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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena selalu digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika adalah salah satu 

pelajaran yang dipelajari  siswa mulai dari jenjang sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi.
1
 Matematika yang mulai dipelajari dari tingkat sekolah dasar 

dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berfikir logis, 

sistematis, kreatif dan analitis sehingga ke depannya mereka dapat bertahan hidup 

dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. 

Matematika adalah ratunya ilmu dan juga menjadi pelayan ilmu yang lain.
2
 

Ini berarti matematika memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, maka matematika perlu diajarkan dalam proses 

pembelajaran di sekolah untuk membekali siswa agar memiliki kecakapan 

kemampuan dalam pemecahan masalah matematika.  

Pemecahan masalah merupakan hal penting dalam pembelajaran 

matematika. Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategi yang 

ditunjukkan siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi 

pemecahan, dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah.
3
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Menurut Suharsono yang dikutip oleh Made Wena bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis sangat penting artinya bagi siswa dan masa 

depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dalam batasan-batasan tertentu, dapat dibentuk melalui bidang studi dan 

disiplin ilmu yang diajarkan. pemecahan masalah tidak akan pernah terselesaikan 

tanpa memperhatikan jenis masalah yang ingin dipecahkan, saran dan bentuk 

program yang disiapkan untuk mengajarkannya, serta variabel-variabel pembawa 

siswa.
4
 Jadi, kemampuan pemecahan masalah merupakan satu kemampuan yang 

penting yang harus dimiliki siswa, akan tetapi kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) Matematika mulai dari jenjang pendidikan 

dasar sampai menengah atas yang selalu rendah.  

Kemampuan pemecahan masalah memegang peranan penting, karena 

selain sebagai tuntutan pembelajaran matematika, kemampuan tersebut juga 

bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kemampuan 

pemecahan masalah ini juga ditunjukkan oleh PISA (Program for International 

Student Assesment). Hasil studi PISA tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia 

baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara. PISA merupakan studi 

internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa 

sekolah berusia 15 tahun.  Hasil survei dari PISA tersebut didukung oleh Trends 

Internatioanl Mathematics and Scince Study (TIMSS) menunjukkan siswa 

Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara. Dimensi penilaian pada TIMSS 
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meliputi dimensi konten dan dimensi kognitif yang masing-masing terdiri dari tiga 

domain yaitu mengetahui fakta dan prosedur (pengetahuan), menggunakan 

konsep, penerapan dan pemecahan masalah.Berdasarkan fakta tersebut, maka guru 

hendaknya memahami secara tepat kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa agar dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalahnya.
5
 Berdasarkan fakta tersebut, maka guru hendaknya memahami secara 

tepat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa agar dapat membantu 

siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya.  

Mengingat pentingnya pemecahan masalah matematika dalam proses 

pembelajaran matematika, maka setiap siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

dalam pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah dalam matematika 

biasanya berbentuk soal-soal yang menekankan pada proses berpikir siswa dan 

tidak hanya mengandalkan hafalan saja. Namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah matematika.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di 

kelas VII SMP Negeri 16 Pekanbaru bahwa guru jarang menggunakan metode 

diskusi. Pembelajaran dengan metode diskusi dianggap menyita waktu karena 

membutuhkan waktu yang lama, sedangkan guru dituntut untuk menyampaikan 

banyak materi dengan alokasi waktu yang terbatas. Selain wawancara dengan 

guru mata pelajaran, peneliti melakukan observasi di kelas VII.4 SMP Negeri 16 

Pekanbaru.  
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Berdasarkan hasil observasi tersebut bahwa dalam proses pembelajaran 

masih didominasi oleh guru dan sebagian siswa kurang aktif. Hal ini dapat dilihat 

dari aktivitas siswa yang hanya mencatat dan menyalin. Apabila guru memberikan 

soal yang terkait pemecahan masalah, sebagian siswa bingung dan tidak segera 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru, namun yang dilakukan hanya asal-

asalan dalam mengerjakan dan menunggu jawaban dari siswa lain. Siswa hanya 

mampu memecahkan masalah apabila soal yang diberikan sama seperti contoh 

soal dan pembahasan yang disajikan guru. Siswa masih kesulitan dalam langkah-

langkah pemecahan masalah yang benar. Berdasarkan penjabaran tersebut, 

mengakibatkan kurang berkembangnya kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Melihat gejala dan permasalahan tersebut, guru tidak bisa hanya berdiam 

diri dan tidak mencari solusinya. Guru hendaknya menerapkan model 

pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan lebih kepada setiap siswa 

untuk mempelajari materi dan memecahkan masalah-masalah matematis terkait 

materi yang dipelajari dengan begitu siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan matematis. 

Faktor lain yang juga turut menentukan keberhasilan siswa dalam 

menerima pelajaran adalah kemampuan awal. Dengan melihat kemampuan awal 

siswa, dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang telah 

disajikan. Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. Kemampuan 

awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan yang dimiliki pada saat 

akan mulai mengikuti suatu pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa 
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kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. 
6
  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk 

meningkatkan pemecahan masalah matematika. Guru yang baik tentunya 

memiliki banyak strategi dan teknik pembelajaran yang pasti akan bermanfaat 

dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajran  tersebut dapat merangsang 

siswa untuk memproleh kompetensi yang diharapkan. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang memiliki berbagai 

strategi, metode, pendekatan dan teknik, salah satunya adalah  model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualy) yang merupakan 

model pembelajaran yang mendesain setiap siswa untuk dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran, meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok, 

Siswa dapat berbagi ilmu satu sama lain, sehingga mereka saling tukar pikiran, ide 

atau gagasan dalam proses pembelajran. Ciri khas pada model pembelajaran TAI 

(Team Assisted Individualy) adalah setiap siswa secara individual belajar materi 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa 

ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota 

kelompok, dan Setiap anggota dalam kelompok diharuskan ikut berpartisipasi 

dalam menemukan solusi dari masalah yang diberikan sehingga mereka  dapat  

siap untuk mempresentasikan  jawaban hasil diskusi kelompoknya. Keterlibatan 

dengan orang lain membuka kesempatan bagi mereka mengevaluasi dan 
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memperbaiki pemahaman. sehingga memudahkan  siswa dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualy) Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Berdasarkan Kemampuan Awal 

Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. 

B. Defenisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul, maka penulis 

menegaskan istilah yang berkaitan, yaitu: 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai 

enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis 

kelamin, atau suku yang berbeda. Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat bekerja secara kelompok 

dimana di dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda. 

2. Model pembelajaran Tipe TAI (Team Assisted Individualy) 

TAI (Team Assisted Individualy) adalah proses pembelajaran dalam 

bentuk kelompok 4-5 orang yang heterogen yang bertujuan untuk 
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mempersiapkan diri masing-masing anggotanya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan pada saat evaluasi .
7
 

3. Pemecahan masalah matematis 

Pemecahan masalah matematis mempunyai dua makna. Pertama., 

sebagai suatu pendekatan pembelajaran, yang digunakan untuk menemukan 

kembali dan memahami materi/kosep/prinsip matematika. Pembelajaran 

diawali dengan pengajuan masalah atau situasi yang kontekstual kemudian 

secara induksi siswa menemukan konsep/prinsip pembelajaran. 

Kedua, sebagai tujuan atau kemampuan yang harus dicapai, yang 

dirinci dalam indikator (a) mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan 

masalah (b) membuat model matematis dari suatu situasi atau masalah  sehari-

hari dan menyeesaikannya, (c) memilih dan menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan masalah matemtika dan/ atau diluar matematika, (d) 

menjelaskan atau menginterptasikan hasil sesuai permasalahan asal, serta 

memeriksa kebenaran hasil atau jawaban, dan  (e) menerapkan matematika 

secara bermakna
8
  

4. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan suatu proses pembelajaran 

yang sepenuhnya ada pada kendali guru. Guru yang menyampaikan materi 

pembelajaran secara lisan kepada murid.
9
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5. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal merupakan 

prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum memasuki pembelajaran 

materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Jadi seorang siswa yang 

mempunyai kemampuan awal yang baik akan lebih cepat memahami materi 

dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mempunyai kemampuan awal 

dalam proses pembelajaran.
10

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah sehingga 

kemampuan pemecahan masalah siswa masih  rendah 

b. Siswa kesulitan menyelesaikan soal yang berbeda dengan contoh yang 

diberikan guru. 

c. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. 

d. Siswa tidak bisa menganalisis permasalahan yang diberiakan guru. 

e. Metode ataupun model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum 

efektif sehingga kemampuan pemecahan masalah matematissiswa masih 

kurang. 

f. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 
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g. Tingkat keberhasilah atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal.  

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang telah 

dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan 

penelitian ini pada “Pengaruh Penerapan  Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TAI (Team Assisted Individualy) Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Ditinjau Berdasarkan  Kemampuan Awal Siswa Sekolah 

Menengah Pertama”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang mengikuti model pembelajran Kooperatif Tipe TAI (Team 

Assisted Individualy) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional? 

b. Apakah kemampuan awal siswa berkontribusi terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa? 

c. Apakah terdapat interaksi antara penerapan model pembelajran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis? 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang mengikuti model pembelajran Kooperatif Tipe 

TAI (Team Assisted Individualy) dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 

b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi kemampuan awal terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. 

c. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualy) tersebut antara lain : 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi 

kepala sekolah tentang tingkat keberhasilan siswa. Sehingga diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada kepala sekolah di 

dalam membuat kebijakan tertentu untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada sekolah yang dipimpinnya. 

b. Bagi guru, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted 

Individualy) dapat memperbaiki strategi mengajar, sehingga diharapkan 

guru terinspirasi untuk selalu berusaha menggunakan strategi–strategi lain 
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dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti dan hasil penelitian ini akan dijadikan landasan berpijak untuk 

meneliti ketahap selanjutnya. 

d. Bagi siswa, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team 

Assisted Individualy) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 

 

 


