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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu institusi 

pendidikan yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang 

berkualitas, kreaktif, dan mampu bersaing pada dunia industri. Sejalan 

dengan arus globalisasi, tenaga praktisi dengan keahlian yang spesifik sangat 

dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Karena hal itulah, pemerintah 

menggalakan pendidikan kejuruan yang harus semakin dominan, Keunggulan 

lulusan SMK adalah dibekali dengan keahlian agar dapat langsung bekerja 

dilapangan. Selain itu tidak menutup kemungkinan terhadap lulusan SMK 

untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. 

Salah satu keahlian yang dikembangkan di SMK adalah Teknik Gambar 

Bangunan (TGB). Program keahlian ini merupakan salah satu program 

keahlian yang berkonsentrasi dalam keahlian seorang tenaga terampil dalam 

bidang mengambar struktur bangunan, SMK yang memiliki program keahlian 

TGB pada Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah SMKN 1 Sumedang.   

Program keahlian TGB memiliki beberapa mata pelajaran produktif 

diantaranya adalah mata pelajaran Konstruksi bangunan, Mekanika teknik, 

Ilmu ukur tanah, dan Gambar teknik. Mekanika Teknik mata pelajaran 

produktif yang termasuk kelompok struktur, perancanaan struktur bangunan 

untuk mengetahui momen yang bekerja pada suatu titik atau bidang, dari gaya 

hasil perhitungan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar 

menentukan struktur yang kuat baik dari jenis bahannya maupun ukurannya. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan, hasil  belajar siswa kelas TGB-X 

BII pada mata pelajaran mekanik teknik, masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu sebanyak 45% siswa, hal ini diidentifikasi karena 

rendahnya interaksi dan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran, 

rendahnya motivasi siswa, oleh karena itu penulis ingin mencoba menerapkan
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salah satu metode pembelajaran kooperatif dengan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) dirancang untuk mengatasi masalah seperti 

rendahnya motivasi siswa, interaksi sosial, dan kurang aktifnya siswa dalam 

proses pembelajaran. Dengan cara mengelompokkan siswa bekerja dalam 

tim-tim pembelajaran kooperatif dan mengemban tanggung jawab, 

mengelola, memeriksa secara rutin, saling membantu satu sama lain dalam 

menghadapi masalah dan memberikan dorongan untuk maju. 

Tipe Team Assisted Individualization adalah metoda pembelajaran yang 

akan penulis gunakan, sebagai strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

dan mengefektifkan mata pelajaran mekanika teknik, Pembelajaran kooperatif 

TAI ini dapat menjadi alternatif sebagai metode pembalajaran dengan strategi 

penyampaian materi yang dapat meningkatkan kompetensi belajar. 

Pada pembelajaran metode TAI, para siswa dapat diberikan kesempatan 

berkarya dalam kelompok-kelompok kecil, untuk menyelesaikan atau 

memecahkan suatu masalah secara bersamaan dalam hasil interaksi 

kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat membuat siswa menerima 

siswa lain yang berbeda berkemampuan dan berlatar belakang. berfikir kritis 

serta meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Penerapan Pembelajaran Dengan Metode Team Assisted 

Individualization Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Mekanika Teknik di SMKN 1 Sumedang” 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah perlu ditetapkan terlebih dahulu, untuk mengetahui 

dan memperjelas kemungkinan yang akan timbul dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya interaksi sosial yang baik antara siswa dengan siswa lain.  

2. Kurangnya keaktifan peserta didik yang terjadi pada proses pembelajaran. 

3. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran mekanika teknik. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat banyak dan luas permasalahan yang dapat diteliti dalam 

penelitian ini, agar tidak menyebabkan masalah yang akan diteliti menjadi 

luas ruang lingkupnya, sehingga penelitian  terarah pada tujuan yang ingin 

dicapai. Maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. 

Masalah yang dibatasi pada penelitian adalah: 

1. Melihat pemahaman siswa, keaktifan siswa dengan metode pembelajaran 

Team Asissted Individualization. 

2. Penerapan metode pembelajaran Team Asissted Individualization pada 

mata pelajaran mekanika teknik 

3. Hasil belajar siswa dengan metode Team Asissted Individualization pada 

mata pelajaran mekanika teknik di SMK Negeri 1 Sumedang 
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D. RUMUSAN MASALAH 

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah arah penelitian, tujuan 

penelitian dan metodologi penelitian yang akan digunakan, maka sebelum 

penelitian dilakukan perlu adanya perumusan masalah terlebih dahulu. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran penerapan metode pembelajaran Team Asissted 

Individialization  pada mata pelajaran Mekanika Teknik? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan setelah diterapkan metode 

pembelajaran Team Asissted Individialization pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode 

pembelajaran Team Asissted Individialization pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban masalah yang telah 

dirumuskan diatas, sehingga tujuan penelitian ini antara lain untuk 

mengungkap:  

1. Untuk menyampaikan gambaran penerapan metode pembelajaran Team 

Asissted Individialization  pada mata pelajaran Mekanika Teknik. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

diterapkan metode pembelajaran Team Asissted Individialization pada 

mata pelajaran Mekanika Teknik. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan 

metode pembelajaran Team Asissted Individialization pada mata 

pelajaran Mekanika Teknik. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas, maka setelah penelitian ini 

selesai dilakukan dan hasilnya diperoleh, diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi SMK Negeri 1 Sumedang 

Bermanfaat sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan 

kualitas sekolah. 

2. Bagi siswa 

Penelitian  diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik  

3. Bagi guru 

Penelitian diharapkan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran menjadi bahan pertimbangan dan sumber data bagi 

pendidik dalam upaya peningkatan proses belajar mengajar khususnya 

dalam mata pelajaran Mekanika Teknik pada kelas X Bangunan di SMK 

Negeri 1 Sumedang. 

4. Bagi penulis 

a. Untuk menambah kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian 

dan ilmu pengetahuan. 

b. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya tentang 

pengaruh metode pembelajaran terhadap pretasi belajar siswa, serta 

memberikan bekal bagi peneliti berupa pengalaman agar sebagai 

seorang guru dimasa yang akan datang dapat mendidik dan mengajar 

siswa dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. 

c. Sebagai bahan referensi dan acuan pembanding yang dapat digunakan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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G. Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini disusun  sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, identifasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur 

organisasi penulisan skripsi.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II membahas tentang pembelajaran, hasil belajar, metode 

pembelajaran Team Assisted Individualization, penelitian yang relevan, 

pelajaran mekanika teknik, anggapan dasar dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III membahas tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan 

sampel penelitian, instrumen dan prosedur penelitian, pengujian 

instrumen, teknik pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV membahas tentang gambaran umum, hasil pretest dan  posttest, 

hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab V membahas tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi. 

 


