BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar
mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Keberhasilan pencapaian
tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar yang
dialami siswa. Siswa yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam
pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap.
Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pengembangan proses
pembelajaran merupakan masalah yang selalu menuntut perhatian. Perbedaan
tingkat serap antara siswa yang satu dengan yang lainnya terhadap materi
pembelajaran menuntut seorang guru melakukan inovasi-inovasi dalam
pembelajaran sehingga tidak sekedar menyajikan materi, tetapi juga perlu
menggunakan metode yang sesuai, disukai, dan mempermudah pemahaman
siswa.
Strategi belajar mengajar yang digunakan guru cenderung terpisah –
pisah satu dengan yang lainnya, misalnya guru memilih manggunakan strategi
belajar mengajar dengan ceramah saja, kerja kelompok saja, atau individual
saja. Selain itu kedudukan dan fungsi guru cenderung dominan sehingga
keterkaitan guru dalam strategi itu tampak masih terlalu besar, sedangkan
intensitas belajar siswa masih terlalu rendah kadarnya. Gejala ini sekaligus
menggambarkan bahwa penggunaan strategi masih terbatas pada satu atau dua
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metode mengajar saja, belum meluas dan mencakup penggunaan metode
secara luas dan banyak variasinya. Implikasi keadaan ini mengakibatkan hasil
belajar siswa belum mencapai taraf optimal.
Bersumber dari pengamatan yang dilakukan di SMK PIRI Sleman, salah
satu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru mata diklat Perhitungan
Konstruksi Mesin (PKM) saat mengajar di kelas adalah metode ceramah
disertai mencatat. Beberapa kelebihan dari metode tersebut adalah : Materi
pelajaran dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan, siswa mempunyai catatan yang dapat digunakan untuk
belajar sendiri, guru akan memberikan waktu untuk siswa bertanya, menjawab
pertanyaan yang dilontarkan oleh guru dan guru akan memberikan nilai
khusus bagi siswa yang aktif, tidak ada ketergantungan antar siswa.
Tetapi

berdasarkan

pengamatan,

pembelajaran

PKM

dengan

menggunakan metode ceramah disertai mencatat ini, masih berlangsung satu
arah karena kegiatan terpusat pada guru. Guru menjelaskan materi pelajaran
sedangkan siswa mendengarkan dan mencatat. Hal ini menyebabkan siswa
yang belum jelas tidak terdeteksi oleh guru. Ketika diberi kesempatan untuk
bertanya hanya sedikit siswa yang melakukannya. Hal ini karena siswa takut
atau bingung mengenai apa yang mau ditanyakan. Selain itu siswa kurang
terlatih dalam mengembangkan ide-idenya dalam memecahkan masalah.
Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan model pembelajaran yang tepat,
dimana dalam proses belajar mengajar guru hendaknya memberikan
kesempatan yang cukup kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran,
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karena dengan keaktifan ini siswa dapat lebih memahami, mendalami dari
pengalaman yang ia peroleh dengan keaktifannya.
Pembelajaran kooperatif pada dasarnya adalah strategi atau siasat dalam
membelajarkan siswa. Artinya, bagaimana mengoptimalkan siswa dalam
melaksanakan aktivitas belajarnya agar mereka menguasai belajar dan
instruksional yang harus dicapainya. Dengan demikian pembelajaran
kooperatif bukan tujuan melainkan alat, sarana, cara untuk mencapai tujuan.
Disamping ditentukan oleh metode pembelajaran, keberhasilan proses
belajar mengajar juga ditentukan oleh intensitas belajar siswa. Bagi siswa
yang memiliki intensitas belajar yang tinggi maka akan cenderung
mendapatkan hasil belajar yang baik, namun bagi siswa yang kurang atau
tidak memiliki intensitas belajar maka cenderung akan memiliki hasil belajar
yang kurang.
Alternatif yang digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran
Team Assisted Individualization (TAI) agar dapat meningkatkan minat belajar
siswa. Penelitian ini digunakan untuk menerapkan strategi pemecahan masalah
sebagai jawaban dari permasalahan. Adapun model TAI adalah model
pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar
belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling menbantu terhadap siswa
lain yang membutuhkan bantuan. Dalam model ini, diterapkan bimbingan
antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab kepada siswa yang
lemah.
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Memperhatikan akar permasalahan seperti yang diuraikan sebelumnya,
model TAI tampaknya dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.
Ada beberapa alasan perlunya menggunakan model pembelajaran TAI untuk
dikembangkan sebagai variasi model pembelajaran, agar pemahaman konsep
dapat tercapai. Alasan tersebut diantaranya, dapat meningkatkan partisipasi
siswa, terutama pada kelompok kecil, karena siswa yang pandai bertanggung
jawab terhadap siswa yang lemah. Dengan demikian siswa yang pandai dapat
mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan siswa yang
lemah dapat terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Suyitno,
2002:9).
Beberapa alasan lain yang menyebabkan model TAI perlu diterapkan
sebagai model pembelajaran yaitu tidak ada persaingan antar siswa atau
kelompok, karena bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam
mengatasi cara berpikir yang berbeda. Senantiasa tidak hanya mengharapkan
bantuan dari guru, serta siswa termotivasi untuk belajar cepat dan akurat
seluruh materi. Guru setidaknya menggunakan setengah dari waktunya
mengajar dalam kelompok kecil sehingga akan lebih mudah dalam pemberian
bantuan secara individu (Slavin, 1995:101).
Dalam proses belajar, siswa belajar dari pengalaman sendiri,
mengkonstruksi pengetahuan kemudian memberi makna pada pengetahuan
itu. Melalui proses belajar yang mengalami sendiri, menemukan sendiri,
secara berkelompok, maka siswa menjadi senang, sehingga tumbuhlah minat
untuk belajar
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Dari uraian di atas, maka untuk meningkatkan minat belajar siswa
perlu diadakan penelitian yang mendalam tentang penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe TAI pada pembelajaran PKM di SMK PIRI
Sleman.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi, beberapa
permasalahan yang ada, antara lain:
1. Metode pembelajaran berkelompok yang dipergunakan di sekolah belum
mengarah pada tercapainya keterampilan kooperatif siswa.
2. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik kurang dapat
membuat siswa menjadi lebih aktif dan berminat dalam pembelajaran,
sehingga perlu dicari metode pembelajaran lain.
3. Kurangnya minat belajar siswa dalam mata diklat PKM.
4. Kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda dan kurang aktifnya siswa
dalam setiap pembelajaran yang ia lakukan di kelas.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dapat diidentifikasi
maka dalam penelitian ini difokuskan untuk pencarian metode pembelajaran
yang lebih efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa, dalam hal ini akan
diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TAI.
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D. Rumusan Masalah
Dengan mengacu pada batasan masalah di atas, dapat dirumuskan
masalah, antara lain:
1. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam
mata diklat PKM?
2. Apakah minat siswa dapat meningkat dengan digunakannya model
pembelajaran TAI?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran tipe TAI
dalam mata diklat PKM.
2. Untuk mengetahui apakah minat belajar siswa dapat meningkat dengan
digunakannya model pembelajaran TAI.

F. Manfaat Penelitian
1. Dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan mengenai metode
pembelajaran kooperatif tipe TAI, pada pembelajaran mata diklat
Perhitungan Konstruksi Mesin terhadap prestasi belajar siswa.
2. Memberikan informasi dan masukan kepada pihak sekolah dalam
mengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mata
diklat PKM.
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3. Sebagai sumber untuk menambah pengalaman, wawasan mahasiswa serta
khasanah pengalaman tentang efektivitas pembelajaran mata diklat PKM.

