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ABSTRAK 

Rahmaningsih, Putri. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD 

Gugus Wanapati Karangsambung Kabupaten Kebumen. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Wahyuningsih, M.Pd., Pembimbing II 

Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 

 

Berdasarkan hasil observasi di SD Gugus Wanapati dalam pembelajaran 

matematika guru menggunakan model pembelajaran mirip dengan sintaks model 

STAD namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Dilihat dari hasil belajar siswa 

sebanyak 0,9% mencapai KKM dan 99,1% tidak mencapai KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 75. Upaya mengatasi masalah tersebut adalah menerapkan model 

TAI. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui hasil belajar matematika siswa 

kelas V SD Gugus Wanapati dengan model pembelajaran TAI dapat mencapai 

KKM, (2) mengetahui model pembelajaran TAI lebih efektif daripada model 

pembelajaran di kelas kontrol terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD 

Gugus Wanapati, (3) mendeskripsikan aktivitas belajar siswa kelas V SD Gugus 

Wanapati pada mata pelajaran matematika, (4) mendeskripsikan aktivitas guru 

kelas V SD Gugus Wanapati pada mata pelajaran matematika. 

Jenis penelitian adalah quasi experimental bentuk nonequivalent control 

group design. Populasinya adalah semua siswa kelas V SD Gugus Wanapati 

Karangsambung Kabupaten Kebumen. Sampel menggunakan teknik cluster 

random sampling didapat SDN 1 Kalikudu sebanyak 23 siswa sebagai kelas 

eksperimen dengan model TAI dan SDN Pencil sebanyak 25 siswa dengan model 

seperti yang biasa guru lakukan di kelas. 

Hasil penelitian (1) hasil belajar siswa kelas eksperimen 87,29 dan kelas 

kontrol 76,98 serta keduanya mencapai KKM. (2) keefektifan model TAI diperoleh 

nilai thitung (3,976)>ttabel (2,021) serta didukung menggunakan nilai gain thitung 

(5,792) > ttabel (2,021) dan nilai N-gain thitung (5,221)>ttabel (2,021). Dari hasil uji 

keefektifan, rata-rata gain pada kelas eksperimen 69,3 dan kelas kontrol 49,1. 

Sedangkan rata-rata N-gain pada kelas eksperimen 0,84 dan kelas kontrol 0,68 

sehingga peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dikategorikan tinggi. (3) persentase aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setiap pertemuan meningkat. (4) persentase aktivitas guru kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setiap pertemuan meningkat dengan rata-rata 70% 

dan 64%. 

Dari keempat hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa model TAI dan kelas kontrol mencapai KKM serta model 

pembelajaran TAI lebih efektif daripada model di kelas kontrol. Saran dari peneliti 

model TAI dapat diterapkan pada pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar; Pembelajaran Matematika; TAI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, agar memperoleh 

pengetahuan serta pengalaman yang akan diperlukan sebagai bekal untuk 

melangsungkan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3. 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Guru memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

terutama dalam melaksanakan suatu pembelajaran yang di dalamnya memuat 

berbagai mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Salah satu mata pelajaran 

pendidikan dasar yang harus disampaikan adalah matematika. Hal ini sesuai dengan 

Bab X Pasal 37 Ayat 1 bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat mata pelajaran matematika.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, dan 
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mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin, serta memajukan daya pikir 

manusia. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika menjadi salah satu mata 

pelajaran yang penting dan perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan kerjasama. Adapun tujuan dari mata 

pelajaran matematika di Sekolah Dasar menurut Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar BSNP (2006:148) adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan untuk : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat, dalam pemecahan masalah matematika; (2) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika dengan benar; (3) Memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh; (4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Agar tujuan mata pelajaran matematika tercapai, guru harus mampu 

mengorganisir semua komponen dalam proses pembelajaran sedemikian rupa 

sehingga antar komponen satu dengan yang lain dapat berinteraksi secara harmonis. 

Proses pembelajaran yang guru terapkan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 bahwa : 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  
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Agar proses pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah tersebut, guru dapat melakukan kegiatan salah satunya dengan 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Penerapan model pembelajaran 

inovatif dapat membantu kemampuan berpikir siswa dalam pemecahan masalah 

khusunya dalam pembelajaran matematika. 

Dewasa ini telah banyak diciptakan model pembelajaran inovatif yang bisa 

guru terapkan. Namun, kenyataannya terdapat kendala dalam pelaksanaanya 

sehingga model inovatif tersebut tidak diterapkan secara optimal yang berdampak 

pada hasil belajar siswa yang rendah. 

Hal ini diperkuat dengan data hasil temuan Depdiknas (2007 : 16) terdapat 

permasalahan dalam aspek pembelajaran matematika di Sekolah Dasar yaitu proses 

pembelajaran matematika belum menunjukkan hasil yang memuaskan, upaya guru 

ke arah peningkatan kualitas proses belajar mengajar belum optimal. Metode, 

pendekatan dan evaluasi yang dikuasai guru kurang bervariasi dan hal ini 

berdampak negatif terhadap daya serap siswa yang masih tetap lemah. 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran matematika dan wawancara 

dengan guru kelas V tentang pembelajaran matematika kelas V SD Gugus Wanapati 

Kabupaten Kebumen masih dijumpai permasalahan dalam proses pembelajaran 

matematika. Melalui langkah-langkah dengan diawali guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari kepada siswa, kemudian membentuk kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 4-5 anggota dalam setiap kelompoknya. Guru dalam 

membagi kelompok tidak heterogen karena berdasarkan tempat duduk yang 

berdekatan saja agar lebih mudah dan praktis. Setelah siswa berada pada 
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kelompoknya masing-masing, kemudian setiap kelompok diberikan tugas. Tugas 

yang diberikan guru didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Dalam kegiatan 

berdiskusi semua anggota kelompok masih mengerjakan tugas yang diberikan 

secara individu belum mencerminkan sikap kerjasama. Setelah selesai mengerjakan 

tugas, setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. Pada saat mempresentasikan hasil pekerjaan semua kelompok tidak 

kompak dengan anggotanya masing-masing. Ada yang paham dan tidak karena 

dalam berdiskusi masih mengerjakan sendiri-sendiri. Berdasarkan langkah-langkah 

yang dilakukan guru dalam pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model tersebut 

setara dengan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). 

Permasalahan tersebut juga berdampak pada hasil belajar siswa SD Gugus 

Wanapati Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen. Dilihat dari data nilai 

UAS Matematika semester satu terdapat permasalahan bahwa hasil belajar siswa 

rendah yang disebabkan siswa kesulitan dalam pemecahan masalah soal yang 

dihadapi, serta belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditetapkan. Data nilai UAS tersebut antara lain, SDN Kedungwaru dari 20 siswa 

sebanyak 9 siswa (45%) mencapai KKM sedangkan 11 siswa (55%) mendapat nilai 

di bawah KKM. SDN 1 Widoro dari 16 siswa sebanyak 8 siswa (50%) mencapai 

KKM sedangkan 8 siswa (50%) mendapat nilai di bawah KKM. SDN 2 Widoro 

dari 13 siswa sebanyak 4 siswa (44%) mencapai KKM sedangkan 9 siswa (56%) 

mendapat nilai di bawah KKM. SDN Seling dari 12 siswa sebanyak 6 siswa (50%) 

mencapai KKM sedangkan 6 siswa (60%) mendapat nilai di bawah KKM. SDN 

Pencil dari 25 siswa sebanyak 14 siswa (56%) mencapai KKM sedangkan 11 siswa 
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(44%) mendapat nilai di bawah KKM. SDN 1 Kalikudu dari 23 siswa sebanyak 17 

siswa (74%) mencapai KKM sedangkan 6 siswa (26%) mendapat nilai di bawah 

KKM. 

Rendahnya hasil belajar juga ditunjukkan dari hasil tes kemampuan awal 

siswa yang dilakukan oleh peneliti di SD Gugus Wanapati Karangsambung. Dari 

109 siswa hanya 0,9% siswa yang mencapai KKM sedangkan sisanya 99,1% siswa 

belum mencapai KKM. Tes yang diberikan siswa berupa tes uraian yang sesuai 

dengan ranah kognitif mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Berdasarkan analisis 

hasil tes, peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti banyak siswa yang 

kesulitan dalam mengerjakan soal uraian terutama bentuk soal C3, C4, dan C5. 

Siswa dalam mengerjakan soal tidak menyertakan dengan langkah penyelesaian, 

hanya jawaban saja bahkan ada yang tidak dikerjakan. Selain itu siswa dalam 

memahami permasalahan yang ada pada soal juga masih kurang. Sehingga peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih 

rendah. Siswa hanya terbatas pada kemampuan menghafal dan belum menguasai 

soal yang berbentuk aplikasi, analisis, dan evaluasi. 

Menurut Djamarah (2010:108) pembelajaran dapat dinyatakan berhasil 

apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar 

dapat mencapai taraf keberhasilan minimal atau mencapai KKM yang telah 

ditetapkan oleh satuan pendidikan, apabila kurang dari 75% maka harus diadakan 

remedial. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 
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dilakukan oleh guru kelas V di SD Gugus Wanapati Karangsambung Kabupaten 

Kebumen masih tergolong rendah. 

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya variasi suatu model pembelajaran 

lain dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran agar hasil belajar yang didapat 

meningkat. Peneliti ingin memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI). Alasan 

peneliti memilih model pembelajaran TAI karena model tersebut memiliki 

keunggulan yang dapat memperbaiki hasil belajar matematika siswa SD Gugus 

Wanapati yaitu siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya 

dengan bimbingan guru dan teman satu kelompok atau tutor sebaya. Selain itu siswa 

yang membantu teman yang lemah dapat mengembangkan kemampuan serta 

keterampilannya. Sehingga dengan adanya tutor sebaya akan terjadi suatu diskusi 

kelompok yang optimal (Shoimin 2014:202) 

Penelitian yang menguatkan dalam memecahkan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mahmudi (2014:102-115) 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI efektif ditinjau dari 

prestasi belajar siswa dan aktivitas belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil 

belajar yang signifikan dari sebelumnya. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Nurissa (2016: 336-334) bahwa kelas yang diberi perlakuan model TAI memiliki 

prestasi belajar lebih tinggi, hubungan yang lebih positif, dan penyesuaian 

psikologis yang baik.  
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Awofala, et.al. (2013:1-22) 

menunjukkan bahwa hasil belajar kelompok eksperimen yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) lebih tinggi daripada kelompok kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran tradisional. Model pembelajaran TAI paling efisien dan berpengaruh 

terhadap startegi pembelajaran. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti 

ingin mengetahui keefektifan suatu model pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika di SD Gugus Wanapati Karangsambung Kebumen melalui model TAI 

dengan melakukan penelitian eksperimen yang berjudul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Team Assisted Individualization terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas V SD Gugus Wanapati Karangsambung Kabupaten Kebumen”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD Gugus Wanapati 

tentang pembelajaran matematika, diperoleh kecenderungan masalah antara lain : 

1.2.1 Selama ini terdapat guru yang menggunakan model pembelajaran mirip 

dengan sintaks model Student Team Achievement Division (STAD), namun 

dalam pelaksanaan diskusi siswa masih mengerjakan tugas kelompok secara 

individu (sendiri-sendiri). 

1.2.2 Pembentukan kelompok belajar tidak heterogen hanya berdasarkan tempat 

duduk siswa yang saling berdekatan. 
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1.2.3 Rendahnya hasil belajar matematika yang diperoleh siswa pada setiap kelas 

yang sebagian besar siswanya belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

1.2.4 Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal aplikasi, analisis, dan evaluasi 

masih kurang. Siswa hanya menuliskan jawaban saja tanpa menyertakan 

langkah-langkah pengerjaan soal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti fokus pada masalah hasil belajar matematika kelas V yang rendah 

karena guru saat proses pembelajaran belum dilaksanakan secara optimal  pada 

pelaksanaan diskusi yang berdampak pada siswa kurang tertarik dan termotivasi 

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran matematika. Selain itu juga karena 

rendahnya keterampilan pemecahan masalah pada siswa. Oleh karena itu, peneliti 

ingin memberikan sebuah solusi dengan menerapkan model pembelajaran untuk 

melihat efektivitas model pembelajaran inovatif terhadap hasil belajar matematika 

kelas V. Model pembelajaran inovatif yang peneliti terapkan yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Jadi, batasan 

dan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah keefektifan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) terhadap 

hasil belajar matematika kelas V SD Gugus Wanapati Kabupaten Kebumen. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.4.1 Apakah hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Wanapati dengan 

menerapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat 

mencapai KKM? 

1.4.2 Apakah model pembelajaran Team Assisted Individualization lebih efektif 

dari model pembelajaran di kelas kontrol terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas V SD Gugus Wanapati? 

1.4.3 Bagaimanakah aktivitas guru kelas V SD Gugus Wanapati dalam 

pembelajaran Matematika? 

1.4.4 Bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas V SD Gugus Wanapati dalam 

pembelajaran Matematika? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.5.1 Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus 

Wanapati dengan menerapan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization dapat mencapai KKM. 

1.5.2 Untuk mengetahui model pembelajaran Team Assisted Individualization 

lebih efektif dari model pembelajaran di kelas kontrol terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Gugus Wanapati. 
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1.5.3 Untuk mendeskripsikan aktivitas guru kelas V SD Gugus Wanapati dalam 

pembelajaran Matematika. 

1.5.4 Untuk mendeskripsikan aktivitas belajar siswa kelas V SD Gugus Wanapati 

dalam pembelajaran Matematika. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoretis 

maupun praktis. Adapun manfaat tersebut meliputi: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yang diharapkan adalah dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa sekolah dasar. Selain 

itu, dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Guru 

Memberikan wawasan tentang model pembelajaran sesuai materi yang 

diberikan serta menanamkan kreativitas dalam usaha pembenahan proses 

pembelajaran sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan bervariasi. Selain itu, guru dapat memberdayakan diri dalam 

mengambil tindakan agar bisa menjadi guru yang profesional, semakin terampil 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran, semakin kreatif dalam memilih model 

pembelajaran yang inovatif. 
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1.6.2.2 Siswa 

Dengan penerapan model TAI dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas serta hasil belajar pada 

pembelajaran matematika. Diharapkan siswa mampu memanfaatkan pengetahuan 

yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

1.6.2.3 Sekolah 

Hasil penelitian bermanfaat bagi sekolah untuk menerapkan model yang 

bervariasi dalam pembelajaran. Dengan menerapkan model TAI, digunakan sebagai 

pertimbangan dalam memotivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien dengan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Selain 

itu, mampu memberikan sumbangan baik serta mendorong sekolah untuk selalu 

melakukan inovasi dalam rangka perbaikan hasil belajar muatan matematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah 

terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas sendiri, 

maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Sesungguhnya sebagian besar aktivitas 

di dalam kehidupan sehari- hari merupakan kegiatan belajar. Dengan demikian 

belajar tidak dibatasi usia, tempat maupun waktu. Menurut Sumiati dan Asra 

(2009:38) belajar adalah proses perubahan tingkah laku, akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Artinya, seseorang dikatakan telah belajar jika ia dapat 

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Contohnya adalah 

kebiasaan membaca, mendengar, dan sebagainya. Suatu proses belajar harus 

bersifat praktis dan langsung, artinya jika seseorang ingin mempelajari sesuatu, 

maka diri sendiri yang harus melakukannya, tanpa melalui “perantara” orang lain. 

Meskipun demikian karena individu tidak pernah lepas hubungannya dengan 

lingkungan seperti tempat belajar, teman belajar, dan suasana sekitar dapat 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

Menurut Hamalik (dalam Susanto, 2013:3) belajar adalah suatu proses 

kegiatan memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman yang 
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menghasilkan perubahan tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku ini mencakup perubahan dalam 

kebiasaan (habit), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Menurut W.S 

Winkel (dalam Susanto, 2013:4) belajar adalah suatu aktivitas mental yang 

berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Contohnya 

seseorang dikatakan belajar matematika apabila pada diri seseorang terjadi suatu 

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan 

matematika. Perubahan ini terjadi dari tidak tahu menjadi tahu konsep matematika, 

dan mampu menggunakannya dalam materi lanjut atau dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dari pengertian belajar menurut pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang 

dengan sengaja dan dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 

perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun 

bertindak. 

2.1.1.2 Ciri-ciri Belajar 

Suatu kegiatan disebut belajar jika ditandai dengan ciri-ciri berikut 

menurut Mohammad Suryadi (dalam Kosasih, 2015:2). 
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a. Perubahan yang disadari dan disengaja 

Perubahan perilaku itu dilakukan sebagai usaha sadar dan disengaja dari 

seseorang. Begitu juga dengan hasilnya, orang itu menyadari bahwa dalam 

dirinya telah terjadi perubahan. 

b. Perubahan yang berkesinambungan 

Belajar ditandai dengan hasil perubahan perilaku yang berkesinambungan 

bukan sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba. Perubahan sebagai hasil dari 

kegiatan belajar didasari oleh pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dan 

pengetahuan baru itu juga menjadi dasar diperoleh pengetahuan berikutnya 

yang lebih kompleks. 

c. Perubahan yang fungsional 

Perubahan perilaku harus bermanfaat bagi kepentingan seseorang. Belajar 

tidak sekedar ditandai oleh penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

Perubahan tersebut harus memiliki makna bagi orang yang mempelajarinya, 

seperti kemampuan dalam memecahkan masalah, mencari penghidupan, dan 

lain sebagainya.  

d. Perubahan yang bersifat positif 

Kegiatan belajar menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu 

ditandai pada sikap orang yang memperolehnya menjadi lebih bersyukur, bijak, 

toleransi, dan sebagainya.  

e. Perubahan yang bersifat aktif 

Agar belajar menghasilkan perubahan tingkah laku, seseorang harus sengaja 

aktif untuk melakukan sejumlah aktivitas. Misalnya dengan kegiatan diskusi. 
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f. Perubahan yang relatif permanen 

Belajar yang menghasilkan perubahan permanen misalnya kemampuan 

berenang dan kepandaian berhitung. Perubahan tersebut bertahan lama dan 

melekat pada diri seseorang. 

g. Perubahan yang bertujuan 

Perubahan belajar memiliki arah atau tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan di 

dalam perubahan itu penting dirumuskan agar prosesnya menjadi lebih efektif. 

h. Perubahan perilaku secara keseluruhan  

Idealnya perubahan yang terjadi setelah melaksanakan kegiatan belajar 

mencapai seluruh aspek kehidupan pada diri seseorang. Perubahan itu tidak 

sekedar pada aspek pengetahuan, tetapi pada aspek lainnya seperti sikap dan 

keterampilan. 

Berdasarkan uraian tentang ciri-ciri belajar tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seseorang dapat dikatakan belajar apabila terjadi perubahan yang disadari 

dan disengaja, bekesinambungan, fungsional, bersifat positif, bersifat aktif, 

permanen, bertujuan, serta perilaku secara keseluruhan. 

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Belajar 

Di dalam prinsip-prinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih 

tindakan yang tepat serta berguna dalam mengembangkan sikap yang diperlukan 

untuk menunjang peningkatan belajar siswa. Wingo (dalam Sumiati dan Asra, 

2009:41) belajar didasarkan atas prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 
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a. Belajar sepatutnya menjangkau banyak segi  

Dalam suatu proses belajar, banyak segi yang sepatutnya dicapai, meliputi 

pengetahuan, pemahaman dan menerapkan konsep, menjabarkan dan menarik 

kesimpulan serta menilai kemanfaatan suatu konsep, menyenangi dan memberi 

respon yang positif terhadap sesuatu yang dipelajari, dan diperoleh kecakapan 

melakukan suatu kegiatan tertentu. 

b. Belajar diperoleh berkat pengalaman 

Pemahaman dan struktur kognitif dapat diperoleh seseorang melalui 

pengalaman melakukan suatu kegiatan. Kemauan dan dorongan untuk 

melakukan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar sepatutnya 

muncul dari dalam diri sendiri. Kemunculan hal tersebut disebabkan oleh 

adanya rangsangan yang datang dari luar lingkungan.  

Menurut Sumiati dan Asra (2009:41), prinsip-prinsip belajar yang 

menekankan pada aktivitas siswa antara lain. 

a. Belajar dapat terjadi dengan proses mengalami. Hanya belajar yang 

berhubungan dengan kegiatan dan pengalaman, dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan tingkah laku. Siswa dapat belajar dengan baik jika dia dihadapkan 

dengan masalah aktual, sehingga dapat menemukan kebutuhan real atau 

minatnya. 

b. Belajar merupakan transaksi aktif. Untuk berpikir logis, seseorang tidak hanya 

menggunakan argumentasi logis, atau menguasai suatu materi pembelajaran 

yang disusun secara logis, melainkan perlu melakukan kegiatan yang bersifat 

aktif. 
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c. Belajar secara aktif memerlukan kegiatan yang bersifat vital, sehingga dapat 

berupaya mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. 

d. Belajar terjadi melalui proses mengatasi hambatan (masalah) sehingga 

mencapai pemecahan atau tujuan. 

e. Hanya dengan melalui penyodoran masalah memungkinkan diaktifkannya 

motivasi dan upaya, sehingga siswa berpengalaman dengan kegiatan yang 

bertujuan. 

Menurut Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran 

adalah a) kesiapan belajar; b) perhatian; c) motivasi; d) keaktifan siswa; e) 

mengalami sendiri; f) pengulangan; g) materi pelajaran yang menantang; (8) 

balikan dan penguatan; h) perbedaan individual. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar 

didapat seseorang melalui pengalaman suatu kegiatan agar mampu mengatasi suatu 

hambatan dan masalah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan. Belajar mungkin saja terjadi tanpa pembelajaran, namun suatu 

pengaruh pembelajaran dalam belajar hasilnya lebih sering menguntungkan dan 

biasanya lebih mudah diamati. Begitu juga antara siswa yang belajar dengan guru, 

dimana guru berperan sebagai fasilitator agar siswa memperoleh perubahan ke arah 

yang lebih baik. Menurut Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Siregar dan Hartini Nara (2015:13), Pembelajaran merupakan 

usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan tujuan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya 

terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Sedangkan 

Rusman (2014:1) pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi: tujuan, materi, metode, evaluasi yang harus diperhatikan guru dalam 

memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Gagne dan Bringgs (dalam Uno dan Nurdin Mohamad 2015:144), 

pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang internal. 

Menurut Anitah (2009:18) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, yang terdiri 

atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. 
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2.1.2.2 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran merupakan bagian dari suatu sistem yang 

memiliki peran dalam berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan belajar 

mengajar. Menurut Sugandi (dalam Hamdani, 2011:48) pembelajaran dalam 

prosesnya akan melibatkan berbagai komponen berikut: 

a. Tujuan, secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran 

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap 

yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran. 

b. Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. 

c. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi pembelajaran akan memberikan warna dan bentuk kegiatan 

pembelajaran. 

d. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan  proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e. Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Media pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran. 

f. Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber belajar, 

alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang berfungsi 

memperlancar dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran.  
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Menurut Fathurrohman (2015:20) kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang melibatkan beberapa komponen sebagai berikut: 

a. Peserta didik. seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

b. Guru. Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran 

lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 

c. Tujuan. Pernyataan tentang perubahan tingkah laku (kognitif, psikomotorik, 

dan afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

d. Materi pelajaran. Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. 

e. Metode. Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka mencapai tujuan. 

f. Media. Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

g. Evaluasi. Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan 

hasilnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen 

pembelajaran meliputi peserta didik, guru, tujuan, materi pelajaran, metode, media, 

dan evaluasi. Semua komponen pembelajaran tersebut harus saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pengajaran. 
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2.1.3 Pembelajaran Efektif 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Guru memiliki 

tugas utama untuk membelajarkan peserta didik, yaitu mengkondisikan peserta 

didik agar belajar aktif, menciptakan lingkungan kondusif agar belajar menjadi 

efektif dan menyenangkan.  

Yusuf Hadi Miarso (dalam Uno dan Nurdin Mohamad 2015:173) 

menyatakan bahwa pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa  (student centered) 

melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa 

pembelajaran yang efektif terdapat dua hal penting, yaitu terjadinya belajar pada 

siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswanya. 

Menurut Wotruba dan Wright (dalam Uno dan Nurdin Mohamad 

2015:174 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif, yaitu : 

a. Pengorganisasian materi yang baik 

Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 

disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang jelas 

antara topik satu dengan topik lainnya selama pertemuan berlangsung. 

Pengorganisasian materi terdiri dari perincian materi, urutan materi yang 

mudah ke yang sukar, kaitannya dengan tujuan. Faktor lain yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyajian materi adalah bagaimana kemampuan daya 

serap peserta didik. 
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b. Komunikasi yang efektif 

Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang 

jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, 

kemampuan wicara yang baik (nada, intonasi, ekspresi) dan kemampuan untuk 

mendengar. Kemampuan komunikasi tidak hanya diwujudkan melalui 

penjelasan secara verbal, tetapi dapat juga berupa rencana pembelajaran yang 

jelas dan mudah dimengerti. Jenis komunikasi lain yang sangat penting adalah 

komunikasi interpersonal. Bagi seorang guru, membangun suasana hangat 

dengan para siswa dan antara sesama siswa sangatlah penting. Suasana saling 

menerima, saling percaya akan meningkatkan efektivitas komunikasi. 

c. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran 

Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, 

jika telah menguasainya maka materi dapat diorganisasikan secara sistematis 

dan logis. Seorang guru harus mampu menghubungkan materi yang 

diajarkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki para siswanya, mampu 

mengaitkan materi dengan perkembangan yang sedang terjadi sehingga proses 

belajar mengajar menjadi “hidup”. 

d. Sikap positif siswa 

Sikap positif siswa dapat ditunjukkan baik kepada kelas kecil maupun 

kelas besar. Dalam kelas kecil ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian 

pada orang per orang, sedangkan dalam kelas besar diberikannya kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

 



23 

 

 

 

e. Pemberian nilai yang adil 

Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya : kesesuaian soal 

tes dengan materi yang diajarkan merupakan salah satu tolak ukur keadilan, 

sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, usaha yang 

dilakukan siswa untuk mencapai tujuan, kejujuran siswa dalam memperoleh 

nilai, pemberian umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. 

f. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 

Pendekatan yang luwes dalam pembelajaran dapat tercermin dengan 

adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada siswa yang memang 

mempunyai kemampuan yang berbeda. Dengan demikian, siswa memperoleh 

pelayanan yang sesuai dengan kemampuan mereka. 

g. Hasil Belajar Siswa yang Baik 

Indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang 

baik. Petunjuk keberhasilan belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut 

menguasai materi pelajaran yang diberikan. Berdasarkan konsep belajar tuntas, 

maka pembelajaran yang efektif adalah apabila setiap siswa sekurang-

kurangnya dapat menguasai 75% dari materi yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

efektif adalah usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, yang 

terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain 

yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang bermanfaat dan terfokus 

pada siswa  (student centered) melalui penggunaan prosedur yang tepat. 
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2.1.4 Pembelajaran Matematika 

2.1.4.1 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Seorang guru SD atau calon guru SD perlu mengetahui beberapa 

karakteristik pembelajaran matematika di SD. Usia siswa SD berada pada usia 7 

hingga 12 tahun masih berada pada tahap operasional konkrit yang belum dapat 

berpikir formal. Oleh karena itu guru hendaknya harus paham pembelajaran 

matematika di SD yang tidak terlepas dari hakikat matematika dan karakteristik 

siswa SD. Menurut Aisyah dkk (20017 : 1.4), pembelajaran matematika adalah 

proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan seseorang (si pelajar) melaksanakan kegiatan 

belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. 

Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha 

dan mencari pengalaman tentang matematika. Menurut Suwangsih (2010:25), ciri-

ciri pembelajaran matematika di SD antara lain : 

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral  

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan 

dimana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengkaitkan 

atau menghubungkan dengan topik sebelumnya. Topik sebelumnya dapat 

menjadi prasyarat untuk dapat memahami dan mempelajari suatu topik 

matematika. Konsep diberikan dimulai dengan benda-benda konkrit kemudian 

konsep itu diajarkan kembali dengan bentuk pemahaman yang lebih abstrak 

dengan menggunakan notasi yang lebih umum digunakan dalam matematika. 
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b. Pembelajaran matematika bertahap  

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu dimulai dari 

konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang lebih sulit. Selain itu 

pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret, ke semi konkret dan 

akhirnya kepada konsep abstrak. Untuk mempermudah siswa memahami objek 

matematika maka benda-benda konkrit digunakan pada tahap konkrit, 

kemudian ke gambar-gambar pada tahap semi konkrit dan akhirnya ke simbol-

simbol pada tahap abstrak.  

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif.  

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai tahap 

perkembangan mental siswa maka pada pembelajaran matematika di SD 

digunakan pendekatan induktif. Contoh: Pengenalan bangun-bangun ruang 

dengan memperhatikan contoh-contoh dari menentukan sifat-sifat yang 

terdapat pada pemahaman konsep bangun-bangun ruang itu. tidak dimulai dari 

definisi, tetapi dimulai bangun tersebut, sehingga didapat pemahaman konsep 

bangun ruang itu. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi  

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten artinya tidak ada 

pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya. 

Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan kepada pernyataan-

pernyataan sebelumnya yang telah diterima kebenarannya. Meskipun di SD 

pembelajaran matematika dilakukan dengan cara induktif tetapi pada jenjang 

selanjutnya generalisasi suatu konsep harus secara deduktif.  
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e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna  

Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan materi pelajaran 

yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam belajar bermakna 

aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil tidak diberikan dalam bentuk jadi, 

tetapi sebaliknya aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil ditemukan oleh siswa 

melalui contoh-contoh secara induktif di SD, kemudian dibuktikan secara 

deduktif pada jenjang selanjutnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, 

yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 

lain yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang sengaja dirancang 

dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan 

seseorang (si pelajar) melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses 

tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. 

2.1.4.2 Ruang Lingkup Matematika Sekolah Dasar 

Ruang Lingkup mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan 

SD/MI meliputi aspek: a) Bilangan; b) Geometri dan pengukuran; c) Pengolahan 

Data. Ketiga aspek tersebut menjadi materi pokok pembelajaran matematika di 

SD/MI yang diwujudkan dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD) mata pelajaran matematika. Standar kompetensi adalah kualifikasi 

kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; 
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standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang 

harus dicapai dan berlaku secara nasional (Depdiknas, 2006:148) 

Materi pelajaran kelas V Semester 2 yang tercantum dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1  

Kurikulum Matematika SD Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan Pengukuran 

5. Memahami sifat-sifat 

bangun dan hubungan 

antar bangun 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

5.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

5.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun 

ruang sederhana. 

5.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan 

simetri 

5.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan bangun datar dan bangun ruang 

sederhana 

 

Dalam penelitian ini Kompetensi Dasar yang diambil adalah KD 5.4 

yaitu menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri. 

2.1.5 Materi Pembelajaran Matematika SD 

2.1.5.1 Kesebangunan 

Menurut Guntoro (2011:5) menyatakan bahwa bangun datar dikatakan 

sebangun jika ada korespondensi satu-satu antar titik-titik sudut kedua bangun datar 

tersebut, berlaku : 

1. Sudut-sudut yang bersesuaian (berkorespondensi) sama besar, dan 

2. Semua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian (berkorespondensi) 

sama. 
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A B 

C 

D E 

F 

13 cm 39 cm 

12 cm 

36 cm 

Kesebangunan dilambangkah dengan “~” 

Kata “ada” dalam pengertian sebangun di atas sangat penting karena justru 

disini kunci kemampuan dalam menentukan sisi-sisi atau sudut-sudut mana yang 

bersesuaian. Jangan sampai terjadi dua bangun yang sebangun dikatakan tidak 

sebangun hanya karena tidak menemukan korespondensi titik-titik sudutnya. 

Contoh : 

Diberikan bangun dua segitiga siku-siku seperti pada gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibentuk pengaitan satu-satu antar titik-titik sudut di kedua segitiga 

tersebut, yaitu : A↔D, B↔E, C↔F. 

Pengaitan seperti ini disebut korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu 

menghasilkan : 

1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu : 

- m<ABC = m<DEF 

- m<ACB = m<DFE 

- m<BAC = m<EDF 

Gambar 2.1 Bangun datar segitiga siku-siku 



29 

 

 

 

A 

B 

C 

D E 

F 

2. Semua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, yakni, 

𝐴𝐵

𝐷𝐸
 = 

𝐴𝐶

𝐷𝐹
 = 

𝐵𝐶

𝐸𝐹
 = 

1

3
 

Semua definisi dapat disimpulkan bahwa segitiga siku-siku ABC 

sebangun dengan segitiga siku-siku DEF dan dapat ditulis dengan segitiga siku-siku 

ABC~DEF. Untuk lebih jelasnya, amatilah ilustrasi di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa korespondensi yang menjadikan dua bangun datar 

sebangun tidak dipengaruhi oleh posisi kedua bangun. Sekali telah ditemukan 

korespondensi satu-satu maka posisi apapun tetap sebangun. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Posisi 1     Posisi 3 

 

 

 

 

Posisi 2     Posisi 4 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 sisi-sisi yang bersesuaian 

Gambar 2.3 sisi-sisi yang bersesuaian 
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B C 

D A E 

F 

g 

g 

E 

F 

A’=D 

B’=C 

dilipat 

2.1.5.2 Simetri Lipat dan Simetri Putar 

2.1.5.2.1 Simetri Lipat 

Misalkan g adalah garis yang posisinya seperti pada Gambar 2.4. Jika 

persegi panjang ABCD dilipat sepanjang garis g, maka proses ini disebut gerak 

lipat. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Jika persegi panjang ABCD dilipat sepanjang garis g, maka titik sudut A 

berhimpit dengan titik sudut D, titik sudut B berhimpit dengan titik sudut C, titik E 

berhimpit dengan titik E, dan titik F berhimpit dengan titik F. Demikian juga ruas 

garis AB berhimpit dengan ruas garis DC, ruas garis AE berhimpit dengan ruas 

garis ED, dan ruas garis BF berhimpit dengan ruas garis FC. Jika gerak lipat yang 

dilakukan menghasilkan dua bangun datar yang kongruen (seperti pada gambar 

sebelah kanan) maka dikatakan persegi panjang ABCD mempunyai simetri lipat 

dan g disebut sumbu simetri. Banyaknya simetri lipat suatu bangun adalah 

banyaknya gerak lipat yang menghasilkan dua buah bangun datar yang kongruen. 

2.1.5.2.2 Simetri Putar 

Menurut Karim (2005:3.20) suatu bangun datar dikatakan mempunyai 

simetri putar jika terdapat suatu gerak putar yang bukan identitas sehingga bangun 

Gambar 2.4 Persegi panjang beserta lipatannya 
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Diputar 120o 

datar tersebut menempati tempatnya semula. Suatu benda putar dikatakan tidak 

mempunyai simetri putar jika benda putar tersebut hanya mempunyai gerak putar 

identitas. Jika α adalah besarnya sudut putar, maka α harus memenuhi hubungan 

0<α≤360o. Suatu bangun gerak putar disebut gerak putar identitas jika α = 360o
. 

Perhatikan gambar bangun datar segitiga sama sisi di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian  

Misalkan titik E adalah titik tengah ruas garis BC dan F titik tengah ruas 

garis AB. Hubungkan titik A dan E, serta C dan F. Misalkan titik P adalah titik 

perpotongan antara ruas garis AE dan CF. Jika bangun datar pada gambar di atas 

diputar dengan pusat putar di P sebesar 120o searah jarum jam, maka titik A 

menempati titik C, titik B menempati titik C, dan titik C menempati titik A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o P o P 

Gambar 2.5 Bangun datar segitiga sama sisi 

Gambar 2.6 Segitiga sama sisi dan hasil perputarannya 
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2.1.6 Aktivitas Siswa 

Setiap siswa pasti selalu memiliki kegiatan dalam pembelajaran untuk 

dapat menunjang prestasi belajar. Menurut Sardiman (2014: 100) aktivitas siswa 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa bersifat fisik maupun mental. 

Kadar daya serap anak didik terhadap materi pelajaran bervariasi sesuai tingkat 

keberhasilannya. Ada beberapa aspek untuk membedakan peserta didik, yaitu: 

perbedaan biologis (ciri-ciri individu anak didik yang dibawa sejak lahir), 

intelektual (kemampuan yang bersifat bawaan), dan psikologis (perbedaan 

karakteristik yang dipengaruhi oleh bawaan dan lingkungan). 

Paul D. Dierich (dalam Sardiman, 2014:101) membagi aktivitas siswa 

dalam 8 kelompok: 

a. Visual activities, termasuk membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

b. Lisan (Oral activities), mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Mendengarkan (Listening activities), mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio.  

d. Menulis (Writing activities), menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 
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e. Menggambar (Drawing activities), menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta dan pola. 

f. Metrik (Motor pameran), melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari dan berkebun. 

g. Mental (Mental activities), merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat 

keputusan. 

h. Emosional (Emotional activities), minat, membedakan, berani tenang, dan lain-

lain. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru 

dan siswa yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan 

emosional dari siswa itu sendiri yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

2.1.7 Aktivitas Guru 

Aktivitas guru merupakan kegiatan yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya 

berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu adalah guru 

tersebut senantiasa melaksanakan aktivitas dalam pembelajaran yang baik dan 

profesional sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan sunguh-sungguh. 

Aktivitas guru yang harus dilakukan menurut Lestari dan Yudhanegara (2015:50) 

berdasarkan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Guru menganalisis kekurangan dan kelebihan siswa dalam bidang tertentu 

dengan mencermati nilai harian yang telah dilakukan. 

b. Guru mengadakan pembentukan kelompok secara heterogen untuk 

menanamkan sikap kooperatif siswa. 

c. Guru memberikan materi secara garis besar untuk membekali pengetahuan 

peserta didik. 

d. Guru menguji pengetahuan siswa dengan memberikan latihan dan penugasan 

kelompok. 

e. Guru membimbing jalannya diskusi dengan dibantu siswa yang dianggap 

pandai untuk mengajarkan siswa yang masih kurang. 

f. Guru menilai hasil belajar siswa, membetulkan kesalahan-kesalahan, dan 

memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok yang unggul. 

g. Guru menyajikan kembali materi dengan strategi pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru 

adalah kegiatan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran dengan menuntun 

murid-murid serta memberikan bimbingan dan menganalisis kesulitan yang dialami 

siswa agar diberikan perbaikan yang diharapkan hasil belajar siswa meningkat. 

2.1.8 Hasil Belajar 

Perubahan yang terjadi pada diri siswa baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor merupakan wujud dari hasil belajar yang 

diperoleh selama siswa mengikuti pembelajaran. Menurut Susanto (2013:5) hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Karena belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 
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memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan instruksional, guru menetapkan tujuan belajar. Anak 

yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran, begitu juga hasil belajar yang diperoleh siswa juga berhasil.  

Bloom (dalam Rusmono, 2012:8) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah 

kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan dengan memanggil 

kembali pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan 

keterampilan. Ranah afektif meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan 

perubahan sikap, minat, nilai-nilai dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian. 

Ranah psikomotorik mencakup perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa 

siswa telah mempelajari keterampilan manipulatif fisik tertentu. Anitah (2009:2.19) 

menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah 

dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak 

lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau 

perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, 

dan disadari. Bentuk perubahan tingkah laku harus menyeluruh secara 

komprehensif. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar menurut beberapa para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan perilaku tersebut diperoleh 

setelah siswa menyelesaikan program pembelajaran melalui interaksi dengan 

berbagai sumber belajar dan lingkungan belajar. 
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2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.9.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam situasi belajar sering terlihat sifat individualistis siswa. Siswa 

cenderung berkompetisi secara individual, bersikap tertutup terhadap teman, 

kurang memberi perhatian ke teman sekelas, bergaul hanya dengan orang tertentu, 

ingin menang sendiri dan sebagainya. Jika keadaan ini dibiarkan tidak mustahil 

dihasilkan warga negara yang egois, introvert, kurang bergaul dalam masyarakat, 

acuh tak acuh, kurang menghargai orang lain. Untuk itu disinilah peran guru SD 

dalam membangun karakter siswa melalui model pembelajaran kooperatif. 

Menurut Rusman (2014:202) model pembelajaran kooperatif (cooperatif 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. Dalam 

pembelajaran kooperatif akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu 

interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan guru (multi way traffic comunication) 

Slavin (2014:4) model pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran. Diharapkan siswa dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan 

menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Trianto (2011:41) model 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang muncul dari konsep bahwa 
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siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka 

saling berdiskusi dengan temannya untuk saling membantu memecahkan masalah-

masalah yang kompleks. 

Menurut Sukardi (2013:139) model pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif bertukar pikiran sesamanya 

dalam memahami suatu materi pelajaran, siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang struktur 

heterogen. Inti pembelajaran kooperatif adalah konsep sinergi. Yakni energi atau 

tenaga yang terhimpun melalui kerja sama sebagai salah satu fenomena kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran ini 

melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam belajar seperti halnya anggota 

masyarakat yang berarti kelas seharusnya mencerminkan keadaan masyarakat luas 

dan menjadi laboratorium untuk belajar kehidupan nyata (Fathurrohman, 2015:46). 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) adalah model 

pembelajaran yang terdiri dari kelompok-kelompok heterogen dengan setiap 

kelompok empat sampai enam orang yang memiliki tugas serta tanggung jawab 

bersama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan diharapkan dapat 

mengubah perilaku positif peserta didik. 

2.1.9.2 Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif berbeda dengan model pembelajaran 

lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih 

menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok. Adanya kerjasama inilah 
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yang menjadi ciri khas dari model pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman 

(2014:206) karakteristik model pembelajaran kooperatif antara lain : 

a. Pembelajaran secara tim 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus 

mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling 

membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Manajemen yang dimaksud mempunyai tiga fungsi, yaitu: a) fungsi 

manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, dan langkah-langkah 

pembelajaran yang sudah ditentukan. Misalnya tujuan apa yang harus dicapai, 

bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai 

tujuan, dan lain sebagainya. b) fungsi manajemen sebagai organisasi, 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang 

matang agar proses pembelajaran kooperatif berjalan dengan efektif. c) fungsi 

manajemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes 

maupun nontes. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan keberhasilan secara 

kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau bekerja sama yang baik, 

pembelajaran tidak akan mencapai hasil yang optimal. 
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d. Keterampilan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong 

untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan dan 

penghargaan kooperatif. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif 

didorong dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan 

mereka harus mengoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam 

penerapan pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling tergantung satu 

sama lain untuk mencapai satu penghargaan bersama. 

2.1.9.3 Unsur Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok belum tentu 

mencerminkan pembelajaran kooperatif. Memang secara teknis tampak ada proses 

belajar bersama, tetapi terkadang hanya merupakan belajar yang dilakukan secara 

bersama dalam waktu yang sama, namun tidak mencerminkan kerjasama antar 

anggota kelompok. Agar benar-benar mencerminkan pembelajaran kooperatif, 

maka perlu diperhatikan unsur-unsur utama pembelajaran kooperatif. Menurut 

Anita Lie (dalam Sukardi, 2013:142) unsur-unsur utama model pembelajaran 

kooperatif antara lain sebagai berikut : 

a. Saling ketergantungan positif 

Dalam suatu kelompok pencapaian tujuan akan terjadi jika ada sinergi dari 

setiap anggota kelompok. Agar kerjasama dalam kelompok siswa efektif, 
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pendidik perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota 

kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai 

tujuan bersama. Artinya setiap anggota diberikan tugas yang berlainan, setelah 

itu semua anggota berkumpul dan bertukar informasi sehingga adanya sifat 

saling ketergantungan positif untuk mencapai tujuan bersama. 

b. Tanggung jawab perseorangan 

Setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

Dalam hal ini kunci keberhasilan kerja kelompok terletak pada persiapan guru 

dalam penyusunan tugasnya. Guru yang kompeten dan efektif akan membuat 

persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing 

anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas 

selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 

c. Tatap muka 

Dalam pembelajaran kooperatif setiap kelompok harus diberikan kesempatan 

untuk bertemu muka dan berdiskusi. Ini adalah kegiatan interaksi yang akan 

diberikan siswa untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua 

anggota. Asumsinya bahwa hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya 

daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja. Hasil kerjasama juga jauh lebih 

besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. 

d. Komunikasi Antar Anggota 

Dalam pembelajaran kooperatif peserta didik perlu dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi. Pengajar perlu mengajarkan siswa cara-cara 

berkomunikasi sebelum siswa diberi tugas dalam kelompok. Tentu saja tidak 
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setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Oleh karena 

itu keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para 

anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengutarakan pendapat mereka. 

e. Evaluasi 

Agar pada kegiatan berikutnya kerja sama lebih efektif, maka proses kerja 

kelompok dan hasil kerja sama mereka perlu dievaluasi. Untuk itu guru perlu 

menjadwalkan waktu khusus untuk mengevaluasi tiap kelompok. Waktu 

evaluasi bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajar 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif.  

2.1.9.4 Tujuan Model Pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Johnson dan Johnson (dalam Ibnu Badar, 2014:109) 

tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk 

peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara 

kelompok. Karena siswa bekerja sama dalam suatu tim, maka dengan sendirinya 

dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang etnis 

dan kemampuan, mengembangkan keterampilan proses kelompok dan pemecahan 

masalah. 

Menurut Ibrahim et al (dalam Sukardi, 2013:140) terdapat tiga tujuan 

model pembelajaran kooperatif, yaitu : 
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a. Hasil belajar bersifat akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan memperbaiki prestasi siswa atau tugas-

tugas akademis. Model pembelajaran ini cukup unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep sulit serta dapat meningkatkan nilai siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik 

pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Model pembelajaran kooperatif juga memiliki tujuan lain yang bersifat 

sosiologis, yaitu agar siswa memiliki sikap menerima perbedaan dalam sebuah 

komunitas dengan beragam latar belakang dan kondisi yang didorong untuk 

bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui 

struktur penghargaan kooperatif.  

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada siswa keterampilan 

bekerja sama, kolaborasi dan keterampilan tanya-jawab. Siswa perlu memiliki 

keterampilan-keterampilan sosial karena saat ini banyak anak muda masih 

kurang dalam keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif meningkatkan 

kerjasama karena menghargai dan mendukung perkembangan intelegensi 

interpersonal. 
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2.1.9.5 Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran, banyak guru hanya membagi peserta didik dalam 

kelompok kemudian memberi tugas untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pedoman 

mengenai hal yang dikerjakan. Akhirnya peserta didik ditelantarkan. Karena 

mereka belum berpengalaman, mereka merasa bingung dan tidak tahu bagaimana 

harus bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut. Akibatnya kelas gaduh. Supaya 

hal ini tidak terjadi, sebagai guru wajib memahami sintak model pembelajaran 

kooperatif. Menurut Suprijono (2012:65) sintak model pembelajaran kooperatif 

terdiri dari enam fase. 

Tabel 2.2 
Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase – fase Perilaku Guru 

Fase 1 : Present goals and set  

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan peserta didik 

siap belajar 

Fase 2 : Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara verbal 

Fase 3 : Organize students into 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang cara 

pembentukan tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan 

tugasnya 

Fase 4 : Assist team work and study Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan 

tugasnya 

Fase 5 : Test on the materials Menguji pengetahuan peserta 

didik mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya  

Fas 6 : Provide recognition Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan prestasi 

individu maupun kelompok 
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Fase pertama, guru mengklarifikasi maksud pembelajaran kooperatif. 

Hal ini penting untuk dilakukan karena peserta didik harus memahami dengan jelas 

prosedur dan aturan dalam pembelajaran. Fase kedua, guru menyampaikan 

informasi. Fase ketiga, kekacauan bisa terjadi pada fase ini, oleh karena itu transisi 

pembelajaran dari kelompok-kelompok belajar harus diorkestrasi dengan cermat. 

Sejumlah elemen perlu dipertimbangkan dalam menstrukturisasi tugasnya. Guru 

harus menjelaskan bahwa peserta didik harus saling bekerja sama di dalam 

kelompok. Fase keempat. Guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan 

tentang tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik dan waktu yang dialokasikan. 

Bantuan yang diberikan guru berupa petunjuk, pengarahan. Fase kelima, guru 

melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan 

tujuan pembelajaran. Fase keenam, guru mempersiapkan struktur reward yang akan 

diberikan kepada peserta didik. variasi struktur reward bersifat individualistis, 

kompetitif, dan kooperatif. 

2.1.10 Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

2.1.10.1 Pengertian Model Pembelajaran TAI 

TAI dirancang khusus untuk mengajarkan matematika kepada siswa 

kelas 3-6 (atau siswa pada kelas lebih tinggi). Menurut Slavin (2014:15) model 

pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran dimana setiap anggota 

kelompok mengerjakan soal tes yang berbeda lalu mengoreksi jawaban mereka dan 

hasil yang masih kurang diberikan bantuan antar sesama teman. 

Menurut Aris Shoimin (2014:200) model pembelajaran TAI adalah 

model pembelajaran yang memiliki dasar pemikiran untuk mengadaptasi 
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pembelajaran terhadap perbedaan individual yang berkaitan dengan kemampuan 

maupun pencapaian prestasi siswa. Dalam model pembelajaran TAI, siswa 

ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen 

dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya. 

Menurut Robert Slavin (dalam Miftahul Huda, 2014: 200) TAI 

merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasikan 

pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara akademik. Sedangkan 

menurut Fathurrohman (2015:74) model pembelajaran TAI merupakan model 

pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Setiap anggota kelompok akan diberi soal-soal bertahap 

yang harus siswa kerjakan sendiri terlebih dahulu, lalu mereka mengecek hasil 

kerjanya sendiri terlebih dahulu, setelah itu mereka mengecek hasil kerjanya 

dengan anggota lain. Jika soal tahap tadi sudah diselesaikan dengan benar, siswa 

dapat menyelesaikan soal lainnya di tahap selanjutnya. Akan tetapi, jika siswa 

mengalami kekeliruan, dia harus menyelesaikan soal lainnya di tahap tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TAI adalah model pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok 

dengan anggotanya berjumlah 4-5 siswa yang heterogen dimana setiap siswa secara 

individual mengerjakan soal yang berbeda dan memeriksa jawaban masing-masing 

lalu saling membantu bagi anggota yang kurang. 
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2.1.10.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran TAI 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan langkah-langkah model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) menurut Slavin (2014:195) 

yaitu: 

a. Teams 

Para siswa dalam TAI dibagi ke dalam tim-tim yang beranggotakan 4 sampai 5 

orang. 

b. Placement Tes 

Para siswa diberikan tes program dalam bidang matematika pada permulaan 

pelaksanaan program. Mereka ditempatkan pada tingkat yang sesuai dalam 

program individual berdasarkan kinerja dalam tes ini. Placement tes juga dapat 

berupa hasil tes sebelumnya, pretes ataupun lainnya. 

c. Kelompok Pengajaran  

Setiap hari guru memberikan pengajaran selama sepuluh sampai lima belas 

menit kepada dua atau tiga kelompok kecil siswa yang terdiri dari siswa-siswa 

dari tim berbeda yang tingkat pencapaian kurikulumnya sama. Tujuannya 

adalah mengenalkan konsep-konsep utama kepada para siswa. pelajaran 

dirancang untuk membantu para siswa memahami hubungan antara pelajaran 

matematika yang mereka kerjakan dengan soal-soal yang sering ditemui dan 

juga soal-soal dalam kehidupan nyata. Secara umum para siswa tersebut 

menerima pengenalan konsep-konsepnya dalam kelompok pengajaran sebelum 

mereka mengerjakan soal tersebut dalam unit-unit individual. 
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d. Materi-materi Kurikulum  

Para siswa bekerja dalam materi-materi kurikulum individual yang mencakup 

matematika. Masalah-masalah kata dan strategi penyelesaian masalah 

ditekankan pada seluruh materi. 

e. Belajar Kelompok  

Para siswa diberikan tempat untuk memulai dalam unit matematika individual. 

Para siswa mengerjakan unit-unit mereka dalam kelompok mereka. Unit 

berupa LKS yang berisi soal-soal yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 

Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah ditetapkan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. Masing-masing siswa dalam kelompok 

berusaha membantu temannya. Jika ada siswa yang mendapat kesulitan 

disarankan untuk meminta bantuan dalam kelompok sebelum meminta bantuan 

kepada guru. 

f. Unit Seluruh Kelas 

Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas, setiap anggota kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ketika ada kelompok yang 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, tugas kelompok lain adalah 

menanggapi jawaban dari hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. Setelah 

diskusi selesai guru melakukan evaluasi terhadap jalannya diskusi serta 

membebani atau menyempurnakan jawaban siswa. Di akhir diskusi guru 

meminta siswa untuk membuat kesimpulan. 
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g. Tes Fakta 

Diberikan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang 

sudah dibahas. Tes fakta berupa tes akhir yang diberikan kepada siswa pada 

akhir pembelajaran. 

h. Skor Tim dan Rekognisi Tim 

Pada akhir tiap minggu guru, guru menghitung jumlah skor tim. Skor ini 

didasarkan pada jumlah rata-rata unit yang bisa dicakupi oleh tiap anggota tim 

dan jumlah tes-tes unit yang berhasil diselesaikan dengan akurat. Kriterianya 

dibangun dari kinerja tim.  

Langkah-langkah model pembelajaran TAI menurut Lestari dan 

Yudhanegara (2015:50) antara lain : 

a. Placement Tes 

Tes penempatan berdasarkan nilai raport atau nilai ulangan sebelumnya guna 

mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa. 

b. Teams 

Pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4-5 siswa dimana dalam 

setiap kelompok terdapat minimal satu siswa yang diunggulkan (pandai). 

c. Student Creative 

Melaksanakan tugas dalam suatu kelompok menciptakan situasi dimana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya. 
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d. Team Study 

Siswa belajar kelompok dengan dibantu oleh siswa pandai anggota kelompok 

tersebut secara individual, saling tukar jawaban, saling berbagi sehingga terjadi 

diskusi. Guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang 

membutuhkan. 

e. Team Scorer and Team Recognition 

Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria 

penghargaan terhadap kelompok yang berhasil dan unggul 

f. Teaching Group 

Guru memberikan materi secara singkat. 

g. Fact Test 

Pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa. 

h. Whole Class Unit 

Pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir pembelajaran. 

Langkah-langkah model pembelajaran TAI menurut Fathurrohman 

(2015: 74) 

a. Teams 

Kelompok yang dibentuk beranggotakan 4-5 orang yang sifatnya heterogen 

mewakili hasil akademis. Fungsi kelompok adalah untuk memastikan bahwa 

semua anggota kelompok ikut belajar dan memiliki kesempatan yang sama 

untuk sukses khususnya dalam mengerjakan tes dengan baik. Tiap siswa 

mengembangkan kemampuan masing-masing untuk berpikir tentang objek 
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yang dipermasalahkan sehingga ada interaksi kelompok yang diperoleh dari 

sumbangsih seluruh anggota kelompok. 

b. Placement Test 

Sebagai dasar pertimbangan menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

kooperatif. 

c. Teaching Group 

Guru mengajar materi pokok secara klasikal pada siswa, yaitu dengan 

memperkenalkan konsep-konsep utama pada siswa dengan menggunakan 

demonstrasi yang menyeluruh. Secara umum siswa memperoleh konsep-

konsep yang telah diberikan kepada mereka, yaitu kelompok-kelompok 

pembelajaran sebelum mereka mengerjakan secara individu. 

d. Student Creative 

Sebelum siswa bekerja dalam kelompoknya, terlebih dahulu masing-masing 

siswa berusaha membaca, memahami materi pelajaran, dan mencoba 

mengerjakan tugas secara individu. 

e. Team Study 

Para siswa diberikan suatu unit perangkat pembelajaran. Unit tersebut 

berisikan materi kemudian para siswa mengerjakan dan membahas unit-unit 

tersebut dalam kelompok masing-masing. 

f. Whole Class Unit 

Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas, setiap anggota kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
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g. Facts Test 

Diberikan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang 

sudah dibahas. Pada penelitian ini, facts test berupa tes akhir yang diberikan 

pada siswa pada akhir pembelajaran. 

h. Team Scorer and team Recognition 

Di tiap akhir pembelajaran guru menghitung skor kelompok. Skor ini 

didasarkan pada jumlah tugas yang diberikan dan keaktifan masing-masing 

kelompok. 

2.1.10.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TAI 

Dalam model pembelajaran TAI terdapat kelebihan serta kekurangan. 

Adapun kelebihan dan kekurangan tersebut menurut Fathurrohman (2015:77). 

2.1.10.3.1 Kelebihan model pembelajaran TAI antara lain : 

a. Dapat meminimalisasi keterkaitan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan 

rutin. 

b. Guru setidaknya akan menghabiskan separuh dari waktunya untuk mengajar 

kelompok-kelompok kecil. 

c. Operasional program tersebut akan sedemikian sederhana sehingga para siswa 

di kelas tiga ke atas dapat melakukannya. 

d. Para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun bila 

siswa yang mengecek kemampuannya ada di bawah siswa yang dicek dalam 

rangkaian pengajaran dan prosedur pengecekan akan cukup sederhana dan 

mengganggu si pengecek. 
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e. Programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak mahal, 

fleksibel dan tidak membutuhkan guru tambahan ataupun guru tim. 

f. Dengan membuat siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif dan 

status sejajar, program ini akan membangun kondisi untuk terbentuknya sikap-

sikap positif terhadap siswa-siswa mainstream yang cacat secara akademik dan 

di antara para siswa dari latar belakang ras atau etnik berbeda. 

2.1.10.3.2 Kekurangan model pembelajaran TAI antara lain: 

a. Dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran. 

b. Jumlah siswa yang terlalu besar dalam kelas maka guru akan mengalami 

kesulitan dalam memberikan bimbingan pada siswa. 

2.1.11 Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran TAI  

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. 

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Dalam Penelitian ini teori 

belajar yang mendasari model pembelajaran TAI dan STAD adalah : 

2.1.11.1 Teori Kontruktivisme 

Menurut Trianto (2011:13) teori kontruktivis menyatakan bahwa siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan 

itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah. Menemukan segala 
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sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Menurut teori 

konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan 

adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. 

Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Guru dapat 

memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru 

dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih 

tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori kontruktivisme 

merupakan teori belajar di mana siswa dalam pembelajaran menemukan konsep dan 

masalah sendiri serta menarik kesimpulan berdasarkan masalah serta pengetahuan 

yang diperoleh agar tingkat pemahaman siswa menjadi lebih tinggi. 

2.1.11.2 Teori Polya 

Menurut Polya (dalam Clara, 2008:9-3) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai 

tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Menurut Polya dalam (Susanto, 

2013 : 202) Polya menyebutkan ada empat langkah dalam pembelajaran pemecahan 

masalah, antara lain : 

a. Memahami masalah 

Langkah ini meliputi : a) apa yang diketahui, keterangan apa yan diberikan, 

atau bagaimana keterangan soal; b) apakah keterangan yang diberikan cukup 
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untuk mencari apa yang ditanyakan; c) apakah keterangan tersebut tidak cukup, 

atau keterangan itu berlebihan; dan d) buatlah gambar atau notasi yang sesuai. 

b. Merencanakan penyelesaian 

Langkah ini meliputi : a) pernahkah anda menemukan soal ini sebelumnya, 

pernahkah ada soal yang serupa dalam bentuk lain; b) rumus mana yang dapat 

digunakan dalam masalah ini; c) perhatikan apa yang ditanyakan; dan d) 

dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini. 

c. Melalui perhitungan 

Langkah ini menekankan pada pelaksanaan rencana penyelesaian yang 

meliputi : a) memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum; b) 

bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar; dan c) 

melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat. 

d. Memeriksa kembali proses dan hasil 

Langkah ini menekankan pada bagaimana cara memeriksa kebenaran jawaban 

yang diperoleh, yang terdiri dari : a) dapatkah diperiksa kebenaran jawaban; b) 

dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain; c) dapatkah jawaban atau cara 

tersebut digunakan untuk soal-soal lain. 

Dengan mengikuti langkah-langkah atau strategi dari Polya itu, berarti 

siswa akan dituntut mulai dari pemecahan masalah, memikirkan cara 

pemecahannya, sampai siswa dapat melakukan pemecahannya. Dengan demikian, 

strategi pemecahan masalah juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur 

pemecahan masalah yang langkah-langkahnya dirancang untuk memudahkan siswa 

berpikir untuk menemukan pola pemecahan yang tepat. Karena itu, strategi 



55 

 

 

 

pemecahan masalah dapat mempengaruhi proses berpikir seseorang dalam 

memperoleh ide-ide baru yang berguna untuk pemecahan masalah. 

2.1.11.3 Teori Van Hiele 

Menurut Aisyah (2007:4.10, Fase-fase Van Hiele dalam Pembelajaran 

antara lain: 

Fase 1 : Informasi 

Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya – jawab dan kegiatan 

tentang objek – objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa sambil melakukan observasi. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah : (1) guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki siswa tentang topik 

yang dibahas. (2) guru mempelajari petunjuk yang muncul dalam rangka 

mencantumkan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. 

Fase 2 : Orientasi 

Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat – alat yang dengan cermat telah 

disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur – angsur menampakkan kepada siswa 

struktur yang memberi ciri – ciri sifat komponen dan hubungan antar komponen 

suatu bangun segiempat. Alat atau pun bahan dirancang sehingga dapat 

mendatangkan respon khusus. 

Fase 3 : Penjelasan  

Siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. 

Disamping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, 

guru memberi bantuan sesedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem 

hubungan pada tahap berpikir mulai nyata. 
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Fase 4 : Orientasi Bebas 

Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang 

memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas 

yang open-ended. Mereka memperoleh pengalaman dalam menemukan cara 

mereka sendiri, maupun di dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di 

antara para siswa dalam bidang investigasi,banyak hubungan antar objek menjadi 

jelas. 

Fase 5 : Integrasi 

Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru dapat 

membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survey secara 

global terhadap apa yang telah dipelajari. Pada tahap akhir fase kelima, siswa 

mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap mengulangi fase-fase belajar pada 

tahap sebelumnya. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang mendukung dan menguatkan penelitian ini 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto, dkk (2014:67-76) tentang 

efektivitas model pembelajaran TAI mengemukakan hasil penelitian sebagai 

berikut. 1) Model pembelajaran kooperatif TGT dan TAI menghasilkan prestasi 

belajar matematika yang sama baiknya, sedangkan model pembelajaran kooperatif 

TGT dan TAI menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada model 

pembelajaran langsung. 2) siswa dengan kecerdasan logika matematika tinggi 
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mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan 

kecerdasan logika matematika sedang dan rendah. 3) Siswa dengan kecerdasan 

logika belajar matematika tinggi, sedang dan rendah, model pembelajaran TGT 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan prestasi 

belajar matematika yang dihasilkan dengan model pembelajaran TAI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumingan dan Juwariyah (2016:17-23) 

tentang keefektifan model Team Assisted Individualization menunjukkan bahwa 

dari hasil deskripsi data diketahui bahwa rata-rata prestasi belajar matematika SDN 

di Kecamatan Bendo pada sub pokok bahasan geometri dan pengukuran dengan 

model pembelajaran TAI adalah 76,07, sedangkan pada siswa yang diberi 

pembelajaran langsung mempunyai rata-rata 65,00. Berdasarkan uraian tersebut 

menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa untuk dapat menyelesaikan 

soal pada kelas yang diberikan model pembelajaran TAI lebih baik dari siswa yang 

diberikan pembelajaran langsung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2013:1-10) tentang 

pengaruh pembelajaran kooperatif TAI menunjukkan bahwa model pembelajaran 

TAI terbukti cocok diterapkan pada mata pelajaran matematika khususnya SD serta 

terjadi peningkatan prestasi belajar siswa kelas V SD Tunas Daud. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamayanti, dkk (2014:1-11) tentang 

pengaruh model pembelajaran TAI berbantuan media kartu bilangan menunjukkan 

bahwa kelompok eksperimen yang mengikuti model pembelajaran TAI berbantuan 

media kartu bilangan memiliki rata-rata nilai hasil belajar operasi hitung mata 
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pelajaran matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran di kelas kontrol 

pada SD Gugus 8 Mengwi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramana, dkk (2014:1-10) tentang 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI menunjukkan bahwa rata-rata 

hasil belajar dengan model pembelajaran TAI lebih besar dari rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas kontrol. Sehingga model pembelajaran TAI lebih unggul daripada 

model pembelajaran di kelas kontrol pada SD Wongaya Gede. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2017:32-40) tentang 

pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap kemampuan pemecahan masalah pada 

materi lingkaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan pada rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol yaitu 5,4 pada 

kelas kontrol dan 6,5 pada kelas eksperimen. sehingga model pembelajaran 

eksperimen lebih efektif daripada model pembelajaran kelas kontrol. 

Selain itu penelitian dari Tinungki (2015:27-31) tentang pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi dalam matematika, mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi 

dalam matematika mempunyai hubungan yang signifikan dengan model 

pembelajaran TAI. Siswa yang diajar dengan model pembelajaran TAI saling 

membantu satu sama lain dalam diskusi, memperdalam pengetahuan yang mereka 

miliki dan memperkecil jarak siswa untuk memahami satu sama lain sehingga 

komunikasi dalam matematika dapat berjalan dengan baik.  

 

 



59 

 

 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Gugus Wanapati Karangsambung 

Kebumen belum optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil belajar matematika kelas 

V yang masih di bawah KKM. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara, guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar mirip dengan model 

kooperatif tipe STAD namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Dalam 

pembagian kelompok seharusnya heterogen namun guru membagi kelompok 

berdasakan tempat duduk yang berdekatan saja agar lebih mudah dan praktis. Selain 

itu tugas kelompok yang diberikan guru tidak dikerjakan kelompok tetapi 

dikerjakan sendiri, belum adanya tutor sebaya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu digunakan model 

pembelajaran dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran agar hasil belajar 

serta ativitas guru dan aktivitas belajar siswa meningkat. Peneliti menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI mampu memecahkan 

permasalahan yang ada di SD Gugus Wanapati. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengujikan model pembelajaran TAI dan Model pembelajaran di kelas kontrol 

yang telah diterapkan guru di kelas seperti biasanya. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah peneliti menentukan dua kelas sebagai kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Kedua kelas tersebut dipilih berdasarkan uji normalitas dan uji 

homogenitas dengan melihat kesetaraan kedua sampel tersebut. Setelah terpilih dua 

kelas selanjutnya diberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kedua 
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kelas tersebut. Kedua kelas diberi perlakuan dengan menggunakan model TAI untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti yang biasa guru lakukan di kelas. Setelah 

diberi perlakuan kedua kelas diberikan tes akhir untuk mengukur pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Setelah dibandingkan hasil kedua 

kelas tersebut hasil belajar matematika dapat mencapai KKM, aktivitas guru dan 

aktivitas belajar siswa meningkat serta pembelajaran di kelas menjadi efektif dan 

dapat diketahui juga model pembelajaran TAI lebih efektif daripada model 

pembelajaran di kelas kontrol. 

Berikut ini adalah kerangka berpikir keefektifan model pembelajaran TAI 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Wanapati 

Karangsambung Kebumen yang disajikan dalam bentuk bagan. 

  



61 

 

 

 

  

Gambar 2.7 Bagan Kerangka Berpikir 

Tes Awal 

Perlakuan 

Kelas Eksperimen 

pembelajaran TAI 

Kelas Kontrol pembelajaran 

mirip STAD 

Tes Akhir 

Nilai hasil tes eksperimen Nilai hasil tes kontrol 

KONDISI AWAL 

a. Selama ini terdapat guru yang menggunakan model pembelajaran mirip 

dengan sintaks model Student Team Achievement Division (STAD), 

namun dalam pelaksanaan diskusi kelompok belum optimal, siswa 

masih mengerjakan tugas kelompok secara individu (sendiri-sendiri) 

sehingga mempengaruhi keaktifan siswa. 

b. Pembentukan kelompok belajar tidak heterogen hanya berdasarkan 

tempat duduk siswa yang saling berdekatan. 

c. Rendahnya hasil belajar matematika yang diperoleh siswa pada setiap 

kelas yang sebagian besar siswanya belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Aktivitas guru dan aktivitas siswa meningkat 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban tersebut 

dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan pada 

teori-teori yang relevan, namun belum didasarkan pada fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015:96). Berdasarkan analisis 

teoritis, tinjauan penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir di atas, maka 

peneliti merumuskan hipotesis yaitu : 

1. Hipotesis 1 

Hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Wanapati dengan 

menerapkan model pembelajaran TAI dapat mencapai KKM. 

2. Hipotesis 2 

Penerapan model pembelajaran TAI lebih efektif dari model pembelajaran 

kelas kontrol terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus 

Wanapati. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Wanapati dengan model 

pembelajaran TAI dapat mencapai KKM mencapai ketuntasan secara klasikal 

karena yang mendapat nilai di atas KKM (75) mencapai lebih dari 75%. Pada 

kelas eksperimen diperoleh harga zhitung = 2,76 sedangkan harga z (0,5-α) dengan 

peluang (0,5-α) adalah 1,64. Karena zhitung > z(0,5-α) maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Model TAI terbukti lebih efektif daripada model kelas kontrol terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas V SD Gugus Wanapati. Hal tersebut dibuktikan 

berdasarkan analisis uji t dari data tes akhir didapat harga thitung sebesar 3,976 

dan ttabel sebesar 2,021 maka dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima maka hasil belajar siswa dengan model TAI lebih 

efektif daripada model pembelajaran di kelas kontrol. Selanjutnya keefektifan 

model TAI juga didukung dengan analisis uji t dari data gain dan N-gain. 

Berdasarkan data gain didapat thitung =5,792 dan ttabel = 2,021, sedang data N-

gain didapat thitung =5,2214 dan ttabel = 2,021. Maka dari kedua data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar model TAI lebih efektif 

daripada model pembelajaran di kelas kontrol.  
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3. Aktivitas siswa pada kelas V SD Gugus Wanapati meningkat pada setiap 

pertemuannya baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hal ini diperoleh 

dari hasil pengamatan aktivitas siswa, rata-rata persentase kelas eksperimen 

pertemuan pertama 61%, pertemuan kedua 68%, pertemuan ketiga 81%, 

pertemuan keempat 83%. Sedangkan rata-rata persentase kelas kontrol 

pertemuan pertama 56%, pertemuan kedua 63%, pertemuan ketiga 74%, 

pertemuan keempat 80%. Sehingga kriterianya adalah baik untuk kelas 

eksperimen dan baik untuk kelas kontrol. 

4. Aktivitas guru pada kelas V SD Gugus Wanapati meningkat pada setiap 

pertemuannya baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hal ini diperoleh 

dari hasil pengamatan aktivitas guru, persentase kelas eksperimen pertemuan 

pertama 61%, pertemuan kedua 64%, pertemuan ketiga 75%, pertemuan 

keempat 79%. Sedangkan persentase kelas kontrol pertemuan pertama 57%, 

pertemuan kedua 61%, pertemuan ketiga 68%, pertemuan keempat 71%. 

Sehingga kriterianya adalah sangat baik untuk kelas eksperimen dan baik untuk 

kelas kontrol.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Hendaknya guru kelas V dalam pembelajaran matematika menggunakan 

model TAI sebagai variasi metode mengajar sehingga dapat memperoleh 

hasil belajar yang optimal 

5.2.2 Hendaknya guru kelas V dalam pembelajaran matematika 

mengelompokkan siswa yang lebih heterogen lagi. 
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5.2.3 Guru kelas V dalam pembelajaran matematika hendaknya memperhatikan 

keaktifan siswa sehingga tidak siswa tertentu saja yang aktif. 
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