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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 

dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen.
1
 Menurut Johnson & Johnson yang dikutip oleh Isjoni 

menyatakan bahwa Cooperative Learning adalah mengelompokan 

siswa didalam kelas kedalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat 

bekerja sama dengan kemampuan semaksimal yang mereka miliki dan 

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut, 
2
Prosedur 

cooperative learning didesain untuk mengaktifkan siswa melalui 

inkuiri dan diskusi dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang.
3
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mencampuradukan 

kemampuan siswa yang terdiri dari 4-6 orang , hal ini bisa membuat 

siswa yang kurang akan  termotivasi dan terbantu dengan siswa yang 

lebih untuk memecahkan masalah yang dianggap sulit. 

                                                             
1
 Rusman,  Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016,  hlm.202. 
2
 Isjoni, Cooperative Learning, Bandung : Alfabeta,  2016, hlm.17 

3
 Ibid. hlm 16 
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Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yakni sebagai 

berikut:
4
 

a. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

kegiatan pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan 

dipelajari dan memotivasi siswa belajar. 

b. Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. 

c. Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efektif dan efisien. 

d. Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

e. Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

f. Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok. 

 

Menurut Roger dan David Johnson yang dikutip oleh Rusman ada 

lima unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) 

yaitu sebagai berikut:
5
 

1. Prinsip ketergantungan positif (positive independence), yaitu 

dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian 

tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok 

tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh masing-

masing kinerja anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota 

dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. 

2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing 

anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok 

mempuyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam 

kelompok tersebut. 

                                                             
4
 Rusman, Op.Cit., h lm 211 

5
 Ibid., hlm 212 
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3. Interaksi tatap muka, (face to face promotion interaction), yaitu 

memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota 

kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi 

untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota 

kelompok lainnya. 

4. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu 

melatih siswa untuk dapat berpartisipasi atif dan berkomunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil 

kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan 

lebih efektif. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI  

Model pembelajaran kooperatif TAI merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif dengan pemberian bantuan secara individual. 

TAI merupakan proses pembelajaran dalam bentuk kelompok 4-5 

orang yang heterogen yang bertujuan untuk mempersiapkan diri 

masing-masing anggotanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pada saat evaluasi dilakukan. Tim berfungsi sebagai wadah untuk 

memastikan bahwa anggotanya benar-benar telah siap melakukan 

pertanggung jawaban proses belajar mengajar. Intinya adalah 

penilaian dilakukan secara individu bukan tim.
6
 Dengan demikian 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah model pembelajaran 

yang dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar secara individual. 

                                                             
6
Istarani dan Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, Medan: 

CV.Media Persada, 2014, hlm 51 
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Sintak pembelajaran TAI mencakup tahapan-tahapan konkret 

dalam melaksanakan program tersebut didalam ruang kelas yakni 

sebagai berikut:.
7
 

a. Tim, dalam TAI siswa dibagi ke dalam tim-tim yang 

beranggotakan 4-5 orang. 

b. Tes Penempatan, siswa diberi pretest. Mereka ditempatkan pada 

tingkatan yang sesuai dalam program individual berdasarkan 

kinerja mereka pada saat tes 

c. Materi, siswa mempelajari materi pelajaran yang akan 

didiskusikan 

d. Belajar kelompok, siswa melakukan belajar kelompok bersama 

rekan-rekannya dalam satu tim 

e. Skor dan rekognisi, hasil kerja siswa di score di akhir pengajaran, 

dan setiap tim yang memenuhi kriteria sebagai “tim super” harus 

memperoleh penghargaan (recognition) dari guru. 

f. Kelompok pengajaran, guru memberi pengajaran kepada setiap 

kelompok tentang materi yang sudah didiskusikan 

g. Tes fakta, guru meminta siswa untuk mengerjakan tes-tes untuk 

membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya. 

 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kooperatif tipe TAI 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihannya yaitu.:
8
 

a. Meningkatkan kerja sama diantara siswa. Karena belajar siswa 

dalam bentuk kelompok. Siswa dapat membagi ilmunya satu 

sama yang lainnya, sehingga mereka saling tukar fikiran, idea 

atau gagasan dalam proses pembelajaran 

b. Dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok, karena 

kelompok yang berprestasi akan diberikan penghargaan 

sepantasnya. 

c. Melatih rasa tanggungjawab individu siswa di dalam kelompok 

belajarnya. 

 

Berdasarkan dari paparan langkah-langkah model TAI, maka 

langkah yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

                                                             
7
Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2015, hlm 200-201 
8
Istarani dan Muhammad Ridwan, Loc.Cit 
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a. Tim, dalam TAI siswa dibagi ke dalam tim-tim yang 

beranggotakan 4-5 orang. 

b. Tes Penempatan, siswa diberi pretest. Mereka ditempatkan pada 

tingkatan yang sesuai dalam program individual berdasarkan 

kinerja mereka pada saat tes 

c. Materi, siswa mempelajari materi pelajaran yang akan 

didiskusikan 

d. Belajar kelompok, siswa melakukan belajar kelompok bersama 

rekan-rekannya dalam satu tim 

e. Skor dan rekognisi, hasil kerja siswa di score di akhir pengajaran, 

dan setiap tim yang memenuhi kriteria sebagai “tim super” harus 

memperoleh penghargaan (recognition) dari guru. 

f. Kelompok pengajaran, guru memberi pengajaran kepada setiap 

kelompok tentang materi yang sudah didiskusikan 

g. Tes fakta, guru meminta siswa untuk mengerjakan tes-tes untuk 

membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya. 

 

Adapun kelemahan dari model pembelajaran TAI yakni sebagai 

berikut:
9
 

a. Kalau tidak dikontrol secara baik oleh guru, maka akan 

mengundang keributan di dalam kelas. Untuk itu, kepada guru 

harus benar-benar dikontrol secara baik, sehingga tidak terjadi 

keributan. Siswa yang tidak mau mengalah dalam mengemukakan 

pendapatnya maka akan sulit diterima oleh siswa yang lainnya. 

b. Kadang-kadang dalam suatu diskusi terjadi ketidakcocokan dalam 

pendapat, sehingga tidak ketemu kesimpulan. 

 

3. Pemahaman Konsep 

a. Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menangkap arti materi pelajaran yang berupa kata, angka, serta 

menjelaskan sebab akibat.
10

 Pemahaman konsep merupakan salah 

                                                             
9
Ibid., hlm 53 

10
 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: 

Daulat Riau, 2012,  hlm 17 



15 

 

satu kecakapan matematika. Dalam pemahaman konsep, siswa 

mampu untuk menguasai konsep, operasi dan relasi matematika.  

Menurut Sumarmo yang dikutip oleh Ummi Arifah dan 

Abdul Aziz pemahaman diartikan dari kata understanding dimana 

derajat pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu 

gagasan, prosedur atau fakta matematika dipahami secara 

menyeluruh jika hal-hal tersebut membentuk jaringan dengan 

keterkaitan yang tinggi. Dan konsep diartikan sebagai ide abstrak 

yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. 

Jadi, pemahaman konsep adalah suatu pemahaman yang 

ditentukan oleh tingkat katerkaitan suatu gagasan, prosedur atau 

fakta matematika yang dipahami secara menyeluruh yang dapat 

menggolongkan sekumpulan objek.
11

 

 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. 

Kemampuan pemahaman matematika siswa adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam memahami konsep, 

memahmami rumus dan mampu menggunakan konsep dan rumus 

                                                             
11

 Ummi Arifah dan Abdul Aziz, Menumbuhembangkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematika dengan Menggunakan Model Pembelajaran Guided 

Discovery, UNION: Jurnal Pendidikan Matematik, Vol 5 No 3, November 217, hlm 4 
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tersebut dalam perhitungan, serta pemahaman siswa tentang 

skema atau struktur yang dapat digunakan pada penyelesaian 

masalah yang lebih luas dan sifat pemakaiannya lenih 

bermakna.
12

 

Dengan demikian pemahaman konsep adalah kemampuan 

siswa untuk memecahkan suatu persoalan yang terkait dengan 

konsep matematika yang telah ada. 

b. Indikator Pemahaman Konsep 

Indikator pemahaman konsep  matematis sangat diperlukan 

dalam proses pembelajaran di kelas untuk melihat sejauh mana 

kemampuan pemahaman konsep matematis yang dimiliki siswa. 

Menurut Peraturan Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004, 

merinci indikator pemahaman konsep matematis adalah :
13

 

1) Menyata ulang suatu konsep 

2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

3) Memberi contoh dan noncontoh dari konsep 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematik 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

7) Mengaplikasikan konsep 

Selain itu, ada juga indikator pemahaman konsep matematis yang 

di kutip oleh Lisna Agustina, yaitu:
14

 

                                                             
12

 Purwosusilo, Peningatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa SMK Melalui Strategi Pembelajaran REACT. Jurnal Pendidikan dan 

Keguruan, 2014 
13

Heris Hendriana dkk, Hard Skills dan Soft Skills Matematis Siswa, Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2017, hlm 7 
14

 Lisna Agustina, Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep dan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Negeri 4 Sipirok Kelas VII Melalui 
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1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

2) Memberi contoh dan bukan contoh 

3) Mengaplikasikan konsep ke pemecahan masalah 

 

Menurut Kilpatrick, dkk yang di kutip oleh Ruminda Hutagalung 

menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika sebagai 

kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam 

matematika dengan indicator sebagai berikut:
15

 

1) Menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari 

2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau 

tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut 

3) Menerapkan konsep secara algoritma 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika 

5) Mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal 

matematika). 

 

Berdasarkan beberapa indikator yang telah di paparkan di atas, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator 

sebagai berikut: 

1) Menyata ulang suatu konsep 

2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

3) Memberi contoh dan noncontoh dari konsep 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematik 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

7) Mengaplikasikan konsep 

 

 

                                                                                                                                                                       
Pendekatan Matematika Realistik (PMR), Uiversitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 

Jurnal Eksakta Volume 1, 2016. 
15

Ruminda Hutagalong, Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Guided Discovery Berbasis Budaya Toba di SMP 

Negeri 1 Tukka, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Hamzah Fansyuri Sibolga-Barus, 

MES (Journal of Mathematics Education and Science), ISSN: 2579-6550(online) 2528-

4363 (print), Vol.2, No.2. April 2017. 
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c. Rubrik Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis 

Pada dasarnya pedoman pemberian skor dapat disesuaikan 

dengan bobot permasalahan dan kriteria jawaban yang 

diinginkan guru. Adapun pedoman penskoran didasarkan pada 

pedoman penilaian rubrik kemampuan pemahaman konsep 

matematis, untuk lebih jelas disajikan pada tabel II.1 

TABEL II.1 

PENSKORAN INDIKATOR PEMAHAMAN KONSEP  

MATEMATIS 

Tingkat 

Pemahaman 

Ciri Jawaban Nilai 

Paham Seluruhnya Jawaban benar dan mengandung 

seluruh konsep ilmiah 

4 

Paham sebagian Jawaban benar dan mengandung 

paling sedikit satu konsep ilmiah 

serta tidak mengandung suatu 

kesalahan konsep 

3 

Miskonsepsi 

sebagian 

Jawaban memberikan sebagian 

informasi yang benar tetapi juga 

menunjukan adanya kesalahan 

konsep dalam menjelaskannya 

2 

Miskonsepsi Jawaban menunjukan kesalahan 

pemahaman yang mendasar 

tentang konsep yang dipelajari 

1 

Tidak paham  Jawaban salah, tidak relevan, 

hanya mengulang jawaban serta 

jawaban kosong 

0 

 

d. Komponen Pemahaman Konsep 

Pemahaman memiliki beberapa tingkatan kemampuan, dalam 

hal ini W.Gulo menyatakan bahwa komponen-komponen yang 



19 

 

tergolong dalam pemahaman, mulai dari yang terendah sampai 

yang tertinggi adalah sebagai berikut:
16

 

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol 

tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Simbol 

berupa kata-kata (verbal) diubah menjadi gambar atau bagan 

ataupun grafik. 

2) Interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna 

yang terdapat didalam simbol baik simbol verbal maupun 

simbol nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat 

menginterpretasikan suatu konsep atau prinsip jika ia dapat 

menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau prinsip 

atau dapat membandingkan, membedakan, atau 

mempertentangkannya dengan sesuatu yang lain. 

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat kecendrungan 

atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan. Jika pada siswa, 

misalnya dihadapi rangkaian bilangan 2,3,5,8,11 maka 

dengan kemampuan ekstrapolasi mampu menyatakan 

bilangan pada urutan ke 6, ke 7 dan seterusnya.  

 

4. Kemandirian Belajar 

a. Pengertian Kemandirian Belajar 

Kata mandiri mengandung arti tidak tergantung kepada 

orang lain, bebas dan dapat melakukannya sendiri. Kemandiran 

belajar menurut Wedemeyer yang dikutip oleh Rusman 

bahwasannya kemandirian itu perlu diberikan kepada peserta 

didik supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam 

mengatur dan mendisiplinkan dirinya dan dalam mengembangkan 

kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Sesuai dengan konsep 

belajar mandiri, bahwa seorang siswa diharapkan sangat dapat:
17

 

                                                             
16

 W. Gulo, Strategi Belajar mengajar,  Jakarta: Grasindo,  2008,  hlm 59-60 
17

Rusman, Op.Cit., hlm 353 
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1) Menyadari bahwa hubungan antara pengajar dengan dirinya 

tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar 

atau media belajar. 

2) Mengetahui konsep belajar mandiri 

3) Mengetahui kapan ia harus minta tolong, kapan ia 

membutuhkan bantuan atau dukungan 

4) Mengetahui kepada siapa dan dari mana ia dapat atau harus 

memperoleh bantuan/ dukungan 

 

Dalam batasannya, Moore yang dikutip oleh Rusman 

mengatakan bahwa kemandirian belajar peserta didik adalah 

sejauh mana dalam proses pembelajaran itu siswa dapat ikut 

menentukan tujuan, bahan dan pengalaman belajar serta evaluasi 

pembelajaran. 

Menurut Gunarhadi yang dikutip dalam jurnal Anwar Bey 

dan La Narfin mengatakan bahwa kemandirian belajar akan 

tercapai apabila seorang anak dapat memiliki keberhasilan-

keberhasilan yang diperolehnya. Dalam rangka meningkatkan 

kemandirian seorang anak, maka hal yang perlu dibiasakan 

adalah:
18

 

1) Dorongan untuk berbuat baik 

2) Menghargai setiap usaha dan hasil apapun yang dia raih 

3) Perduli terhadap kekurangan dan kebutuhan anak 

4) Memberikan latihan untuk memecahkan masalah 

5) Memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan 

sendiri. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

belajar adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan 

kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak 

                                                             
18

Anwar Bey dan La Narfin, 2013, Jurnal Pengaruh Kemandirian Belajar 

Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 6 

Kendari, PMIPA/ Matematika FKIP Unhalu Kampus Bumi Tridharma Kandari 93232 
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bergantung kepada orang lain. Siswa yang mandiri akan memiliki 

sikap yang disiplin serta bertanggung jawab terhadap apa yang 

diamanahkan kepadanya. 

b. Indikator Kemandirian Belajar 

Adapun indikator kemandirian belajar sangat diperlukan dalam 

proses pembelajaran di kelas untuk melihat sejauh mana 

kemandirian belajar siswa. Indikator kemandirian belajar siswa, 

yaitu:
19

 

1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain 

2) Memiliki kepercayaan diri 

3) Berprilaku disiplin 

4) Memiliki rasa tanggung jawab 

5) Berprilaku berdasarkan inisiatif sendiri 

6) Melakukan kontrol diri 

Selain indikator di atas, berikut ada beberapa indikator 

kemandirian belajar, yakni sebagai berikut:
20

 

1) Memiliki sikap tanggung jawab 

2) Percaya diri 

3) Mampu mengontrol diri sendiri 

4) Mengevaluasi diri 

5) Mempunyai kesadaran untuk belajar mandiri 

 

Berdasarkan beberapa indikator yang telah di paparkan di atas, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator yakni: 

1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain 

2) Memiliki kepercayaan diri 

3) Berprilaku disiplin 

4) Memiliki rasa tanggung jawab 

5) Berprilaku berdasarkan inisiatif sendiri 

                                                             
19

Heris Hendriana, Op.Cit., hlm 238 
20

Mayang Gadih Ranti dkk, Pengaruh Kemandirian Belajar (Self Regulated 

Learning) terhadap Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Struktur Aljabar, STKIP 

PGRI Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Matematika, e-ISSN 2579-3977 Vol.3 No.1, 

Januari-April 2017 
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6) Melakukan kontrol diri 

 

Pada penelitian ini, ada 6 indikator yang digunakan peneliti untuk 

mengukur kemandirian belajar siswa,. Berdasarkan indikator 

tersebut kita dapat melihat siswa yang memiliki sifat 

ketergantungan dengan temannya, kepercayaan dirinya, 

keisiplinannya, rasa tanggung jawab serta siswa juga bisa 

melakukan kontrol dirinya dalam proses pembelajaran. 

c. Pengelompokan Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar siswa dibagi dalam tiga kelompok yang 

terdiri dari kemandirian belajar tinggi, sedang dan rendah. 

Pengelompokan siswa berdasarkan kemandirian belajar ditentukan 

sebagai berikut.
21

 

TABEL II.2 

PENGELOMPOKAN SISWA BERDASARKAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR ATAU SELF-REGULATED 

LEARNING (SRL) 

Kriteria Kategori 

     ̅    Siswa kelompok tinggi 

 ̅         ̅    Siswa kelompok sedang 

     ̅    Siswa kelompok rendah 

 

Keterangan: 

 ̅ = rata-rata skor atau nilai siswa 

  = simpangan baku dari skor atau nilai siswa 

    = Self Regulated Learning  

                                                             
21

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op. Cit., hlm. 233. 
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5. Hubungan Model Kooperatif Tipe TAI terhadap Pemahaman 

Konsep Matematis dengan Kemandirian Belajar Siswa 

Model pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran yang 

menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran 

individual. Dalam pembelajaran koopertaif tipe TAI, awalnya guru 

memperkenalkan materi kepada siswa kemudian siswa bekerja sama 

dengan berdiskusi pada kelompoknya yang telah dibentuk secara 

heterogen untuk menemukan, memahami, dan memperdalam konsep-

konsep sesuai dengan materi yang ada dibuku masing-masing siswa. 

Setelah itu, siswa mengaplikasikan konsep yang mereka pahami 

dengan mengerjakan latihan secara individual. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, siswa saling berdiskusi untuk 

menemukan atau memahami konsep dan mengecek pekerjaannya satu 

sama lain. Dengan adanya pengecekan terhadap pekerjaan  teman satu 

tim, diharapkan jika ada kesalahan dalam memahami suatu konsep 

maka akan cepat teratasi.
22

 

Dengan demikian model pembelajaran ini bertumpu pada proses 

perbaikan dan peningkatan pemahaman konsep matematis siswa, yang 

mana dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI ini siswa mencari 

informasi dan gagasan dengan bekerja sama, saling membantu dan 

bersama menyelesaikan masalah yang diberikan, saling memotivasi 
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teman sekelompoknya untuk bersama-sama memecahkan masalah, 

meringkas, menggabungkan pendapat dan ikut berperan aktif dalam 

pembelajaran. Sedangkan pemahaman konsep itu siswa seharusnya 

mampu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-

objek, melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien dan tepat. 

Dengan adanya model pembelajaran  ini dapat membuat pemahaman 

siswa lebih mantap lagi baik dalam pemahaman mandiri siswa 

maupun dalam kelompok siswa yang sudah tentu akan sangat 

membantu siswa mencapai pemahaman konsep yang baik.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan antara model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dengan kemampuan pemahaman konsep matematis dan kemandirian 

belajar, dikarenakan dengan adanya pembelajaran kelompok dapat 

membuat siswa lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran. 

B. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk 

menentukan bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Dalam hal 

ini pembelajaran dengan tipe TAI sebagai variabel bebas, pemahaman 

konsep sebagai variabel terikat dan kemandirian belajar sebagai variabel 

moderat. 

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe TAI 

Pembelajaran dengan  tipe TAI merupakan variabel bebas yang 

mempengaruhi pemahaman konsep matematika. Adapun langkah-
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langkah dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI sebagai 

berikut: 

a. Tahap persiapan  

1) Membuat silabus 

2) Membuat Rancangan Pembelajaran (RPP) 

3) Membuat lembar kerja 

b. Tahap pelaksanaan 

Pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam  

2) Guru memeriksa kehadiran siswa 

3) Guru menyampai judul dan tujuan pembelajaran  

4) Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe TAI 

Kegiatan inti 

1) Guru mengelompokan siswa sesuai dengan hasil pretest 

yang telah dilakukan (Tim dan Tes Penempatan) 

2) Guru memberi materi kepada semua  kelompok yang 

akan didiskusikan (Materi) 

3) Guru meminta siswa memperhatikan gambar  sesuai 

dengan yang ada dibuku tentang perbandingan (Belajar 

Kelompok) 

4) Guru bertanya kepada siswa pengertian perbandingan 

dan cara menentukan perbandingan dua besaran (Belajar 

Kelompok) 
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5) Kemudian guru meminta siswa untuk mencari pengertian 

perbandingan dan menentukan perbandingan dua besaran 

(Belajar Kelompok) 

6) Guru menginstruksikan siswa untuk belajar secara 

perkelompok untuk membahas tentang pengertian 

perbandingan dan menentukan perbandingan dua besaran 

(Belajar Kelompok) 

7) Guru memanggil secara acak perwakilan setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya  

8) Guru memberikan skor dan memberikan penghargaan 

kepada setiap kelompok (Skor dan Rekognisi) 

9) Guru menjelaskan ulang materi yang telah didiskusikan 

(Kelompok Pengajaran) 

10) Guru memberikan soal yang dikerjakan secara individu 

(Tes fakta) 

Kegiatan Penutup 

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2) Guru memberikan informasi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

3) Guru menutup proses pembelajaran dengan salam. 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Indikator kemampuan  pemahaman konsep matematis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyata ulang suatu konsep 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

c. Memberi contoh dan noncontoh dari konsep 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematik 

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 
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f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

g. Mengaplikasikan konsep 

 

3. Kemandirian Belajar Siswa 

Konsep operasional yang ketiga ialah kemandirian belajar 

siswa. Adapun tolak ukur yang digunakan salah satunya adalah uji 

angket kepada siswa, dalam hal ini angket disusun berdasarkan 

indikator kemandirian belajar. Kemandirian belajar siswa dibagi 

dalam tiga kelompok yang terdiri dari kemandirian belajar tinggi, 

sedang dan rendah.  

C. Penelitian yang Relevan 

Pemahaman konsep merupakan salah satu tujuan yang mendasar 

dalam proses pembelajaran dan tujuan materi materi itu disampaikan oleh 

guru. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya yaitu: 

1. Ayu Kumala di MAN 1 Pekanbaru menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan pendekatan reciprocal 

teaching telah diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa dan menunjukan pengaruh positif terhadap 

pemahaman konsep matematika siswa. Yang membedakannya dengan 

penulis adalah penulis menggunakan variabel moderat dan tidak 

menggunakan pendekatan.
23
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Konsep Matematika Siswa MAN 1 Pekanbaru, Pekanbaru: Skripsi UIN SUSKA RIAU. 
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2. Sari Desiana Putri di SMAN 16 Padang menyimpulkan bahwa bahwa 

pemahaman konsep matematis siswa dengan penerapan model 

kooperatif tipe TAI lebih baik daripada pemahaman konsep matematis 

siswa dengan pembelajaran konvensional di SMAN 16 Padang. 

Penelitian ini tidak menggunakan moderat sedangkan penulis 

menggunakan moderat.
24

 

3. Nia Fernika, program studi magister pendidikan matematika 

Universitas syiah Kuala, banda Aceh menyimpulkan bahwa 

pemahaman konsep matematis siswa dengan penerapan model 

kooperatif tipe TAI lebih baik daripada pemahaman konsep matematis 

siswa dengan pembelajaran konvensional ditinjau berdasarkan 

keseluruhan siswadan level siswa (tinggi, sedang dan rendah).
25

 

Dari penelitian terahulu yang dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sekarang adapun perbedaannya yaitu peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh model kooperatif tipe TAI terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar 

siswa dan juga dilakukan disekolah berbeda. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, serta rumusan  masalah  maka peneliti 

membuat suatu hipotesis sebagai berikut: 

1.   : terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara siswa 

yang diajar menggunakan model  pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

    tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara 

siswa yang diajar menggunakan model  pembelajaran kooperatif tipe 

TAI dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

2.     terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

ditinjau dari  kemandirian belajar siswa. 

    tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

ditinjau dari kemandirian belajar siswa 


