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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Proses pemecahan masalah matematis merupakan salah satu 

kemampuan dasar matematik yang harus dikuasai siswa. Pentingnya 

memiliki kemampuan tersebut dari pernyataan Branca yang dikuti oleh 

Sumarmo dalam Heris Hendriana dkk, bahwa pemecahan masalah 

matematik merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran 

matematika bahkan proses pemecahan masalah matematik merupakan 

jantungnya matematika.
 1

 Suatu masalah biasanya memuat situasi yang 

mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu 

secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaiakannya.
2
 

Menurut NCTM dalam Melly & Mimi bahwa pemecahan masalah 

merupakan proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh siswa 

sebelumnya (knowledge) ke dalam situasi yang baru. Pemecahan masalah 

juga merupakan aktivitas yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika, karena tujuan belajar yang ingin dicapai dalam pemecahan 

masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian NCTM 

menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan aktivitas dalam 
                                                             

1 Heris Hendriana & Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, Bandung: 

Refika Aditama, 2014, hlm.  23 
2
 Melly Andriani & Mimi Hariyani, Pembelajaran Matematika SD/MI, (Pekanbaru: 

Benteng Media, 2013), hlm. 36 
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menyelesaikan tugas dimana cara penyelesaian belum diketahui 

sebelumnya.
3
  

Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi 

manusia. Kenyataan menunjukkan, sebagian besar kehidupan kita adalah 

berhadapan dengan masalah-masalah.
4
 Suatu Masalah biasanya memuat 

situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi 

tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang siswa dan 

siswa tersebut dapat mengetahuinya cara penyelesaiannya dengan benar, 

maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.  

Kemampuan memecahkan masalah  bisa diperoleh melalui 

pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Jadi sesuatu dianggap masalah 

bergantung kepada orang yang menghadapi masalah tersebut  disamping 

secara impilisit suatu soal bisa memiliki karatetristik sebagai masalah.
5
 

Kemampuan pemecahan Masalah sangat penting artinya bagi siswa dan 

masa depannya.
6
 Menurut Coney et.al dalam buku Herman Hudojo 

mengajar siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah memungkinkan 

siswa itu menjadi lebih analitik didalam mengambil keputusan didalam 

kehidupan. Matematika yang disajikan kepada siswa-siswa yang berupa 

masalah akan memberikan motivasi kepada mereka untuk mempelajari 

                                                             
3   Ibid, h. 38 
4
 Herman hudojo, pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Matematika, (malang : 

Universitas Negri Malang, 2005), hlm.123  
5
 Melly Andriani & Mimi Hariyani, Op Cit. hlm.36 

6
 Made Wena, Op Cit. hlm.53 
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pelajaran tersebut. 
7
 Kemampuan pemecahan masalah bisa diperoleh 

melalui pengalaman dalam menyelesaikan masalah. 

Menurut Bell, yang dikutip oleh Dina Agustin dkk, pemecahan 

masalah merupakan kegiatan yang penting dalam pembelajaran 

matematika, karena kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh 

dalam suatu pembelajaran matematika pada umumnya dapat ditransfer 

untuk digunakan dalam memecahkan masalah lain. Hal ini sejalan dengan 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) bahwa pemecahan 

masalah seharusnya menjadi focus utama pada pelajaran matematika di 

sekolah.
8
 

Berdasarkan uraian-uraian, peneliti mengemukan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa merupakan suatu 

kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam mempelajari 

matematika dimana siswa akan banyak belajar cara untuk menyelesaikan 

persoalan matematika. Pemecahan masalah matematika merupakan tujuan 

akhir dalam pembelajaran matematika dimana elemen pengetahuan, 

kemahiran dan nilai digabungkan untuk menguraikan ide atau konsep 

matematika yang disatukan dalam bentuk pernyatan dalam bahasa 

matematika.  

 

 

                                                             
7
 Herman hudojo, Op Cit. hlm.126  

8
 Dina Agustina. Edwin Musdi, Ahmad Fauzan. 2014. Penerapan strategi pemecahan 

masalahUntuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah Matematis siswa kelas VIII SMP. 

Jurnal Pendidikan Matematika. Volume 3(2), hlm. 20 
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b. Indikator-indikator Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat 

dari indikator berikut:
9
 

a) Memahami masalah, yaitu menentukan (mengidentifikasi) apa yang 

diketahui, apa yang dinyatakan, syarat-syarat apa yang diperlukan, apa 

syarat yang bisa dipenuhi, memeriksa apakah syarat-syarat yang 

diketahui, dan menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang 

lebih operasional (dapat dipecahkan). 

b) Merencanakan penyelesaian, memeriksa apakah sudah pernah melihat 

sebelumnya atau melihat masalah yang yang sama dalam bentuk yang 

berbeda, memeriksa apakah sudah mengetahui soal lain yang terkait, 

mengaitkan dengan teorema yang mungkin berguna, memperhatikan 

yang tidak diketahui dari soal dan mencoba memikirkan soal yang 

sudah dikenal yang mempunyai unsur yang tidak diketahui yang sama. 

c) Melaksanakan penyelesaian, yaitu melaksanakan rencana 

penyelesaian, mengecek kebenaran setiap langkah dan membuktikan 

bahwa langkah benar. 

d) Memeriksa kembali, yaitu meneliti kembali hasil yang telah dicapai, 

mengecek hasilnya, mengecek argumennya, mencari hasil itu dengan 

cara lain, dan menggunakan hasil atau metode yang ditemukan untuk 

menyelesaikan masalah lain. 

 

                                                             
9
Ibid, hlm.21 



 

 

 

16 

2. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

menerapkan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat 

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).
10

 

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk 

sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan 

dan tanggung jawab bersama, pembegian tugas, dan rasa senasib. Dengan 

memamfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, 

siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi (sharing) pengetahuan, 

pengalaman, tugas,dan tanggung jawab.
11

 

Menurut Johnson & Johnson dalam buku yang dikutip warsono 

dan hariyanto pembelajran kooperatif adalah penerapan pembelajaran 

terhadap kelompok kecil sehingga para siswa dapat bekerjasama untuk 

memaksimalkan pembelajaran sendiri serta memaksimalkan pembelajaran 

kooperatif yang lain. Woolfolk juga mendefinisikan pembelajaran 

kooperatif adalah suatu pengantaran yang memungkinkan para siswa 

bekerjasama dalam suatu kelompok campuran dengan kecakapan yang 

berbeda-beda, dan akan memperoleh penghargaan jika kelompoknya 

mencapai suatu keberhasilan.
12

 Dari definisi-definisi para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajran kooperatif adalah metode 

                                                             
10

 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yokyakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 199 
11

  Istarani & Muhammad Ridwan, Op. Cit, hlm.10 
12

 Warsono, Harianto, Pembelajran Aktif , (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya), hlm.161  
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pembelajran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa yang bekerja 

sama  dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk 

mencapai tujuan pembelajran yang dirumuskan. 

a. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Stategi Pembelajaran Kooperatif 

a. Karakteristik strategi pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

1) Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, 

tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota 

tim (kelompok) harus saling membantu utnuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

2) Didasarkan pada manajemen Kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, yaitu fungsi perencanaan, 

fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol.Demikian 

juga dalam pembelajaran kooperatif. Fungsi perencanaan 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan 

perencanaan yang matang agar proses agar proses pembelajaran 

berjalan secara efektif. Misalkan, tujuan apa yang harus dicapai, 

bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan uuntuk 

mencapai tujuan tersebut dan lain sebagainya. Fungsi pelaksanaan 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkah pembelajaran 

yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah 
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disepakati bersama. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antara setiap 

anggota kelompok.Karena itu perlu diatur tugas dan tanggung 

jawab setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui tes maupun nontes.  

3) Kemampuan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran Kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama 

perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap 

anggota bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-

masing, tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. 

Misalkan, yang pintar perlu membantu yang kurang pintar. 

4) Keterampilan bekerja sama 

Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan 

melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam 

keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan anggota lain. 

b. Prinsip-prinsip Pembelajran Kooperatif 

1) Prinsip ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan penyelesaian 

sebuah tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap 



 

 

 

19 

anggota kelompoknya. Agar tercipta kelompok kerja yang efektif, 

setiap anggota kelompok perlu membagi tugas sesuai dengan 

tujuan kelompoknya. Artinya, tugas kelompok tidak mungkin bisa 

diselesaikan manakala ada anggota yang tak bisa menyelesaikan 

tugasnya, dan semua ini memerlukan kerja sama yang baik dari 

masing-masing anggota kelompok. Diharapkan mau dan mampu 

membantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya. 

2) Tanggung jawab perseorangan 

Prinsip ini merupakan konsekkuensi dari prinsip yang 

pertama. Karena keberhasilan kelompok tergantung pada tiap 

anggotanya, maka setiap kelompok harus memiliki tanggung jawab 

sesuai dengan tugasnya.  

3) Interaksi tatap muka 

Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan 

yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka 

saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. Interaksi 

tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada 

setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap 

perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan kekurangan masing-

masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. 

4) Partisipasi dan komunikasi 

Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk mampu 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini penting 
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sebagai bekal mereka dalam kehidupan dimasyarakat.  Agar dapat 

melakukan partisifasi dan berkomunikasi , siswa perlu dibekali 

dengan kemampuan-kemampuan berkomunikasi. Misalnya, cara 

menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang 

lain secara santun, tidak memojokkan juga cara menyampaikan 

gagasan dan ide-ide yang dianggapnya baik dan berguna. 

b. Prosedur Pembelajaran Kooperatif 

 Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 

empat tahap, yaitu: 

a. Penjelasan materi  

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-

pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan 

utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi 

pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan gambaran umum tentang 

materi pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa akan 

memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. Pada tahap ini 

guru menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan Tanya 

jawab, bahkan kalau perlu guru dapat menggunakan 

demontrasi.Disamping itu, guru juga dapat menggunakan berbagai 

media pembelajaran agar pembelajaran dapat lebih menarik siswa. 

b. Belajar dalam kelompok 

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok 

materi pembelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada 
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kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. 

Pengelompokan dalam strategi pembelajaran kooperatif bersifat 

heterogen. Ada beberapa alasan dalam melakukan pengelompokan 

heterogen. Pertama, kelompok heterogen memberikan kesempatan 

untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung.Kedua, 

kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antar-ras, agama, etnis, 

dan gender. Terakhir, kelompok heterogen memudahkan pengelolaan 

kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis 

tinggi, Guru mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga orang. Melalui 

pembelajaran tim siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar 

(sharing) informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara 

bersama, membandingkan jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal 

kurang tepat.  

c. Penilaian 

Penilaian dalam strategi pembelajaran Kooperatif bisa dilakukan 

dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual 

maupun kelompok. Tes individual akan memberikan informasi 

kemampuan setiap siswa dan tes kelompok akan memberikan 

informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa dalah 

penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok 

memiliki nilai sama dengan kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai 
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kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan 

hasil kerja sama setiap anggota kelompok. 
13

 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tujuan, diantaranya : 

1) Meningkatkan kinerja siswa dalam membantu untuk memahami 

konsep-konsep yang sulit. 

2) Agar siswa dapat menerima teman-teman yang mempunyai berbagai 

perbedaan latar belakang. 

3) Mengembangkan keterampilan sosial siswa. Berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk 

bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam 

kelompok. 

Menurut Linda lungren yang dikutip Abdul Majid ada beberapa 

manfaat pembelajran kooperatif  bagi siswa dengan prestasi belajar yang 

rendah, yaitu
14

. : 

1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas 

2) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi  

3) Memperbaiki sikap 

4) Memperbaiki kehadiran 

5) Angka putus sekolah menjadi rendah 

6) Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar 

7) Prilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

                                                             
13

 Hamruni, Op.cit, hlm. 122-129 
14

 Abdul Majid,  Strategi Pembelajaran, (Bandung : Rosda. 2013), hlm. 175-176 
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8) Konflik antar pribadi berkurang 

9) Sikap apatis berkurang 

10) Pemahaman yang lebih mendalam 

11) Meningkatkan motivasi lebih besar 

12) Hasil belajar lebih tinggi 

13) Refensi lebih lamadan 

14) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

3. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe TAI (Team Assisted Individualy) 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualy) ini 

dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengkombinasikan keunggulan 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang 

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena itu 

kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, 

ciri khas pada tipe TAI (Team Assisted Individualy)  ini adalah setiap siswa 

secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh 

guru. Hasil Paket Pembinaan Penataran Model Pembelajaran Matematika 

dengan Pendekatan Kooperatif belajar individual dibawa ke kelompok-

kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan 

semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban 

sebagai tanggung jawab bersama.
15

 

Salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif adalah Tipe TAI (Team 

Assisted Individualy) Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini adalah kombinasi 

                                                             
15

Beni Asyhar, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualiztion dan Team A ccelerated Instrution(TAI) Dalam Pembelajaran Matematika Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Kelas VII. Jurnal Tadris Matematika STAIN Tulungagung. 2011. hlm.4 
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pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individu.
16

 Pada 

implementasinya pembelajaran kooperatif dalam struktur TAI (Team Assisted 

Individualy)  ini, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dyad (terdiri dua 

orang) atau triad (kelompok tiga orang), atau menurut Slavin 4-5 orang.  

Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara 

individual. Pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualy)  

diberikan kepada kelompok-kelompok kecil yang  terdiri dari 4 sampai 5  

siswa pada suatu kelas, dengan mengutamakan pemberian bantuan secara 

individual dari teman maupun guru kepada siswa yang mengalami kesulitan 

memahami materi pembelajaran. 

Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang 

tinggi. Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama 

dalam satu kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar yang baik, dapat 

memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong 

teman lain untuk bekerja sama,  menghargai pendapat teman lain, dan 

sebagainya. Salah satu ciri pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualy)  adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil yang heterogen. Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki 

tugas yang setara. Karena pada pembelajaran ini keberhasilan kelompok 

sangat diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab 

membantu temannya yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, 

                                                             
16

 Effandi Zakaria dkk., Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, Kuala Lumpur, 

Prin-AD Sdn. Bhd., 2007, hlm. 22. 
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siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, 

sedangkan siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan 

yang diselesaikan dalam kelompok tersebut. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualy)  

memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut adalah sebagai 

berikut
17

 : 

a. Teams yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 

5 siswa. 

b. Placement test yaitu pemberian pre-tes berupa soal uraian kepada siswa 

atau melihat nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa 

pada materi tertentu. 

c. Teaching Group yaitu pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

d. Team Study yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan membantu teman yang mengalami kesulitan serta guru 

memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang 

membutuhkannya. 

e. Student Creative yaitu siswa melaksanakan tugas dalam suatu kelompok 

dengan menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya serta saling mengecek 

jawaban teman. Siswa diberikan tes formatif setiap akhir sub materi pokok 

dan tes unit setelah satu materi pokok selesai. 

                                                             
17

 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), hlm. 

48-51. 
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f. Team Scores and Team Recognition yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang 

berhasil dalam menyelesaikan tugas. 

Nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih skor tes 

awal dengan tes akhir sebagaimana yang tertera pada tabel II.1 

TABEL II.1 

NILAI PERKEMBANGAN INDIVIDU 

Skor Kuis Nilai Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 5 poin 

10 poin hingga 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 

Sama dengan skor dasar sampai dengan 10 

poin di atas skor dasar 
20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

dasar) 
40 poin 

Sumber : Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika 

Penentuan skor kelompok berdasarkan rata-rata skor peningkatan 

individu/perkembangan dalam tiap kelompok yaitu menambahkan nilai 

perkembangan tiap-tiap individu anggota kelompok dibagi dengan jumlah 

anggota kelompok tersebut. Penghargaan kepada kelompok yang 

berprestasi ini dikategorikan ke dalam kelompok baik, kelompok hebat 

dan  kelompok  super dengan rata-rata sebagai berikut. 

1) Kelompok baik, rata-rata 15  x  20 

2) Kelompok hebat, rata-rata 20  x  25 

3) Kelompok super, rata-rata x 25 

Bentuk penghargaan ini adalah dengan menyebutkan di depan 

kelas beserta anggota yang mendapat predikat baik, hebat dan super. 
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g. Facts Test yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh 

siswa, tes ini dilaksanakan secara lisan setiap dua sub materi pokok 

selesai. 

h. Whole-Class Units yakni setelah pembahasan selesai, guru menghentikan 

program individual dalam menyelesaikan tes. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualy)  

memiliki Langkah-langkah yaitu sebagai berikut
18

 : 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran  secara individual yang sudah dipersiapkan  oleh guru. 

b. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan 

skor dasar atau  skor awal. 

c. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan 

(tinggi, sedang dan rendah) Jika mungkin anggota kelompok berasal dari 

ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender. 

d. Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam 

diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 

teman satu kelompok. 

e. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

f. Guru memberikan tes kepada siswa secara individual. 
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 Beni Asyhar, Op Cit, hlm.5 
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g. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya 

(terkini). 

4. Kemampuan Awal 

a. Pengertian Kemampuan Awal 

Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan yang dapat 

menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. Kemampuan awal 

matematika merupakan kemampuan yang telah diperoleh siswa sebelum 

memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. Kemampuan awal 

siswa ini penting bagi pengajar agar dapat memberikan dosis pelajaran 

yang tepat, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Kemampuan awal 

juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu peran penting dalam 

kelancaran suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Winkel yang dikutip 

Praptiwi dan Handhika “kemampuan awal merupakan kemampuan yang 

diperlukan oleh seorang siswa untuk mencapai tujuan instruksional”. 

Kemampuan awal akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya seorang 

siswa dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor dari dalam dan luar siswa 

juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran belajar siswa, dengan kondisi 

dan linkungan yang nyaman akan membuat proses belajar menjadi lebih 

efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kemampuan awal 

menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi seorang siswa dalam 

menerima pengetahuan baru. Harus ada hubungan yang kontinue dan 
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komprehensif agar siswa dapat memahami suatu konsep pembelajaran 

secara runtut. Jika siswa belum memahami konsep dasar sebelumnya, pasti 

siswa akan mengalami kesulitan dalam menerima konsep baru yang 

selanjutnya. Masukan yang baik diharapkan dapat menghasilkan keluaran 

yang baik pula..
19

 Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila 

belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu 

untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu 

dari seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya proses belajar materi 

matematika tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Oleh 

sebab itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki 

masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi proses pembelajaran 

yang baik. Dalam  penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai 

variabel moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai 

variabel moderator adalah untuk melihat bagaimana keadaan awal siswa 

yang akan diajarkan. 

Indikator dari kemampuan awal matematika siswa meliputi:  

1) Memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari 

sebelumnya.  

2) Mampu untuk memahami arti dari suatu bahan pelajaran yang telah 

dipelajari . 

                                                             
19

 Praptiwi dan Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau dari 

Kemampuan Awal. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, ISSN:2086-2407. Volume.3 .2012. 

hlm.42 
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3) Mampu untuk menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide 

atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu.
20

  

b. Komponen Kemampuan Awal 

Ada 3 komponen kemampuan awal sesuai dengan tingkat 

penguasaannya: 

1) Kemampuan awal siap pakai 

Mengacu pada kemampuan yang benar-benar telah dikuasai oleh 

siswa yaitu pengetahuan yang telah menjadi miliknya dan dapat 

digunakan kapan saja dalam situasi apapun. 

2) Kemampuan awal siap ulang 

Mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang sudah 

pernah dipelajari siswa, namun belum dikuasai sepenuhnya atau belum 

siap digunakan ketika diperlukan.  Oleh karena belum menjadi miliknya, 

maka siswa sangat tergantung pada sumber-sumber yang sesuai untuk 

dapat menggunakan kemampuan ini. 

3) Kemampuan awal pengenalan 

Mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang baru 

dikenal. Oleh karena baru pertama kali dipelajari siswa, memgakibatkan 

siswa harus megulangi beberapa kali agar menjadi siap guna. 

                                                             
20

Viny Purwandari Goma, Analisis Kemampuan Awal Matematika Pada Konsep 

Turunan Fungsi Di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bongomeme, Jurnal Pendidikan Matematika, 

2013 , hlm. 5 
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Kemampuan ini masih belum dikuasai dan masih sangat tergantung pada 

sumber-sumber.
21

 

Dari 3 komponen kemampuan awal tersebut, kemampuan awal 

secara hirarkis dapat diklasifikasikan menjadi kemampuan awal tinggi, 

kemampuan sedang, dan kemampuan awal rendah.
22

 Untuk memperoleh 

kemampuan- kemampuan awal tersebut maka pengajar harus terlebih dahulu 

melakukan tes  kemampuan awal sebelum dilakukan penyajian materi 

perkuliahan. Hal ini penting untuk menentukan strategi pembelajaran, 

metode serta penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat 

guna pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

c. Faktor Penyebab Kemampuan Awal 

Beberapa alasan perlunya mengetahui dan meganalisis kemampuan 

awal siswa agar berhasil dalam pembelajaran: 

1) Membantu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Membantu memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. 

3) Membantu dan memilih pendekatan prosedur, metode dan teknik yang 

sesuai. 

4) Membantu menentukan alat evaluasi. 

Berdasarkan hal diatas, perencanaan pembelajara sangat 

membutuhkan idetifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa sebagai analisis 

                                                             
21

Sudutpendidikan7.blogspot.com/2015/10/klasifikasi-dan-lagkah-langkah.html?m=1, 

diakses pada 25 Februari 2017. 
22

Nono Sebayang, Pengaruh Kemampua Awal dan Pemberian Tugas Terhadap Hasil 

Belajar Mekanika Teknik Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan ft UNIMED (Pelangi 

Pendidikan, Vol. 22 No. 1 Juni 2015), hlm. 4 
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kemampuan awal siswa. Analisis kemampua awal sisiwa dilakukan degan 

memmperhtika kemmapuan dan pengalaman siswa, baik sebagai kelompok 

atau pribadi. 

Analisis kemmpuan awal sisiwa merupakan kegiatan 

mengidentifikasi siswa dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk 

menetapkan spesifikasi da kualifikasi perubahan prilaku, yaitu menyangkut 

pecapaian tujuan dan penguasaan materi pembelajaran.. 

d. Langkah- langkah Identifikasi Kemampuan Awal 

 Ada 3 langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis 

kemampuan awal siswa, sebagai berikut: 

1) Melakukan pengamatan kepada siswa secara perorangan 

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan 

awal yang digunakan untuk mengetahui konsep-konsep, prosedur-

prosedur atau prisip-prinsip yang telah dikuasai oleh siswa yang terkait 

dengan konsep, prosedur, atau prisip yang aka diajarkan. 

2) Tabulasi karakteristik pribadi siswa 

Hasil pengemasan yang dilakukan pada langkah pertama 

ditabulasi (data dalam bentuk tabel) untuk medapatkan klasifikasi dan 

rinciannya. Hasil tabulasi akan digunakan untuk daftar klasifikasi 

karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan dalam menetapkan 

strategi pegelolaan. 
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3) Pembuatan daftar strategi karakteristik siswa 

Daftar ini dibuat sebagai dasar menetukan strategi pengelolaan 

pembelajaran. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar 

harus disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai 

sisiwa secara pribadi.
23

 

5. Hubungan antara Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe TAI (Team 

Assisted Individualy) dengan Kemampuan Pemecahan Masalah  

Matematika 

Tipe Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualy) merupakan 

pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan kelompok dan 

pembelajaran individual. dalam model pembelajaran ini diterapkan bimbingan 

antar teman yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap siswa yang 

lemah, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah dapat terbantu dalam 

menyelesaikan masalah.  

Kemampuan Pemecahan masalah matematis merupakan  bagian 

penting dari pendidikan matematika. Pemecahan masalah matematis tidak 

hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal meteri 

pembelajaran akan tetapi melalui pemecahan masalah ini siswa dituntut untuk 

lebih aktif berfikir, berkomunikasi dan mengolah data kemudian 

menyimpulkan permasalahannya.
24

  Dalam pemecahan masalah bisa 
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Sudutpendidikan7, Op Cit. 
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 Wina sajaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta, 

kencana 2014. hlm.214 
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mengingatkan siswa bahwa mereka berbagi tanggung jawab dengan guru atas 

pembelajaran yang muncul dalam pelajaran tertentu. 

Agar tercipta situasi pembelajaran yang lebih memberikan suasana 

yang kondusif dan dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam 

Pemecahan masalah matematis, siswa sebaiknya diorganisasikan dalam 

kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil pada tipe TAI tersebut 

terdiri dari 4-5 orang siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Di dalam 

kelompok tersebut siswa menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. 

Dalam kelompok-kelompok kecil ini memungkinkan timbulnya interaksi yang 

lebih baik antar siswa.  

Pada saat pembagian kelompok perlu diperhatikan komposisi siswa 

yang pandai, sedang dan kurang, misalnya 1 kelompok terdiri dari 1 orang 

siswa yang pandai, 2 orang siswa sedang, dan 1 orang siswa yang kurang. 

Kehadiran siswa pandai dalam model pembelajaran kooferatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualy) ini dapat menjadi tutor bagi rekan-rekannya. Suherman 

menyatakan “Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat menghilangkan 

kecanggungan. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami. Dengan teman 

sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu dan sebagainya untuk bertanya 

ataupun minta bantuan”.
25

 

Beberapa penelitian  juga telah membuktikan bahwa model 

pembelajaran kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualy)  dapat 
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 Erman Suherman, dkk., Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, JICA, UPI 
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membantu siswa dalam mengasah kemampuan pemecahan masalah 

matematis. Seperti jurnal Ernawati dengan judul Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) Siswa Kelas VIIA 

SMP N 2 Gamping. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) melalui kegiatan tim, 

tes penempatan, materi-materi kurikulum, belajar kelompok, kelompok 

pengajaran, tes fakta, skor tim dan rekognisi tim, dan unit seluruh kelas 

terlaksana dengan baik. Keterlaksanaan pembelajaran dilihat dari hasil 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan kriteria cukup sebesar 75% 

pada siklus I dan kriteria tinggi sebesar 96,88% pada siklus II, dilihat dari 

hasil observasi kegiatan belajar siswa dengan kriteria cukup sebesar 69,87% 

pada siklus I dan kriteria tinggi sebesar 84,94% pada siklus II sehingga 

peningkatan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika 

sebesar 38,84 (kriteria rendah) pada pra siklus menjadi 59,72 (kriteria cukup) 

pada siklus I menjadi 84,68 (kriteria tinggi) pada siklus II dan seluruh aspek 

indikator A (memahami masalah), B (merencanakan penyelesaian masalah), C 

(menyelesaikan masalah), dan D (menafsirkan hasil) pada siklus II telah 

mencapai kriteria tinggi.
26

  Selanjutnya jurnal Aulia Anshariyah  dalam 

penelitiannya yang berjudul ”Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) untuk melatih kemampuan pemecahan 

                                                             
26 Ernawati, Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) Siswa Kelas VIIA 

SMP N 2 Gamping, Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 1, Univeritas PGRI Yogyakarta. 
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masalah matematis siswa SMA” bahwa model pembelajaran kooperatif tipe  

TAI (Team Assisted Individualy) lebih efektif dibandingkan model 

pembelajran langsung dalam kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Kemudian penelitian ikim yang dikutip dalam jurnal  Aulia Anshariyah  yang 

berjudul “Pembelajaran Pemecahan Masalah Matematika Melalui Model 

Belajar Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualy)  pada Siswa Sekolah 

Menengah Umum: Studi Ekperimen pada Siswa Kelas I SMU Negeri 9 

Bandung”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa pada kelas yang 

pembelajarannya dengan model belajar kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualy)  pada umumnya berada pada kategori baik dan banyak siswa yang 

tuntas belajar pada kelas yang pembelajarannya menggunakan model belajar 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualy).  
27

   

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

TAI (Team Assisted Individualy)  dengan pemecahan masalah matematis 

mempunyai hubungan yang signifikan. Dengan pembelajaran tipe TAI (Team 

Assisted Individualy)  dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam 

menyelesaiakan masalah matematis. Dan dengan pembelajaran TAI (Team 

Assisted Individualy)  siswa diberi kesempatan untuk berpikir tentang masalah 

yang dihadapi kemudian dapat menyelesaikan dengan berbagi antara 

kelompok lain mengenai masalah yang sedang dipecahkan. 
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  Aulia Anshariyah. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa  SMA”. 
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B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian ini Relavan dengan  penelitian Agus Susilo dan Supardi U.S 

dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

Berbantuan Lembar Kerja Siswa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Proses 

dan Hasil Belajar Matematika Siswa MTS. Hasil penelitian dengan menerapkan 

model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization), diperoleh temuan 

tentang kualitas proses dan hasil belajar matematika siswa yaitu Rata-rata hasil 

pengamatan keterlibatan siswa dalam belajar pada siklus I 52,5%, siklus II 65% 

dan siklus III 75%, Rata-rata hasil pengamatan aktivitas diskusi kelompok pada 

siklus I 46.78%, siklus II 59,12% dan siklus III 60%, Rata-rata hasil pengamatan 

kinerja  guru pada siklus I 41,87%, siklus II 60% dan siklus III 68,75%, Rata-rata 

sikap siswa pada pembelajaran matematika mengalami peningkatan yaitu pada 

siklus I 73%, siklus II 76% dan siklus III 73,67%, Rata-rata hasil belajar 

matematika mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 51,5%, siklus II 74,44%, 

siklus III 83,33%.
28

   

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian K. Arie Wahyuning, M. 

Candiasa, dan A. Marhaeni dengan judul : “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe “TAI” Dengan Teknik Tutor Sebaya Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Dengan Pengendalian Kemampuan Penalaran Formal Siswa Kelas 

VIII Bilingual SMP RSBI DENPASAR. Berdasarkan hasil analisis data telah 

terbukti bahwa prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti model 
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pembelajaran kooperatif tipe “TAI” dengan teknik tutor sebaya lebih baik dari 

pada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien ANACOVA (F*) sebesar 6,394 yang ternyata 

signifikan. Selanjutnya berdasarkan perhitungan statistik didapat bahwa prestasi 

belajar matematika siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe 

“TAI” dengan teknik tutor sebaya memiliki skor rata-rata sebesar 32,83 lebih 

tinggi daripada prestasi belajar matematika siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional yang memiliki skor rata-rata sebesar 26,93. Hal ini 

membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe “TAI” dengan teknik 

tutor sebaya ternyata salah satu model pembelajaran yang lebih unggul dari model 

pembelajaran konvensional.
29

 

Selain itu, juga terdapat penelitian yang relevan yang dilakukan oleh 

Nursap yang berjudul “Pengembangan Lembaran Kerja Siswa Berbasis TAI 

(Team Assisted Individualizion) Untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matmatika Siswa Sekolah Menengah Pertama”, bahwa hasil penelitian 

menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa dengan model 

pembelajara TAI (Team Assisted Individualizion). 
30

 

Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut peneliti lebih 

mengkhususkan dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe  TAI 

(Team Assisted Individualy) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
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 K. Arie Wahyuning, M. Candiasa, dan A. Marhaeni. Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe “TAI” Dengan Teknik Tutor Sebaya Terhadap Prestasi Belajar Matematika 
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matematis ditinjau berdasarkan kemampuan awal  siswa kelas VII, yaitu dengan 

mengelompokkan siswa sehingga aktif dalam belajar dan meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis mereka. 

C. Konsep Operasional 

Berdasasrkan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penulis 

menguraikan konsep operasional dari variabel tersebut dan diantaranya adalah: 

1. Model Pembelajaran TAI ( Team Assisted Individualy ) 

Pembelajaran dengan model TAI (Team Assisted Individualy) 

merupakan variabel bebas. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan 

model pembelajaran TAI ( Team Assisted Individualy ) ini sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

1) Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran berupa, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), dan soal evaluasi.  

2) Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpul data yaitu kisi-

kisi tes kemampuan awal, soal tes kemampuan awal, kunci jawaban tes 

kemampuan awal, kisi-kisi tes akhir, soal tes akhir, kunci jawaban tes 

akhir. Tes kemampuan awalnya berupa tes materi prasyarat . 

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengucapkan salam pembuka, mengajak siswa berdo’a untuk 

memulai pelajaran, menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin. 
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b) Guru memberikan pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan di pelajari. 

c) Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang   

ingin dicapai. 

d) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan tipe 

TAI (Team Assisted Individualy). 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menyampaikan informasi singkat mengenai materi yang akan 

dipelajari. 

b) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran  secara individual.  

c) Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk 

mendapatkan skor dasar atau  skor awal. 

d) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4 - 5 

orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. 

e) Guru meminta siswa untuk membahas hasil belajar individual yang 

didiskusikan dalam kelompok.  

f) Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

g) Guru memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk 

memberikan penjelasan tambahan atau bertanya jika ada materi 
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yang belum dipahami dan memberikan penghargaan kepada siswa 

yang telah tampil. 

h) Guru memberikan tes kepada siswa secara individual. 

i) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan 

nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor 

kuis berikutnya (terkini). 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama-sama siswa menyimpulakan materi pelajaran yang 

dipelajari. 

b) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Pemecahan masalah matematis siswa merupakan variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualy) dan dilihat dari kemampuan awal siswa. Untuk 

mengetahui pemecahan masalah matematis siswa akan dilihat dari hasil tes 

soal yang berisi pemecahan masalah matematis siswa yang dilakukan 

setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualy) pada salah satu kelas eksperimen. Kemudian membandingkan 

hasil tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbandingan hasil tes 

yang signifikan dari kedua kelas tersebut akan memperlihatkan pengaruh 

dari penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualy). Menurut National Council of Teachers of Mathematics 
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(NCTM) indikator Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

berikut:
31

 

a. Memahami masalah. 

b. Merencanakan penyelesaian. 

c. Melaksanakan penyelesaian. 

d. Memeriksa Kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Dina Agustina , Op Ci,. hlm.20-24 
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TABEL II.2 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS 

 

Skor Memahami 

Masalah 

Merencakanan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

penyelesaian 

Memeriksa 

kembali 

0 

Salah 

menginterper

tasi soal/salah 

sama sekali 

Tidak ada 

rencana 

penyelesaian 

Tidak ada 

penyelesaian  

Tidak ada 

keterangan 

1 

Tidak 

mengindahka

n kondisi 

soal/ 

interprestasi 

soal kurang 

tepat 

Membuat 

rencana strategi 

yang tidak 

relevan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

mengarah pada 

jawaban benar 

tapi salah dalam 

penyelesaian 

Pemeriksaan hanya 

pada hasil 

perhitungan 

2 

Memahami 

soal 

Membuat 

rencana strategi 

penyelesaian 

yang kurang 

relevan sehingga 

tidak dapat 

dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

kebenaran prosedur 

(keseluruhan) 

3 

 Membuat 

rencana strategi 

penyelesaian 

yang benar tapi 

tidak lengkap 

  

4 

 Membuat 

rencana strategi 

penyelesaian 

yang benar 

mengarah pada 

jawaban 

  

 Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2 

Sumber: Modifikasi Zakaria Effendi. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik32 

 

 

 

 

                                                             
32 Zakaria Efendi, Op Cit, hlm. 124. 
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3.  Kemampuan Awal  

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100. 

Sebelum soal kemampuan awal diberikan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut.  

a. Membuat kisi-kisi tes kemampuan awal siswa. Kisi–kisi soal tes 

kemampuan awal dirancang dan disusun berdasarkan kepada indikator 

pembelajaran yang telah dipelajari siswa.  

b. Menyusun butir soal kemampuan awal sesuai dengan kisi-kisi soal yang 

dibuat.  

c. Melakukan validasi kepada validator yaitu Dosen Pendidikan 

Matematika UIN SUSKA RIAU. 

d. Persetujuan validasi soal dari validator terhadap soal kemampuan awal. 

e. Uji tes kemampuan awal. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. 
33

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ha  : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis         

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

                                                             
33 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.84  
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TAI (Team Assisted Individualy) dengan siswa yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 

H0 :  Tidak Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis         

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

TAI (Team Assisted Individualy) dengan siswa yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 

2. Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal siswa 

dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal 

siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

3. Ha : Terdapat interaksi antara  model pembelajaran yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

H0 :  Tidak Terdapat interaksi antara  model pembelajaran yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

 

 


