
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu komponen dari beberapa mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. 

Matematika tumbuh dan berkembang sebagai suatu ilmu yang bermanfaat 

untuk melayani kebutuhan ilmu dalam pengembangannya. Oleh karena itu, 

matematika mempunyai peranan penting di dalam kehidupan dan juga 

sebagai penguasa dari seluruh ilmu pengetahuan. Untuk itu, di dalam 

mempelajari matematika guru juga harus menyampaikan konsep yang 

merupakan acuan siswa di dalam memahami konsep matematika itu. 

Menurut Ausubel yang dikutip oleh Zubaidah Amir dan Risnawati 

menyatakan bahwa pengembangan konsep berlangsung paling baik bila 

dimulai dengan cara menjelaskan terlebih dahulu dari hal-hal yang umum 

terus sampai kepada hal-hal yang khusus dan rinci disertai dengan 

pemberian contoh.
1
 

Matematika pada zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi 

didengar dalam dunia pendidikan. Mulai dari sekolah dasar sampai 

kejenjang perguruan tinggi matematika sudah diperkenalkan kepada siswa, 

sampai-sampai pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang menjadi penentu kelulusan disetiap jenjang pendidikan. Akan tetapi, 
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kebanyakannya siswa menanggapi bahwa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit dan kurang diminati. 

Keberhasilan dari proses belajar mengajar dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin 

tinggi pemahaman dan penguasaan materi maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, pemahaman konsep dalam 

pembelajaran matematika sangatlah penting karena dapat memudahkan 

siswa dalam mempelajari konsep-konsep yang semakin tinggi jenjang 

pendidikannya maka semakin dalam pula konsep yang harus dipahami.  

Menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa kompetensi yang 

harus dicapai pada pelajaran matematika adalah sebagai berikut:
2
 

1. Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

2. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, rasa percaya 

diri, dan ketertarikan pada matematika. 

3. Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui pengalaman belajar. 

4. Memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun 

aktivitas sehari-hari. 

5. Memberi estimasi penyelesaian masalah dan membandingkannya 

dengan hasil perhitungan 

6. Memahami konsep himpunan dan operasinya serta fungsi dan 

menyajikan (diagram, tabel, grafik). 
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Berdasarkan uraian dari Permendikbud tersebut, bahwasannya 

kompetensi yang harus dicapai pada pembelajaran matematika memhami 

konsep. Dalam hal ini, memahami konsep marupakan dasar yang harus 

dimiliki seorang siswa untuk bisa mengaplikasikan konsep dalam 

pemecahan masalah yang diberikan. Namun, masalah yang sering muncul 

dalam pembelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang lebih menekankan pada 

pemahaman konsep. Hal ini dikarenakan pembelajaran konsep yang 

dipraktekkan di sekolah-sekolah pada umumnya kurang memberikan 

kepada siswa untuk berfikir, sehingga siswa hanya menerima apa yang di 

sampaikan gurunya.  

Selain itu, untuk menambah informasi peneliti telah melakukan 

studi pendahuluan yang berupa kegiatan observasi dan wawancara kepada 

guru matematika kelas VII beserta siswa di MTs Muhammadiyah 02 

Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan penelitian selama peneliti melakukan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

Adapun informasi yang didapat selama kegiatan itu adalah masih 

banyaknya siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep 

matematis yang tergolong rendah, hal ini ditandai dengan pemberian 

latihan soal setiap pertemuan, ulangan harian yang masih dibawah standar, 

nilai ujian semester yang tidak mencukupi kriteria, cara belajar yang masih 

menoton serta kebiasaan melihat hasil kerja temannya. Dalam pengerjaan 

soal-soal yang telah diberikan contoh sebelumya, masih banyak siswa 
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yang kebingungan dalam pengerjaannya dikarenakan soal yang diberikan 

sedikit berbeda dari contoh yang telah dibahas. 

Berdasarkan gejala yang telah dipaparkan, terlihat bahwa 

pemahaman konsep matematis siswa perlu ditingkatkan karena 

pemahaman merupakan aspek fundamental dalam proses pembelajaran. 

Adanya gejala-gejala yang ditemukan oleh peneliti sebagai mana yang 

telah diuraikan, guru bidang studi matematika kelas VII telah berupaya 

untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan metode ceramah, 

metode tanya jawab, pemberian tugas serta mengulangi materi yang telah 

berlalu dengan cara membahas soal bersama-sama. Namun, nyatanya hal 

tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Jika 

hal ini tidak cepat ditanggulangi maka akan sangat berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran matematika untuk kedepannya. 

Untuk memahami konsep matematika dalam hal ini peneliti 

menerapkan salah satu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted 

Individualization (TAI). TAI merupakam program yang menggabungkan 

pelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Siswa ditempatkan 

dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan selanjutnya di 

beribantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Hal ini juga 

dinyatakan oleh Isjoni bahwasannya dengan mencampuradukan para siswa 

dengan kemampuan yang beragam tersebut, maka siswa yang kurang akan 

sangat terbantu dan termotivasi olehsiswa yang lebih.
3
 Model 
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pembelajaran ini perlu diteliti untuk mencari model pembelajaran yang 

tepat dan mengacu pada pengembangan model-model dan strategi-strategi 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik dan melibatkan guru 

secara langsung sebagai mitra dalam proses pembelajaran. 

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam 

menerima pelajaran adalah kemandirian belajar. Menurut teori Duckworth 

yang dikutip oleh Zubaidah Amir dan Risnawati mengatakan bahwa siswa 

yang paling rajin dan paling berprestasi di kelas biasanya siswa yang dapat 

mengatur sendiri (self regulate) prilaku mereka secara efektif.
4
 

Kemandirian belajar menurut Drost yang dikutip oleh Nova 

Fahradina, dkk adalah sikap individu yang mampu menghadapi masalah-

masalah dan bertindak secara dewasa. Tingkat kemandirian belajar 

tergantung seberapa besar inisiatif dan tanggung jawab untuk berperan 

aktif di dalam pembelajaran, semakin besar peran aktif siswa tersebut 

maka kemandirian belajar yang dimiliki semakin tinggi pula.
5
Dengan kata 

lain kemandirian siswa sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa itu mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan 

mendisiplinkan dirinya serta bisa memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya tanpa bergantung pada guru. 

Model kooperatif ini diterapkan juga dengan memperhatikan 

kemandirian belajar siswa. Kemandirian belajar siswa dibutuhkan dalam 
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pembelajaran kooperatif tipe TAI, karena dalam TAI setiap individu 

ditugaskan untuk mempelajari materi terlebih dahulu di dalam timnya 

masing-masing. Kemudian di dalam tim tersebut terlihatlah siswa yang 

memiliki kemandirian belajar yang tinggi, sedang atau rendah. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa ditinjau dari 

Kemandirian Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah ditemukan maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih terdapat siswa yang tingkat pemahaman konsep matematisnya 

tergolong rendah. 

2. Model pembelajaran yang digunakan guru belum dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

3. Masih terdapat hasil belajar matematika siswa yang tergolong rendah. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada 

masalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI untuk kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional? 

2. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

ditinjau dari kemandirian belajar ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar siswa 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru 
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Penggunaan model kooperatif tipe TAI ini, guru bisa menjadikannya 

sebagai alternatif dalam menerapkan strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep. 

2. Bagi sekolah 

Penerapan model kooperatif tipe TAI ini dapat menjadi suatu bahan 

masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang dapat 

dijadikan landasan ketika mengajar nantinya. 

4. Bagi siswa 

Siswa dapat menerima pengalaman pembelajaran yang bervariasi 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. 

G. Defenisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian maka 

perlu adanya definisi istilah yang perlu ditegaskan, yaitu: 

1. Pemahaman konsep adalah salah satu kecakapan atau kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 

yaitu dengan menunjukan pemahaman konsep yang dipelajarinya, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah proses pembelajaran 

dalam bentuk kelompok 4-5 secara heterogen yang bertujuan untuk 
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mempersiapkan diri masing-masing anggotanya untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pada saat evaluasi dilaksanakan. 

3. Kemandirian belajar adalah kemampuan seseorang untuk mengelola 

secara efektif pengalaman belajarnya sendiri di dalam berbagai cara 

sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

 


