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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam kemajuan suatu 

bangsa. Suatu bangsa dikatakan maju apabila bangsa tersebut mempunyai kualitas 

pendidikan yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 1 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Serta berupaya mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Gentara dan Sofhian (2012:01) Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

(PPKn), merupakan salah satu komponen kurikulum nasional yang wajib ada pada 

setiap penyelenggaraan pendidikan baik dasar, menengah maupun tinggi. Dalam 

undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

khususnya pasal 37 ayat 2 di mana disebutkan bahwa isi kurikulum setiap jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan dasar, menengah  tinggi wajib memuat: pendidikan 

agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. 
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Adapun hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh seseorang setelah 

melakukan proses belajar. Suatu keberhasilan dalam tujuan pendidikan tergantung 

dari siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan menurut Pudyo Susanto 

(2018:56) Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa selama 

melakukan kegiatan belajar kemampuan yang diperoleh itu menyangkut 

pengetahuan, pengertian, dan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siswa. Dalam 

pencapaian hasil belajar siswa harus merujuk kepada aspek-aspek seperti aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Purwanto (2011:54) menjelaskan 

terdapat tiga domain dalam hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat dididik dan diubah 

tingkah lakunya meliputi ketiga domain tersebut. Untuk mencapai kepentingan 

pengukuran hasil belajar domain-domain disusun secara hirarkis dalam tingkat-

tingkat mulai dari yang paling rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi 

dan kompleks. 

Dari penjelasan diatas hasil belajar PPKn adalah nilai yang dihasilkan oleh 

siswa selama mengikuti pembelajaran PPKn merupakan hasil pengukuran dari 

proses belajar PPKn yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam 

periode pembelajaran tertentu. Hasil belajar siswa dapat dilihat secara nyata 

berupa nilai atau hasil skor setelah siswa tersebut mengikuti tes/ulangan/ujian. 

Dalam menciptakan keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah tentunya 

peran guru dan siswa memegang peran penting. Menurut Wahab (2007:53) 

keberhasilan mengajar pada dasarnya adalah menggambarkan hubungan antara 

guru dan siswa dalam suatu sistem. Oleh sebab itu Guru harus bisa memilih model 

pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas agar pembelajaran menjadi efektif dan 
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siswa menjadi aktif didalam kelas peran seorang guru merupakan faktor utama 

sebagai fasilitator demi mewujudkan proses pembelajaran yang diinginkan dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan 

inti dari proses kegiatan pendidikan yang ada di sekolah, dengan guru sebagai 

pemegang utama proses kegiatan pembelajaran agar hasil belajar yang didapatkan 

peserta didik mencapai atau melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan. 

Penggunaan model pembelajaran berpengaruh pada keterlibatan siswa 

pada proses pembelajaran. Menurut Aunurrahman (2013:143) penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap 

pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga 

memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Oleh karena itu 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan faktor penting dalam 

mewujudkan tujuan pembelajaran. Siswa dituntut lebih aktif untuk berani 

mengungkapkan pendapat dan cara berpikir dalam menanggapi materi yang 

sedang diajarkan. Kenyataannya, pembelajaran di sekolah sering terjadi beberapa 

masalah yakni siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran masih 

berpusat pada guru (teacher centered), model pembelajaran yang dikembangkan 

lebih diwarnai pada pembelajaran konvensional seperti ceramah dan pemberian 

tugas akibatnya kurang merangsang siswa untuk terlibat aktif untuk 

mengungkapkan pendapat dan cara berpikir dalam menanggapi materi dan 

mengeluarkan ide-ide dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru PPKn yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 16 Agustus 2019 di kelas VIII SMP Negeri 30 

Muaro Jambi, terdapat adanya masalah dalam pembelajaran PPKn, khususnya di 

kelas VIII, dimana dilihat dan diamati dari proses pembelajaran berlangsung dari 

segi siswa, rata-rata kurang baik, siswa kurang memperhatikan mata pelajaran 

PPKn karena dianggap kurang menarik karena berisi ceramah, hafalan dan tugas 

yang membuat siswa bosan. Permasalahan yang terjadi saat pembelajaran PPKn 

berlangsung adalah siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran PPKn, 

tidak memperhatikan guru menjelaskan dan cenderung ribut dikelas dan di saat 

guru memberi tugas hanya beberapa siswa saja yang bisa menjawab benar dan 

sebagian siswa lainnya diam tanpa adanya tanggapan, guru hanya berfokus pada 

siswa yang bisa menjawab saja. Dan dari segi guru penulis mengamati dan 

mewawancarai dalam proses pembelajaran berlangsung menunjukan, bahwa Guru 

PPKn dalam strategi pembelajaran jarang sekali menggunakan model dalam 

proses pembelajaran lebih sering menggunakan metode konvensional dan yang 

masih bersifat ceramah, dan pemberian tugas dan  ini terbukti dari pernyataan 

guru tersebut, adanya model pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaraan (RPP) dan buku guru nyatanya tidak dipakai sebagai acuan dalam 

mengajar dikelas,  hal tersebut menyebabkan siswa cenderung tidak aktif didalam 

kelas dan akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PPKn, padahal dalam proses pembelajaran PPKn memerlukan keterlibatan siswa 

secara aktif. 

Sehingga pada hasil belajar mata pelajaran PPKn siswa kelas VIII belum 

maksimal, dilihat dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 76 pada mata 
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pelajaran PPKn, masih banyak siswa yang belum mencapai (KKM). Dimana hal 

ini ditunjukan pada hasil nilai siswa pada semester ganjil seperti terlihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  Rata-Rata Nilai Ulangan Semester Ganjil 2019/2020 Siswa Kelas VIII 

SMP  Negeri 30 Muaro Jambi. 

 

No 

 

Kelas 

 

Jumlah 

Siswa 

 

KKM 

 

Mencapai 

KKM 

 

Tidak 

Mencapai 

KKM 

 

Nilai Rata-

ratta 

1       25 76 4 21 55,04 

2       25 76 5 20 53,84 

3       24 76 4 20 53,17 

Jumlah 74  13 61  

Jumlah Nilai Rata-rata seluruh Kelas 54,02 

     (Sumber: Guru mata pelajaran PPKn SMP Negeri 30 Muaro Jambi) 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 74 siswa yang terdiri 

dari tiga kelas, siswa yang mencapai KKM sebanyak 13 siswa sedangkan jumlah 

siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 61 siswa, dengan jumlah nilai rata-rata 

semua kelas 54,02 dari hasil tersebut dilihat bahwa masih banyak siswa yang 

belum mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, hal ini menunjukkan 

bahwa masih banyak siswa yang belum memahami materi yang disampaikan oleh 

guru dalam proses pembelajaran, melihat keadaan ini penulis menduga kuarangan 

nya penerapan model dalam pembelajaran menyebabkan rendahnya hasil belajar 

siswa. Salah satu alternatifnya agar siswa aktif dan berani mengungkapkan 

pendapat yakni melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) 
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Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan pembelajaran 

yang  menumbuhkan sikap kerjasama, musyawarah serta menghargai pendapat 

orang lain yang mana sikap tersebut diharapkan tumbuh dalam pembelajaran 

PPKn. Dengan adanya kerja sama antar siswa dalam berbagi dan menerima 

informasi pada proses pembelajar, diharapkan hal tersebut berpengaruh kepada 

proses pembelajaran yang efektif. Model Team Assisted Individualization (TAI) 

salah satu cara yang efektif untuk melaksanakan pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan siswa proses belajar mengajar. Miftadul Huda (2013:200) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

Bertujuan untuk meminimalisasi pengajaran individual yang terbukti kurang 

efektif, selain itu ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 

serta motivasi siswa dengan belajar kelompok. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Model Pembelajaraan 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Hasil 

Belajar PPKn Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Proses pembelajaran masih masih berpusat kepada guru (teacher centered), 

sehingga siswa pasif dalam proses pembelajaran. 

2. Hasil belajar mata pelajaran PPKn siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Muaro 

Jambi masih rendah. 

3. Guru PPKn masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. 
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4. Dalam proses belajar pembelajaran siswa terlihat pasif dan hanya menerima 

informasi dari guru. 

5. Strategi pembelajaran yang digunakan kurang menarik bagi siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Agar masalah yang ada tidak meluas dan menyimpang dari sasaran yang 

sebenarnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Strategi pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

2. Peneliti hanya meneliti siswa kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. 

3. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn 

4. Peneliti hanya membatasi hasil belajar siswa dalam proses belajar dalam 

ranah kognitif, menggunakan pre-test dan post-test. 

1.4 Rumusan Masalah 

Agar peneliti ini mencapai sasaran yang diharapkan maka berdasarkan 

latar belakang diatas secara umum permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

dalam pertanyaan sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap hasil PPKn Pada 

Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

Memaparkan apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) Terhadap hasil belajar PPKn Pada Siswa Kelas 

VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian 

adalah:  

1. Manfaat Secara Teoritis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan 

dalam mengadakan penelitian selanjutnya.  

b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian sejenis dan 

bagi peneliti dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan 

model kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PPKn. 

2. Manfaat Secara Praktis  

a) Bagi Prodi PPKn  

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan koleksi penelitian yang 

diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak 

lain yang berkepentingan. 

b) Bagi sekolah  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki 

model pembelajaran PPKn 

c) Bagi guru 

Diharapkan Dapat memberikan masukan  dalam memperluas pengetahuan 

dan wawasan mengenai model pembelajaran. 

d) Bagi siswa 
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Diharapkan dapat membantu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. 

e) Bagi peneliti 

Dapat memberikan manfaat serta pengalaman menjadi seorang guru yang 

profesional dan penuh tanggung jawab. 

1.7 Definisi Operasional 

Memudahkan peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti, maka 

dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Model kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI), merupakan 

teknik pembelajaran secara kelompok, Sebuah program yang berusaha 

mengadaptasikan pembelajaran terhadap perbedaan individual siswa secara 

akademik untuk meminimalisasi pengajaran individual yang terbukti kurang 

efektif, dengan adanya bantuan individu dalam kelompok yang memiliki 

akademis bagus yang berperan sebagai ketua kelompok dan peer tutoring 

(tutor sebaya). Model yang ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan serta motivasi siswa dengan belajar kelompok. 

2. Hasil Belajar merupakan hasil yang diperoleh seseorang setelah melakukan 

proses belajar dalam pencapaian hasil belajar siswa harus merujuk kepada 

aspek-aspek seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik 

Diantara ranah tersebut, ranah kognitif lah yang paling banyak dinilai, Nilai 

yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran. 


