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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan hal yang sangat berperan 

penting dalam suatu proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui pada 

hakekatnya pendidikan juga disadarkan pada sebuah kesadaran bahwa setiap 

umat muslim wajib menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

(١١) ُ الهِذيَه آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَه أُوتُوا اْلِعلْ  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيزيَْزفَِع َّللاه ٌ  َم َدَرَجاٍت َوَّللاه  

Artinya:  

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah:11).
1
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan 

akan memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada orang yang tidak memiliki 

ilmu pengetahuan.  

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan, karena pendidikan 

merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia 

untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya.
2
 Pendidikan 

tentunya didapatkan dari proses belajar, baik belajar di sekolah maupun di luar 

sekolah. Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar 

adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha, menetap 

dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.
3
 

Salah satu kegiatan belajar yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 

Kuok yaitu mempelajari ilmu kimia. Ilmu Kimia sangat erat kaitanya dalam 

kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam 

yang mempelajari komposisi dan struktur zat kimia, serta hubungan keduanya 

dengan sifat zat tersebut.
4
 

Koloid merupakan salah satu pelajaran kimia yang ada di kelas XI. Pada 

hakekatnya materi koloid berisi konsep-konsep kimia yang membutuhkan 

pemahaman. Namun, masih ada sebagian siswa yang menyatakan bahwa 

materi koloid bersifat hapalan. Tetapi pada kenyataannya koloid sangat dekat 

dengan kita sehingga koloid dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan guru kimia yaitu Bapak Asep 

Hidayat, M.Si beliau mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran kimia belum 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Pembelajaran kimia dengan 

menggunakan metode Team Assisted Individualization belum pernah 

dilakukan khususnya pada materi koloid. Metode pembelajaran yang telah 

dilakukan yaitu metode konvensional sehingga aktivitas siswa hanya terpantau 

dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, serta melakukan praktikum. 

Selain itu yang menjadi masalah yaitu hasil belajar kemampuan kognitif siswa 

yang masih rendah. 
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Sedangkan berdasarkan hasil angket yang disebarkan terhadap siswa kelas 

XII Madrasah Aliyah Negeri Kuok dari 26 siswa yang menjawab angket 

didapatkan bahwa ada 24 orang siswa yang setuju dengan adanya penggunaan 

metode pembelajaran dan  media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

kimia, 18 orang siswa yang menyatakan pelajaran kimia sulit, 14 orang siswa 

menyatakan materi kimia bersifat abstrak, 17 orang siswa yang menyatakan 

metode pembelajaran yang digunakan guru bersifat ceramah, dan 26 orang 

siswa menyatakan media pembelajaran yang sering digunakan guru dalam 

mengajar berupa buku paket. Faktor lain yang menjadi kendala yaitu 

kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep materi koloid, serta 

masih ada siswa yang merasa bosan dan jenuh sehingga proses pembelajaran 

kurang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pembelajaran 

yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode TAI 

(Team Assisted Individualization). Metode Team Assisted Individualization 

merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada penerapan 

bimbingan antar teman. Metode ini berpusat pada siswa, dimana siswa 

dituntut untuk membangun konsep sendiri sehingga aktivitas dalam 

pembelajaran menjadi student centered learning. Dengan adanya metode ini 

diharapkan siswa yang sebelumnya malas atau malu untuk bertanya ke guru 

dapat diatasi dengan mereka bertanya pada teman yang lebih pandai dalam 

kelompoknya, sehingga proses pemahaman suatu materi yang diajarkan tetap 
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dapat dipahami oleh siswa walaupun tidak bertanya langsung dengan guru, 

dan siswa bias menjadi aktif.
5
 

Metode Team Assisted Individualization ini memiliki kelebihan yaitu 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling mengajar (Peer 

Tutoring) dan saling mendukung. Selain itu, kelompok kecil juga dapat 

meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa, 

serta dapat memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang 

yang berkemampuan akademis yang tinggi dalam kelompok, untuk dijadikan 

sebagai asisten setiap kelompok.
6
 Dengan metode Team Assisted 

Individualization ini diharapkan konsep-konsep yang terdapat pada materi 

koloid dapat dikuasai dengan baik.
7
 

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa metode pembelajaran Team 

Assisted Individualization dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut Fery 

Firmansyah dkk hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan metode 

Team Assisted Individualization dapat memberikan pengaruh prestasi belajar 

kognitif siswa. Hal ini disebabkan pada metode Team Assisted 

Individualization adanya seorang siswa yang berperan sebagai asissten, 
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sehingga dapat meninggkatkan prestasi belajar siswa.
8
 Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Nneji menunjukan bahwa pembelajaran 

menggunakan metode Team Assisted Individualization meningkatkan prestasi 

akademik siswa dibandingkan dengan metode konvensional. Team Assisted 

Individualization lebih efektif karena siswa memiliki kesempatan untuk 

berkerja sama dalam tim, sehingga mereka memiliki wawasan dan saling 

bertukar pendapat untuk menyelesaikan masalah.
9
 

Selain memilih metode pembelajaran yang tepat. Untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik diperlukan suatu media pembelajaran yang 

inovatif sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran untuk mencapai 

pembelajaran yang menarik. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

menarik minat serta perhatian siswa yaitu media animasi.
10

 

Media animasi merupakan media yang berupa gambar yang bergerak dan 

disertai dengan suara. Dengan kata lain media animasi termasuk kedalam jenis 

multimedia, yang didalamnya terdapat berbagai komponen penyusun seperti 

gerak, video, sound dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran, media animasi 

banyak dimanfaatkan untuk menggambarkan materi yang sebelumnya abstrak 
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menjadi sesuatu yang dapat diamati.
11

 Media animsi memiliki kelebihan yaitu, 

mampu menarik perhatian, minat dan meningkatkan motivasi belajar siswa.
12

 

Menurut Maya Fani dalam hasil penelitiannya, bahwa penggunaan media 

animasi berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa, serta 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan media 

animasi lebih tinggi dari pada siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan 

media animasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Harasidi Side dalam hasil 

penelitiannya bahwa penggunaan media animasi dalam pembelajaran 

langsung meningkatkan hasil belajar biologi siswa, dari nilai rata-rata 70,32 

menjadi 76,34.
13

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian supaya dapat melihat pengaruh metode pembelajaran 

yang diterapkan terhadap hasil belajar siswa kelas XI disekolah Madrasah 

Aliyah Negeri Kuok dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Kimia 

Menggunakan Metode Team Assisted Individualization (TAI) Dilengkapi 

Media Animasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri Kuok”. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Team Asissten Individualization adalah proses pembelajaran dalam bentuk 

kelompok 4-5 orang yang heterogen yang bertujuan untuk mempersiapkan 

diri masing-masing anggotanya untuk menjawab pertanyaan pada saat 

evaluasi dilakukan.
14

 

2. Media Animasi adalah media yang berupa gambar yang bergerak dan 

disertai dengan suara.
15

 

3. Hasil belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
16

 

4. Koloid merupakan molekul tunggal yang sangat besar (makromolekul) 

atau dapat merupakan agregat molekul kecil, atom atau ion. Ukuran dari 

partikel koloid terletak antara 1-100 nm.
17

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode pembelajaran yang digunakan guru kimia belum bervariasi 

yaitu masih bersifat konvensional. 
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b. Kurangnya partisipasi guru untuk menerapkan media yang inovatif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Hasil belajar kognitif siswa yang masih rendah. 

d. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep materi koloid. 

e. Masih ada siswa yang merasa bosan dan jenuh sehingga proses 

pembelajaran kurang maksimal 

2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti, 

maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah: 

a. Proses pembelajaran yang akan diteliti hanya pada proses 

pembelajaran kimia pada materi koloid. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode team assisted 

individualization dilengkapi media animasi. 

c. Variabel yang diteliti adalah metode pembelajaran yang digunakan 

terhadap hasil belajar kognitif siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kuok. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat 

pengaruh penggunaan metode team assisted individualization dilengkapi 

media animasi terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi koloid di 

Madrasah Aliyah Negeri Kuok? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) dilengkapi media animasi terhadap hasil belajar 

kimia siswa pada materi koloid di Madrasah Aliyah Negeri Kuok. 

2. Manfaat Penelitain 

a. Kepala sekolah, hasil penelitian ini memberikan informasi terhadap 

kepala sekolah dalam rangka mencapai hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran kimia di Madrasah Aliyah Negeri Kuok. 

b. Guru, metode pembelajaran team assisted individualization yang 

diterapkan peneliti ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 

pada mata pelajaran kimia di Madrasah Aliyah Negeri Kuok. 

c. Siswa  

1) Untuk membantu siswa dalam memahami konsep ataupun materi 

pelajaran kimia sehingga hasil belajar dapat tercapai. 

2) Memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan Media 

Animasi. 

d. Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang 

penelitian pendidikan dan untuk memenuhi salah satu program S1 di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN SUSKA. 

 


