Lihat table 1.1  
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Tabel 1.1 Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar  

No Jenis aktivitas siswa 

Jumlah 

Siswa 

Presentasi 

(%) 

1 Siswa melakukan diskusi 2 5% 

2 Siswa menyampaikan pertanyaan 2 5% 

3 Siswa menyampaikan pendapat 0 0% 

4 Siswa menyampaikan sanggahan 0 0% 

5 Siswa mengerjakan tugas 21 52,5% 

 Sumber = Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran, 2013 

 . Permasalahan yang timbul tersebut, mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas VII = 58,26 pada materi bentuk 

muka bumi dari 30 siswa yang mendapat nilai mencapai KKM ( 70 ) hanya 3 

atau 30%. Berdasarkan permasalahan itulah yang menjadikan peneliti lebih 

termotivasi dalam peningkatan aktifitas pembelajaran geografi pada materi 

bentuk muka bumi. 

Dalam pembelajaran kepada siswa, apabila guru masih menggunakan 

pembelajaran ekpositori atau konvensional dalam arti komukasi dalam 

pembelajaran cenderung berlangsung satu arah umumnya guru ke siswa, guru 

lebih mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton 

sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. 

Hal ini ditunjukan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

untuk mengajar siswa kelas VII di SMP PGRI Purwokerto mata pelajaran IPS 
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menggunakan model pembelajaran ceramah. Model pembelajaran ceramah 

merupakan suatu cara penyajian bahan atau penyampaian bahan pelajaran 

secara lisan dari guru (Udin S Winataputra, 2005: 4.13). kelemahan metode 

ceramah yang digunakan oleh guru di SMP PGRI Purwokerto pada mata 

pelajaran IPS kelas VII adalah sangat kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan pendapat, ide, dan pertanyaan. Guru cenderung 

menggunakan model pembelajaran dengan metode ceramah, kelas didominasi 

oleh guru sehingga menyebabkan siswa menjadi jenuh untuk belajar, guru 

kurang memberikan peluang kepada siswa untuk menanggapi dan mengajukan 

pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru mengakibatkan 

siswa rendah sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. 

Masalah yang telah dikemukakan diatas, bahwa guru SMP PGRI 

Purwokerto perlu melakukan perbaikan proses pengajaran. Salah satunya 

dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hasil 

dan aktifitas belajar siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Banyak sekali model – model 

pembelajaran yang bisa diterapkan, sehingga memungkinkan guru untuk 

menyampaikan materi IPS secara maksimal dan menyenangkan. Salah satu 

model pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization). Model pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran 

yang mengajak siswa ke dalam proses belajar mengajar yang dinamis dan 

menyenangkan, tercipta suasana yang menarik, materi pelajaran yang diberikan 

oleh guru mudah dipahami dan dimengerti siswa. 
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Model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) dapat 

melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik, saling membantu memecahkan 

masalah dan saling mendorong untuk aktif karena model pembelajaran Team 

Assisted Individualization siswa dilatih untuk belajar materi yang telah 

dipersiapkan oleh guru secara mandiri atau individual. Hasil belajar individual 

didiskusikan oleh kelompoknya masing – masing dan saling dibahas oleh 

anggotanya. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan 

untuk memecahkan masalah. 

Dari uraian di atas, maka peneliti menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization dalam penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran IPS geografi pada materi 

bentuk muka bumi siswa kelas VII SMP PGRI Purwokerto. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat di identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya pada materi bentuk muka 

bumi di kelas masih berjalan secara monoton. 

2. Aktifitas siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. 

3. Rendahnya hasil pembelajaran geografi khususnya pada materi bentuk muka 

bumi masih dibawah KKM ( Nilai KKM = 70 ) 

4. Guru belum pernah menggunakan model pembelajaran kooperatif TAI  

( TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION ) 
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C. Rumusan Masalah 

Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ( IPS ) geografi pada materi bentuk 

muka bumi siswa kelas VII di SMP PGRI Purwokerto? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan mendasarkan pada permasalahan yang ada maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa 

dalam proses pembelajaran IPS geografi pada materi bentuk muka bumi siswa 

kelas VII SMP PGRI Purwokerto melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI (Team Assisted Individualization). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a.  Siswa dalam mengerjakan tugas mandiri maupun kelompok meningkat. 

b. Meningkatkan rasa kerjasama siswa dalam belajar kelompok. 

c. Dapat menumbuhkan rasa kerjasama antar siswa, meningkatkan motivasi 

dan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran IPS. 

d. Keberanian siswa mengungkapkan ide, pendapat, pertanyaan dan saran 

meningkat. 

e. Meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam mata pelajaran IPS 

geografi khususnya pada materi bentuk muka bumi.  

2. Bagi guru 
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a. Membantu guru supaya proses belajar mengajar tidak berlangsung 

monoton. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan 

tentang model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Peningkatan aktivitas siswa 

Peningkatan aktivitas siswa yaitu meningkatnya jumlah siswa yang bertanya 

dan menjawab, meningkatnya jumlah siswa yang saling berinteraksi 

membahas materi pelajaran selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

2. Hasil belajar siswa 

 Merupakan penguasaan atau pengetahuan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan 

oleh guru.  

3. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ( Team Assisted Individualization) 

Pembelajaran Team Assisted Individualization adalah salah satu model 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa, 

mengingat di dalam kelas kemampuan siswa yang berbeda – beda. Team 

Assisted Individualization merupakan model belajar mengerjakan tugas 

secara individu setelah itu hasil belajar individu didiskusikan oleh 

kelompoknya masing – masing. Di kelompok membahas hasil kerja tiap 

individu anggota, antar anggota saling mengoreksi. 
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