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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas  
sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam  
mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di 
sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam  rangka meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat 
menciptakan manusia Indonesia berkualitas, manusia yang cerdas berketrampilan dan 

berwatak. Cerdas dalam arti memiliki pengetahuan dan teknologi serta terdidik sehingga 
dapat menggunakan nalar dan  intelektualnya. Berketrampilan artinya mampu 
melaksanakan  berbagai  tugas dan kewajibannya yang memerlukan keterampilan fisikal, 
sedangkan  berwatak berarti memiliki kepribadian dan sikap yang sesuai dengan jiwa dan 
pandangan hidup bangsa.  
 Guru yang profesional dalam melakukan pembelajaran akan dapat menguasai 
setiap materi yang disampaikan sehingga dengan mudah dapat dikuasai oleh peserta 
didik, sebaliknya guru yang tidak memiliki kualitas tidak akan mampu membawa peserta 
didik kepada hasil yang optimal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SD N Bendar 
Kabupaten Pati pada mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2012/2013 
diketahui nilai siswa masih rendah. Siswa yang tuntas hanya 13 siswa (36,1%), siswa yang 
tidak tuntas 23 siswa (63,9%). Dengan nilai terendah 47, nilai tertinggi 79, dan nilai rata-
rata siswa 65,667. Jauh dari target KKM SD N Bendar yaitu siswa yang tuntas 75% dan 
nilai rata-rata ≤ 75. 
 Kenyataan tersebut bila terus berlanjut akan membawa dampak kurang baik bagi 
proses pembelajaran, guru, siswa, sekolah, maupun kemajuan pendidikan pada umumnya. 

Proses pembelajaran yang kurang maksimal dapat menyebabkan situasi pembelajaran 
menjadi kurang kondusif, kurang menarik, dan siswa menjadi bosan. Di samping itu, 
apabila dilihat dari aspek guru, berarti guru merasa bersalah karena belum mampu 
menuntaskan kompetensi dasar yang telah direncanakan. Sebab siswa masih mengalami 
kesulitan dalam pembelajaran. 
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Kondisi yang kurang kondusif tersebut tidak serta merta muncul begitu saja. 
Rendahnya kemampuan siswa kelas V disebabkan oleh beberapa faktor. Guru yang 
kurang menguasai kompetensi materi pembelajaran dan cara penyajian bahan ajar yang 
cenderung monoton, merupakan salah satu penyebabnya. Belum lagi kreativitas guru yang 
rendah dalam memilih dan mengembangkan bahan ajar juga ikut mengurangi minat 
belajar siswa. Bahkan ketidak hadiran media pembelajaran yang bervariasi akan semakin 
menambah kebosanan siswa. 
 Untuk menyikapi hal tersebut perlu kiranya ditemukan solusi pemecahannya 
dalam rangka perbaikan pembelajaran secara inovatif dan kreatif yaitu, suatu 
pembelajaran yang dapat dilakukan dengan mengembangkan bahan ajar, media 

pembelajaran, maupun pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Penyebabnya karena 
guru yang mengajar mata pelajaran IPA kelas 4 kurang pandai dalam mengajar mata 
pelajaran IPA. 

Dengan adanya pemilihan bahan ajar, media pembelajaran, dan  model 
pembelajaran akan dapat memotivasi minat, gairah, dan kompetensi siswa. Berdasarkan 
jenis masalah dan faktor penyebab munculnya masalah di atas, Model Pembelajaran 
Team Assisted Individualization (TAI) dipandang sebagai bentuk tindakan yang relevan 
untuk dapat mengatasi masalah pembelajaran di atas. Dikarenakan model pembelajaran 
kooperatif Team Assisted Individualization member kesempatan kepada siswa untuk aktif, 
yang mana siswa yang sudah memahami materi menjelaskan kepada temannya yang 
belum paham materi. Sedangkan siswa yang belum paham materi bisa bertanya kepada 
temannya yang sudah memahami materi. Diharapkan siswa saling membantu, saling 
berdiskusi dengan bertukar argument dalam pemahaman materi 

Model Pembelajaran TAI telah menawarkan model pembelajaran yang dapat 
menggiatkan minat siswa melalui diskusi kelompok. Model pembelajaran ini memang 
sesuai dengan jiwa kurikulum sekarang yang menuntut siswa lebih aktif dan kreatif. 

Penggunaan model TAI diharapkan bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam.  

 
1.2  Identifikasi Masalah 
  Dari latar belakang masalah di atas, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa ada 
beberapa masalah yang dapat dikemukakan. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: 
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a. Mata pelajaran IPA dianggap sulit oleh siswa. 
b. Guru belum pernah mencoba model pembelajaran yang selain biasanya. 
c. Perlu diterapkan model pembelajaran yang tepat, efektif, dan inovatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
 

1.3  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah yang ingin dipecahkan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah model pembelajaran Team 

Assisted Individualization dalam meningkatkan proses belajar IPA siswa kelas V SD N 
Bendar Kabupaten Pati semester I Tahun Pelajaran 2013/2014? (2) Apakah penerapan 
model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA siswa kelas V SD N Bendar Kabupaten Pati semester I Tahun Pelajaran 2013/2014? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan proses belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
dengan Model TAI siswa kelas V SD N Bendar Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 
2013/2014. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada kelas V SD N Bendar Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
 Kegiatan dan laporan hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 
berikut: 

1. Bagi Siswa 
a. Untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas V SD N Bendar dalam 

pembelajaran IPA. 
b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara umum pada siswa kelas V SD 

N Bendar. 
2. Bagi Guru 

a. Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya khususnya untuk 
meningkatkan kualitas praktik pembelajaran agar menjadi lebih efektif. 
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b. Untuk menjadikan guru bisa berkembang lebih profesional. 
c. Untuk menjadikan guru lebih percaya diri. 
d. Memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan sendiri dengan memilih dan menerapkan model pembelajaran 
yang sesuai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




