
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, hal ini 

berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu 

berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum merupakan suatu 

proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup 

dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang 

dapat dilakukan untuk menyiapkan siswa menghadapi berbagai tantangan 

hidup di masa yang akan datang. Melalui proses pendidikan, siswa akan 

dididik dan dibentuk sesuai dengan keahliannya. Menurut Islam, orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka akan meningkat derajat 

kehidupannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah 

ayat 11:1 

 

 

Artinya :“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung, 2007), hal. 543. 
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Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-mujadalah 

:11) 

 

Pendidikan dikatakan berhasil apabila tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Tujuan pendidikan adalah merubah pola pikir dari siswa serta 

menanamkan akhlak mulia kepada diri siswa tersebut. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dibutuhkan suatu proses, yaitu proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran akan berakhir dengan hasil belajar, hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.2   

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai 

isi pelajaran sehingga mencapai sesuatu yang objektif yaitu (aspek kognitif), 

juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan 

(aspek psikomotor) seorang peserta didik.3 Belajar menurut Morgan adalah 

perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. 

Belajar dalam idealisme berarti kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya. Kegiatan belajar selalu dikaitkan dengan 

tugas-tugas sekolah. Sebagian besar masyarakat menganggap belajar di 

sekolah adalah usaha penguasaaan materi ilmu pengetahuan.4 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu 

individu ataupun kelompok dengan maksud supaya proses belajar menjadi 

                                                           
2 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 3. 
3 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia (Pekanbaru, 2013), hal. 11. 
4 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta, 2009), hal. 3.  
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lebih efisien dan efektif. Sedangkan  belajar merupakan suatu aktifitas mental 

yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat permanen akibat 

dari hasil belajar. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan 

bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. 

Demikian juga sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka 

pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. 

Kurikulum yang digunakan pada sekolah yang akan dilakukan 

penelitian yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada 

pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi 

bagi tingkat berikutnya. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan 

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan.5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ibu Dra. Andri Dirgahayuning 

guru mata pelajaran kimia SMA Negeri 5 Pekanbaru, diketahui bahwa masih 

banyak siswa yang belum mencapai  kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

yang ditetapkan yaitu sebesar 75 pada kurikulum 2013. Hal ini disebabkan 

karena dalam proses pembelajaran  siswa kurang memahami pelajaran kimia 

dengan baik dan kurangnya minat serta motivasi belajar dari siswa. Hal ini 

ditandai dengan gejala-gejala yang timbul seperti siswa enggan bertanya 

                                                           
5 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung, 2014), hal. 6-7.  
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dengan alasan malu atau takut, siswa malu untuk mengakui 

ketidakmampuannya dalam belajar kimia kepada guru, kebanyakan dari 

mereka cenderung hanya menghafal konsep tanpa memahaminya, sedangkan 

guru menyadari bahwa pada proses penyampaian materi tidak semua siswa 

dapat menerimanya dengan baik. Guru yang bersangkutan juga mengatakan 

bahwa kurang dapat menerapkan kurikulum 2013 secara maksimal, sehingga 

tujuan belajar yang ingin dicapai menjadi tidak terpenuhi sepenuhnya. Maka 

dari itu diharapkan dalam proses pembelajaran siswa diminta untuk lebih 

berpartisipasi aktif dan mempunyai minat belajar yang tinggi agar proses 

pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya 

partisipasi aktif dan minat belajar dari siswa sehingga berdampak positif 

terhadap hasil belajar adalah dengan pemilihan model pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Salah satunya adalah 

penerapan model pembelajaran kooperatif. Ada beberapa alasan 

digunakannya model pembelajaran kooperatif diantaranya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, mengembangkan hubungan antar 

kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dibidang 

akademik dan meningkatkan harga diri.6 Salah satu model pembelajaran 

                                                           
6 Nana Dian Lestari, Sri Retno Dwi Ariani, Ashadi, Pengaruh Pembelajaran Kimia 

Menggunakan Metode Student Teams Achivement Divisions (STAD) dan Team Assisted 

Individualization (TAI) dilengkapi Media Animasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi 

Asam Basa Kelas XI Semester Ganjil SMK Sakti Gemolong Tahun Pelajaran 2013/2014 (Surakarta: 

UNS Surakarta, 2014), hal. 45. 
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kooperatif yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI). 

Model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dapat 

digunakan untuk memudahkan siswa memahami materi-materi pelajaran. 

Model pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran yang menekankan 

pada penerapan bimbingan antar teman. Dalam hal ini siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok secara heterogen. Pada setiap kelompok ada salah satu 

siswa yang memiliki kemampuan lebih dari yang lain sebagai penanggung 

jawab kelompok dan bertugas membimbing anggota kelompoknya yang 

masih kesulitan dalam memahami suatu materi.7 Adapun kelemahan dari 

model pembelajaran TAI diantaranya siswa dengan kemampuan yang masih 

lemah terlalu bergantung pada siswa yang pandai. 

Structure Exercise Method (SEM) merupakan metode pembelajaran 

dengan memberikan latihan-latihan berstruktur kepada siswa agar dapat 

melatih kemandirian dan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. 

Adapun bentuk dari metode SEM yaitu pemberian latihan kepada siswa 

secara berstruktur dimana soal-soal yang diberikan telah disusun dimulai dari 

soal dengan tingkat kesukaran mudah hingga ke soal dengan tingkat 

kesukaran yang lebih sulit. Dimana siswa diminta untuk menyelesaikan soal-

soal tersebut secara sistematis dan runtut.8 

                                                           
7 Fanny Firman Syah, Antonius Tri Widodo, Sri Nurhayati, Pengaruh Model Team Assisted 

Individualization dengan Structure Exercise Method Terhadap Hasil Belajar (Semarang: 

Universitas Negeri Semarang, 2014), hal. 1231.  
8 Siti Rohana, Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching dikombinasikan dengan 

Structure Exercise Method untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan 

Hidrokarbon di Kelas X SMA PGRI Pekanbaru (Pekanbaru, 2012), hal. 15. 
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Penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) dapat disertai 

dengan penggunaan metode latihan berstruktur atau Structure Exercise 

Method (SEM) yang difasilitasi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Pada model pembelajaran TAI siswa akan mendapat bantuan dari asisten 

untuk memahami materi, yang kemudian dapat ditunjang dengan adanya 

metode SEM untuk melatih kemandirian dan pemahaman siswa dengan cara 

diberikan latihan-latihan secara berstruktur. 

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah struktur atom. 

Materi struktur atom merupakan materi yang mengutamakan pemahaman 

konsep mengenai atom dan perkembangan teori atom. Penggunaan model 

pembelajaran TAI yang disertai dengan SEM diharapkan mampu membantu 

siswa untuk memahami materi tersebut. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuli menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan metode TAI dengan media komik lebih efektif dari pada 

metode konvensional terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif siswa 

karena dalam metode TAI terdapat asisten yang dapat membantu siswa lain 

dalam diskusi, dibuktikan dengan hasil uji t-pihak kanan pada tes kognitif 

dengan t-hitung 1,961 dan pada tes afektif 2,125.9 Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fanny dkk menunjukkan pengaruh penerapan model TAI 

dengan SEM terhadap hasil belajar dengan koefisien pengaruh sebesar 

20,82%, hasil belajar afektif dan psikomotor pada kelas TAI dan SEM 

                                                           
9 Yuli Ratna Wati, Suryadi Budi Utomo, Tri Redjeki, Efektivitas Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan Media Komik Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Materi Hidrokarbon Kelas X SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 

2012/2013, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), hal. 16. 
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menunjukkan hasil yang terbaik, kesimpulan pada penelitian ini yaitu 

pembelajaran TAI dengan SEM berfasilitas lembar kerja siswa (LKS) 

menghasilkan hasil belajar terbaik.10 Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan Murniaty menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran dengan 

menggunakan kombinasi metode diskusi dan latihan berstruktur sangat 

signifikan meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pelajaran kimia.11 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dengan Structure 

Exercise Method (SEM) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi 

Struktur Atom.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

maka perlu adanya definisi istilah, yaitu: 

1. Team Assisted Individualization (TAI) 

Team Assisted Individualization (TAI) adalah suatu model 

pembelajaran dimana dalam suatu kelompok terdapat seorang siswa yang 

lebih mampu, berperan sebagai asisten yang bertugas membantu siswa 

yang lain yang kurang mampu.12  

                                                           
10 Fanny Firman Syah, Antonius Tri Widodo, Sri Nurhayati, Op. Cit., hal. 1230. 
11 Murniaty, Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Kimia Melalui Kombinasi Metode 

Diskusi dan Latihan Berstruktur (Barru, 2010), hal. 1. 
12 Sarwendah RH, Kus Sri Martini, Budi Utami, Studi Komparasi Pembelajaran Kimia 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Metode Teams Games Tournaments (TGT) dan 

Team Assisted Individualization (TAI) Pada Materi Pokok Sistem Koloid Kelas XI IPA SMA Negeri 

2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012 (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hal. 43. 
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2. Structure Exercise Method (SEM) 

Structure Exercise Method (SEM) atau yang dapat diartikan 

sebagai metode latihan berstruktur merupakan suatu cara mengajar 

dengan memberikan latihan-latihan berstruktur terhadap materi apa yang 

telah dipelajari siswa, sehingga memperoleh keterampilan tertentu. 

Pemberian latihan dilakukan setelah siswa memperoleh konsep yang 

akan dilatihkan. Soal-soal yang diberikan kepada siswa dimulai dari soal-

soal yang sederhana ke soal-soal yang lebih kompleks.13 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan 

pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan dari 

lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional tidak 

berpengaruh terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan belajar.14 Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan 

belajar dan hasil belajar sebagai produk dari proses belajar, maka didapat 

hasil belajar.  

4.    Struktur Atom 

Struktur Atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari 

inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. 

                                                           
13 Abdul Rahmat, Irvin Novita Arifin, Pengembangan Structure Exercise Method (SEM) 

dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Sains pada Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al Islah 

Kota Gorontalo (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2016), hal. 115.  
14 Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan awal dalam kegiatan Pembelajaran (Jakarta, 

2004), hal. 77. 
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Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan 

neutron yang bermuatan netral. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat 

mengindetifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Hasil belajar siswa masih rendah dan masih banyak yang belum 

mencapai nilai KKM yaitu 75. 

b. Siswa kurang memahami mata pelajaran kimia terutama yang 

bersifat konsep dan hitungan. 

c. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

d. Siswa masih malu atau enggan bertanya kepada guru. 

2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang 

diteliti dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka 

penulis perlu membuat batasan masalah sebagai berikut yaitu masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Structure Exercise Method (SEM). 

Ruang lingkup materi pokok dalam penelitian ini adalah struktur atom 

sedangkan subjek penelitian adalah kelas X SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

Hasil belajar yang diteliti yaitu hanya pada aspek kemampuan kognitif. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh 

penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

dengan Structure Exercise Method (SEM) terhadap hasil belajar siswa 

pada materi struktur atom?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Structure Exercise Method (SEM) 

terhadap hasil belajar siswa pada materi struktur atom. 

2. Manfaat Penelitian 

Jika hipotesis dari penelitian ini diterima, maka diharapkan dapat 

bermanfaat, yaitu: 

a. Manfaat bagi peneliti, menambah wawasan bagi peneliti dalam 

bidang penelitian pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas peneliti 

dalam menciptakan pembelajaran yang aktif.  

b. Manfaat bagi siswa, dapat mendorong siswa untuk aktif, mandiri 

dalam belajar dan dalam memecahkan masalah sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar  siswa khususnya pada pokok bahasan 

struktur atom. 
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c. Manfaat bagi guru, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization 

(TAI) dengan Structure Exercise Method (SEM) untuk membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

d. Manfaat bagi sekolah, penggunaan sebagai bahan acuan dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar kimia siswa. 


