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ABSTRAK 

Wulansari, Rahmawati. 2017. Keefektifan Model TAI terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus. 

Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing (1) Dra. Wahyuningsih, M.Pd. Pembimbing (2) Nursiwi Nugraheni, 

S.Si., M.Pd., 

 

 Berdasarkan hasil refleksi bersama guru ditemukan masalah mengenai 

rendahnya hasil belajar matematika di SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog 

Kudus. Hal ini disebabkan karena selama ini guru menerapkan model 

pembelajaran yang mirip dengan sintaks model GI dengan membentuk kelompok-

kelompok kecil agar siswa dapat berdiskusi dengan teman  sebayanya (peer 

tutoring) sehingga siswa lebih mudah menyelesaikan masalah dari guru. Namun, 

dalam kenyataan di lapangan siswa mengerjakan permasalahan dari guru secara 

individu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model 

pembelajaran TAI efektif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III SD 

Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan penerapan model pembelajaran TAI terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experimental  dengan desain 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik cluster random sampling sehingga didapatkan SD 4 

Menawan sebagai kelas eksperimen dan SD 2 Menawan sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data hasil belajar menggunakan tes uraian.  
 Hasil penelitian menggunakan data nilai tes awal dan tes akhir. 

Berdasarkan analisis uji t didapatkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  3,829 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,72 

didukung menggunakan nilai gain diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=2,080 yang lebih besar dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,72 serta menggunakan nilai N-Gain diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,690 yang 

lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,72 H0 ditolak dan H1 diterima, maka keefektifan model 

TAI lebih besar dari model GI. Dari hasil uji keefektifan, rata-rata gain pada kelas 

eksperimen 56 dan pada kelas kontrol rata-rata gain sebesar 50,364 serta rata-rata 

N-Gain pada kelas eksperimen 0,811dengan kategori tinggi dan pada kelas kontrol 

rata-rata N-Gain sebesar 0,656 dengan kategori sedang.  

Simpulan penelitian ini adalah siswa yang menggunakan  model 

pembelajaran TAI lebih efektif daripada menggunakan model GI. Aktivitas belajar 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol meningkat, serta aktivitas guru 

dalam mengajar juga meingkat. Saran bagi guru yaitu hendaknya menggunakan 

model TAI pada pembelajaran matematika sehingga dapat memperoleh hasil 

belajar yang optimal. 

 
Kata kunci: Model Team Assisted Individualization; Hasil Belajar Matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Melaluipendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan agar dapat 

mengembangkan potensi dan wawasan yang dimilikinya melalui suatu proses 

yang bertahap dan terencana serta memiliki arah dalam mencapai tujuan. Hal ini 

sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya 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 bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud melalui sebuah proses 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif sesuai 

dengan bakat, minat dan tahap perkembangan siswa. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 19 yang menyebutkan 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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Proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar harus sesuai dengan 

struktur kurikulum yang merupakan susunan mata pelajaran yang harus diikuti 

siswa di sekolah. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006  struktur kurikulum 

SD/MI disusun berdasarkan kompetensi mata pelajaran yang memuat 8 mata 

pelajaran salah satunya adalah matematika. Matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

mampu bekerjasama. 

Tujuan mata pelajaran matematika dalam KTSP 2006untuk SD/MI 

dijelaskan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) peserta didik 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

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

tepat, dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan pemecahan masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) 

mengkomunikasikan 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 (Lampiran Permendiknas 2006). 
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Pembelajaran matematika di sekolah dasar idealnya dapat memenuhi 

tujuan pembelajaran seperti di atas, namun dalam proses pembelajaran 

matematika yang terjadi saat ini, masih perlu mendapat perhatian dan penanganan 

yang serius. Berdasarkanhasil temuan Depdiknas (2007:17-18) permasalahan 

dalam pembelajaran matematika di SD yaitu 1) Implementasi pembelajaran 

matematika di kelas hanya berdasarkan materi pada buku pegangan dan belum 

sepenuhnya mengacu kepada SK dan KD yang telah ditetapkan di dalam Standar 

Isi, 2) Pelaksanaan KBM masih konvensional dengan metode kurang bervariasi, 

3) Penilaian tidak sesuai KD atau indikator karena disusun tanpa kisi-kisi, dan 

mengambil soal-soal dari buku,dan 4) Pelaksanaan KBM di kelas belum sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan dalam silabus. 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti bersama tim kolaborator 

ditemukannya beberapa masalah di lapangan, yaitu selama ini guru menerapkan 

model pembelajaran yang mirip dengan sintaks model GI yaitu membentuk 

kelompok-kelompok kecil agar siswa dapat berdiskusi dengan teman  sebayanya 

(peer tutoring) sehingga siswa lebih mudah menyelesaikan masalah dari guru. 

Kemudian guru memberikan topik-topik permasalahan kepada setiap kelompok 

untuk didiskusikan siswa dengan kelompoknya. Namun, dalam kenyataan di 

lapangan siswa tidak berdiskusi dengan teman kelompoknya. Siswa mengerjakan 

permasalahan dari guru secara individu. Setelah selesai mengerjakan soal, siswa 

maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya tetapi siswa 

yang maju ke depan kelas hanya beberapa siswa yang aktif saja. Selain itu 
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sebagian besar siswa belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan yaitu 65dalam hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Permasalahan tersebut berdampak pada perolehan hasiltes yang diberikan 

peneliti padamata pelajaran matematikadiSD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog 

Kudus. Peneliti memberikan enam soaldengan ranah kognitif C1 (mengingat), C2 

(memahami), C3 (mengaplikasi), C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 

(mencipta). Dari perolehan data hasil tes yang diberikan peneliti pada keempat 

Sekolah Dasar dengan jumlah 85 siswa, pada soal nomor 1 dengan ranah kognitif 

C1 (mengingat) ada 83 siswa yang menjawab soal dengan benar, dan 2 siswa yang 

menjawab salah.Pada soal nomor 2 dengan ranah kognitif C2 (memahami), ada 12 

siswa yang dapat menjawab dengan skor sempurna (5), dan 73 siswa lainnya tidak 

mendapatkan skor sempurna (5) karena salah dalam mengerjakan soal. Pada soal 

nomor 3 dengan ranah kognitif C3 (mengaplikasi), dari 85 siswa tidak ada siswa 

yang mendapatkan skor sempurna (4) karena siswa tidak mengerjakan 

permasalahan dengan strategi pemecahan masalah dengan benar.Pada soalnomor 

4 dengan ranah kognitif C4 (menganalisis), dari 85 siswa, tidak ada siswa yang 

mendapatkan skor sempurna (5) karena siswa tidak mengerjakan soal  tersebut 

dengan strategi pemecahan masalah dengan benar.Pada soal nomor 5 dengan 

ranah kognitif C5 (mengevaluasi), dari 85 siswa, tidak terdapat siswa yang 

mendapatkan skor sempurna (5) karena siswa tidak mengerjakan soal dengan 

menggunkaan strategi pemecahan masalah dengan benar.Kemudian pada soal 

nomor 6 dengan ranah kognitif C6 (mencipta), dari 85 siswa,ada 13 siswa yang 
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dapat menjawab soal dengan skor sempurna (3) dan 72 siswa lainnya tidak 

mendapatkan skor sempurna (3) karena salah dalam mengerjakan soal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa 

pada soal yang akan dikerjakan belum dipahami dengan baik dan siswa tidak 

dibiasakan menggunakan strategi dalam pemecahan masalah sehingga berdampak 

pada langkah-langkah penyelesaian pemecahan masalah siswa yang kurang 

optimal. Selain itu, kemampuan siswa dalam matematika dasar seperti 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian masih belum dikuasai siswa dengan 

baik.  

Berdasarkan permasalah di atas, diperlukan suatu penerapan model 

pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak 

hanya hasil belajar siswa meningkat tetapi juga siswa terampil dalam proses 

pemecahan masalah pada matematika. Guru perlu menerapkan model 

pembelajaran yang menerapkan tutor sebaya (peer tutoring) agar siswa dapat 

mengerjakan tugas secara berkelompok, sehingga siswa dapat benar-benar 

memahami materi yang disampaikan guru melalui tutor sebaya yang dilakukan 

bersama temannya. 

Model pembelajaran inovatif pada pembelajaran matematika untuk 

pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan model pembelajaranTAI. Slavin 

(2005:15) mengemukakan bahwa model pembelajaran TAImerupakan model 

pembelajaran kooperatif yang dirancang khusus untuk mata pelajaran matematika 

pada kelas 3-6 sekolah dasar yang memiliki dasar pemikiran untuk mengadaptasi 

pengajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan siswa 
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maupun pencapaian prestasi siswa dengan membuat para siswa bekerja dalam 

tim-tim pembelajaran kooperatif dan saling membantu satu sama lain dalam 

menghadapi masalah. Model TAI memiliki kelebihan diantaranya  siswa diajarkan 

bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok, menggantikan bentuk persaingan 

(competition) dengan saling kerja sama (cooperation), siswa dapat berdiskusi 

(discuss), menyampaikan gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar 

memahaminya (Shoimin 2014:200-202). 

Berdasarkan hal di atas, menjadikan alasan peneliti untuk menggunakan 

model TAI sebagai solusi alternatif pemecahan masalah dalam menghadapi 

masalah pembelajaran matematika. Oleh karena itu, dengan menerapkan model 

TAI diharapkan siswa dapat bekerja sama dalam suatu kelompok untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan sehingga menjadikan siswa lebih memahami 

materi dengan adanya tutor sebaya yang akan berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. 

Adapun penelitian ini didukung dari hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purnamayanti (2014:9) tentang 

model pembelajaran TAIdengan media kartu bilangan. Terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar operasi hitung pada mata pelajaran matematika antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran TAIdengan media kartu bilangan dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD gugus 8 

Mengwi tahun ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan oleh (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  4,082 >

ttabel  =  2000) diperoleh rata-rata hasil belajar operasi hitung matematika kelas 

V yang mengikuti model pembelajaran TAIberbantuan media kartu bilangan lebih 
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dari nilai rata-rata operasi hitung siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional (71,23>67,27).  

Penelitian ini juga didukung oleh jurnal internasional yang dilakukan oleh 

Nneji (2011:4) menjelaskan tentang model pembelajaran TAIadalah yang paling 

efisien dari kondisi  perlakuan dan arah penurunan pengaruh pembelajaran 

terhadap prestasi belajar matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

besarnya nilai post-test berarti terdapat perbedaan prestasi pada kelas yang 

diberikan perlakuan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor hasil yang dicapai 

kelas TAI memiliki skor tertinggi yaitu 11,139 diikuti oleh kelompok strategi 

framing (FRS) dengan 10,639, kemudian kelompok kontrol (CRG) dengan 8,889. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2014:75) tentangmodel 

pembelajaran kooperatif TGT dan TAI pada Materi KPK dan FPB Ditinjau dari 

Tingkat Kecerdasan Logika Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Purwodadi Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif TGT dan TAImenghasilkan prestasi belajar 

matematika yang sama baiknya, sedangkan model pembelajaran kooperatif TGT 

dan TAImenghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada model 

pembelajaran langsung. 

Namun, model pembelajaran TAIbelum dibuktikan keefektifannya 

sehinggapeneliti ingin menguji keefektifan suatu model pembelajaran dalam 

matematika terhadap hasil belajar dengan melakukan penelitian yang 

berjudul“Keefektifan Model Team Assisted Individualization Terhadap Hasil 
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Belajar Matematika Siswa Kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog 

Kudus”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam pembelajaran matematika yaitu sebagai berikut. 

1. Dalam diskusi kelompok siswa belum berdiskusi dengan kelompoknya tetapi 

masih mengerjakan soal secara individu. 

2. Keaktifan siswa menurut penilaian guru masih kurang. 

3. Rendahnya hasil belajar matematika. 

4. Sebagian besar siswa belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perlu adanya 

pembatasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian tetap fokus dan tidak 

meluas dari pembahasan yang dimaksud. Peneliti membatasi pada keefektifan 

penerapan model pembelajaran TAI terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas III dengan model pembelajaran TAIsebagai kelas 

eksperimen dan model pembelajaran GI sebagai kelas kontrol.  

1.4 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Keefektifan model TAI terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog 

Kudus. Adapun rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut. 

1.4.1 Apakah hasil belajar matematika siswa kelas III SD Gugus Kenanga 

Kecamatan Gebog Kudus dengan model TAI dapat mencapai KKM? 
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1.4.2 Apakah penerapan model pembelajaran TAIefektif terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus? 

1.4.3 Bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas III SD Gugus Kenanga 

Kecamatan Gebog Kudus dalam pembelajaran matematika? 

1.4.4 Bagaimanakah aktivitas guru kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan 

Gebog Kudus dalam pembelajaran matematika? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1.5.1 Mengetahui apakah hasil belajar matematika siswa kelas III SD Gugus 

Kenanga Kecamatan Gebog Kudus dengan menerapkan model 

pembelajaran TAIdapat mencapai KKM. 

1.5.2 Mengetahui keefektifan penerapan model pembelajaran TAIterhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog 

Kudus. 

1.5.3 Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa kelas III SD Gugus Kenanga 

Kecamatan Gebog Kudus dalam pembelajaran matematika. 

1.5.4 Mendeskripsikan aktivitas guru kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan 

Gebog Kudus dalam pembelajaran matematika. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif 

pemecahan masalah pembelajaran, dan memberikan manfaat bagi perkembangan 
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ilmu pendidikan serta menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran 

inovatif khususnya model pembelajaran TAI yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi guru tentang 

model pembelajaran TAIyang dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran matematika. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan, wawasan, 

dan pengalaman untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan inovatif 

pada mata pelajaran matematika. 

1.6.2.2 Bagi Siswa 

Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika, 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, melatih siswa 

untuk bekerja sama dalam kelompok, meningkatkan keterampilan sosial dalam 

individu siswa, serta mendapatkan pengalaman belajar dengan menggunakan 

model inovatif sehingga berpengaruh positif terhadap proses belajar dan hasil 

belajar matematika. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Dapat memberikan informasi tentang model-model pembelajaran yang 

bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran, khususnya matematika sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat digunakan sebagai bahan 

kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Secara sadar atau tidak, setiap individu selalu melakukan kegiatan belajar 

dimanapun dan kapanpun. Menurut Baharuddin (2008:11) belajar merupakan 

proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan 

sikap yang dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Sedangkan menurut 

Gagne (dalam Suprijono 2012:2) belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui sebuah aktivitas. 

Di sekolah tidak hanya kegiatan belajar saja yang dilakukan tetapi juga 

kegiatan pembelajaran. Menurut Gagne dan Brigs (dalam Husamah 2013:99) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian event (kejadian, peristiwa, 

dan kondisi) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik 

sehingga proses belajarnya berlangsung dengan mudah. Sedangkan menurut 

Hamdani (2011:23) pembelajaran menurut behavioristik yaitu suatu usaha yang 

dilakukan guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Salah satu sasaran pembelajaran adalah 

membangun gagasan saintifik setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, 

peristiwa, dan informasi dari sekitarnya. 

Rusman (2014:1) pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 
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tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen 

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan 

menentukan model-model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik (Fathurrohman, 2015:16).  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu usaha yang dilakukan seseorangmelalui interaksi dengan 

lingkungannya. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi 

antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Proses tersebut secara sengaja 

dirancang agar proses belajar dapat  berlangsung dengan mudah. 

2.1.2 Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif merupakan tolok ukur keberhasilan guru dalam 

mengelola kelas. Menurut Miarso (dalam Uno dan Mohamad 2015:173-190) 

pembelajaran yang efektifadalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar 

yang bermanfaat dan berfokus 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. Suatu proses belajar-

mengajar dapat dikatakan berhasil baik, jika kegiatan belajar-mengajar tersebut 

dapat membangkitkan proses belajar. Penentuan atau ukuran dari pembelajaran 

yang efektif terletak pada hasilnya. Indikator pembelajaran efektif dapat diketahui 
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dari hasil belajar siswa yang baik. Petunjuk keberhasilan siswa dapat dilihat 

bahwa siswa tersebut menguasai materi pelajaran yang diberikan. Tingkat 

penguasaan materi dalam konsep belajar tuntas ditetapkan antara 75%-90%. 

Berdasarkan konsep belajar tuntas, maka pembelajaran yang efektif adalah apabila 

setiap siswa sekurang-kurangnya dapat menguasai 75% dari materi yang 

diajarkan.Sementara kriteria ketuntasan klasikal yaitu persentase peserta didik 

yang mencapai ketuntasan individual minimal 75% atau lebih dari banyaknya 

siswa yang mengikuti proses belajar mengajar (Djamarah 2010:108) 

Menurut Slameto (2013:92) syarat-syarat pembelajaran yang efektif antara 

lain: 1) belajar secara aktif baik mental maupun fisik; 2) guru harus 

mempergunakan banyak metode atau strategi pembelajaran pada saat mengajar; 3) 

pemberian motivasi belajar sebelum memulai pembelajaran; 4) kurikulum yang 

baik dan seimbang; 5) membuat perencanaan sebelum mengajar; 6) guru dapat 

menjadi narasumber, fasilitator, dan motivator yang handal; 7) guru dapat 

mempertimbangkan karakteristik intelektual, sosial, dan kultural karena setiap 

siswa memiliki karakteristik berbeda. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang 

bermanfaat dan berfokus pada siswa melalui penggunaan prosedur yang 

tepat.Penentuan atau ukuran dari pembelajaran yang efektif terletak pada hasilnya. 

Indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang baik. 

Selain itu, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
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2.1.3 Model Pembelajaran 

Seorang guru harus dapat membuat siswa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran agar siswa menyukai mata pelajaran yang dipelajarinya. Salah satu 

caranya yaitu menggunakan model pembelajaran. Mills (dalam Suprijono 

2012:45) berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model tersebut. Model merupakan interpretasi terhadap 

hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem.  

Menurut Joyce (dalam Trianto 2007:5) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam turorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya Suprijono (2012:46) berpendapat 

bahwa model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu peseta didik mendapatkan informasi, ide, 

keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Selain itu model 

pembelajaran menekankan bagaimana membantu siswa belajar mengkonstruksi 

pengetahuan belajar bagaimana cara belajar, yang mencakup belajar dari sumber-

sumber yang sering kali dianggap pasif seperti belajar dari ceramah, tugas 

membaca, dan sebagainya (Huda 2014:74). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual perencanaan pembelajaran di kelas yang berisi prosedur yang 
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sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.Melalui model pembelajaran guru dapat membantu siswa 

mendapatkan informasi, ide, dan keterampilan. Dengan model pembelajaran siswa 

juga merasa senang dengan proses belajar sehingga siswa tidak merasa bosan. 

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran di sekolah dengan sistem pembelajaran individual dapat 

digantikan dengan sistem pembelajaran kooperatif.  Pembelajaran kooperatif 

merujuk pada pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran 

(Slavin 2005:4). Model pembelajaran kooperatif bertujuan dalam peningkatan 

pencapaian akademik, peningkatan rasa toleransi dan menghargai perbedaan, serta 

membangun keterampilan sosial peserta didik (Arends dalam Wisudawati 

2014:53) 

Menurut Johnson dan Johnson (dalam Huda 2014:31) pembelajaran 

kooperatif berarti working together to accomplish shared goals (bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap anggota sama-

sama berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota 

kelompok. Dalam konteks pengajaran, pembelajaran kooperatif sering kali 

didefinisikan sebagai pembentukan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 

siswa-siswa yang dituntut untuk bekerjasama dan saling meningkatkan 

pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain. Menurut Hamdani (2011:30) 

ada beberapa unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: 
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a. Para siswa harus memiliki presepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama”. 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam materi 

yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. 

d. Para siswa berbagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan dan mereka memperoleh keterampilan 

bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran berbentuk kelompok-

kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan bekerjasama melalui diskusi. Siswa juga dilatih untuk saling menghargai 

pendapat teman yang lain dalam proses diskusi. Selain itu siswa harus saling 

berinteraksi agar dapat memahami materi yang diberikan guru. 

2.1.5 Model Pembelajaran TAI 

2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran TAI 

TAIadalah salah satu dari berbagai macam model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran TAI dikembangkan oleh Slavin dalam karyanya berjudul 
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Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Model pembelajaran 

TAImerupakan model pembelajaran yang dirancang khusus untuk mata pelajaran 

matematika pada kelas 3-6 sekolah dasar yang memiliki dasar pemikiran untuk 

mengadaptasi pengajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan 

kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa (Slavin 2005:15). 

Menurut Shoimin (2014:200) dalam model pembelajaran TAI siswa 

ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa 

yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu 

bagi siswa yang memerlukan. Tujuan model TAI untuk meminimalisasi 

pengajaran individual yang terbukti kurang efektif, selain juga ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta memotivasi siswa dengan belajar 

kelompok (Huda 2014:200). 

Ciri khas pada tipe TAIini adalah setiap siswa secara individual dibawa ke 

kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota 

kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan 

jawaban sebagai tanggung jawab bersama (Fathurohman 2015:74). Wisudawati 

(2014:71) mengungkapkan bahwa efek pembelajaran yang diharapkan dapat 

dicapai melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAIini adalah pembimbingan 

masing-masing individu dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan afektif 

siswa. Kemampuan kognitif dapat ditingkatkan dengan adanya tes-tes yang harus 

diselesaikan peserta didik. Kemampuan afektif yang dimunculkan dari tipe ini 

adalah dalam bentuk sikap membimbing teman yang memiliki kemampuan lebih 

rendah, kerja sama antar peserta didik, menghargai sesama, dan kemampuan 
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interpersonal yang lain serta meningkatkan motivasi peserta didik dalam 

mempelajari materi. 

Jadi, model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran yang 

menggabungkan pembelajaran individual dengan pembelajaran kelompok. Siswa 

dengan kemampuan individual yang berbeda-beda bekerja sama dalam suatu 

kelompok serta diberikan bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukan. 

2.1.5.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran TAI 

Berikut ini adalah langkah-langkah model pembelajaran TAI menurut 

Slavin (2005:195-200). Model pembelajaran TAI memiliki 8 komponen, yaitu: 

1. Teams 

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

yang bersifat heterogen. 

2. Placement Test (Tes penempatan) 

Para siswa diberikan tes pra-program pada permulaan pelaksanaan program. 

Mereka ditempatkan pada tingkat yang sesuai dalam program individual 

berdasarkan kinerja mereka dalam tes ini. 

3. Kelompok Pengajaran 

Secara umum siswa menerima pengenalan konsep-konsep sebelum mereka 

mengerjakan soal-soal tersebut dalam unit-unit individual. 

4. Materi-Materi Kurikulum 

Sebelum siswa bekerja dalam kelompoknya, terlebih dahulu masing-masing 

siswa berusaha membaca, memahami materi pelajaran, dan mencoba mengerjakan 

tugas secara individu. 
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5. Belajar Kelompok 

Siswa mengecek dan mendiskusikan jawaban dengan teman satu timnya. 

6. Unit Seluruh Kelas 

Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas, setiap anggota kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ketika ada kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, tugas kelompok lain adalah 

menanggapi jawaban dari hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. Kemudian 

guru meminta siswa utuk membuat kesimpulan. 

7. Tes Fakta 

Guru memberikan tes-tes kecil (kuis) berdasarkan fakta yang diperoleh siswa 

dan diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran. 

8. Skor Tim dan Rekognisi Tim  

Di akhir tiap pembelajaran, guru menghitung skor kelompok. Kriterianya 

dibangun dari kinerja tim.  Kriteria kelompok adalah tinggi untuk kelompok 

super, kriteria sedang untuk kelompok hebat dan kriteria minimum untuk 

kelompok baik. 

2.1.5.3 Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran TAI 

Menurut Shoimin (2014:202-203) model pembelajaran TAI memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan model 

TAI. 

a. Kelebihan Model Pembelajaran TAI 

1. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. 

2. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan. 
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3. Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

4. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. 

5. Mengurangi kecemasan (reduction of anxiety) 

6. Menghilangkan perasaan “terisolasi” dan panik. 

7. Menggantikan bentuk persaingan (competition) dengan saling kerja sama 

(cooperation). 

8. Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar. 

9. Mereka dapat berdiskusi (discuss), berdebat (debate), atau 

menyampaikan gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar 

memahaminya. 

10. Mereka memiliki rasa peduli (care), rasa tanggung jawab (take 

responsibility) terhadap teman lain dalam proses belajarnya. 

11. Mereka dapat belajar menghargai (learn to appreciate) perbedaan etnik 

(ethnicity), perbedaan tingkat kemampuan (performance level), dan cacat 

fisik (disability). 

b. Kekurangan Model Pembelajaran TAI 

1. Tidak ada persaingan antar kelompok. 

2. Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada kemampuan 

siswa yang pandai. 

3. Terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih 

terhadap siswa yang kurang. 

4. Memerlukan periode lama. 
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5. Sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya dicapai 

siswa. 

6. Bila kerja sama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan bekerja 

hanyalah beberapa murid yang pintar dan yang aktif saja. 

7. Siswa yang pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh 

ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompok. 

2.1.6 Model Pembelajaran GI 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran GI 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2017:50) Model pembelajaran GI 

menuntut semua anggota kelompok untuk merencanakan suatu penelitian beserta 

perencanaan penyelesaian masalah yang dihadapi. Kelompok menentukan apa 

saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya serta 

bagaimana perencanaan penyajian di depan kelas. Komunikasi dan interaksi 

kooperatif diantara sesama teman sekelas akan mencapai hasil terbaik apabila 

dilakukan dalam kelompok kecil, di mana pertukaran diantara teman sekelas dan 

sikap-sikap kooperatif bisa terus bertahan (Slavin 2005:215).  

Menurut Shoimin (2014:80) GI memadukan prinsip belajar demokratis di 

mana siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik dari tahap 

awal sampai akhir pembelajaran termasuk di dalamnya siswa mempunyai 

kebebasan untuk memilih materi yang akan dipelajari sesuai dengan topik yang 

sedang dibahas. Dalam model pembelajaran GI, terdapat tiga konsep utama yaitu: 

penelitian atau inquiry, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok atau 

the dynamic of the learning group. Penelitian disini adalah proses dinamika siswa 
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memberikan respons terhadap masalah dan memecahkan masalah tersebut. 

Pengetahuan adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, dinamika kelompok 

menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok saling berinteraksi yang 

melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling bertukar pengalaman melalui 

proses saling berargumentasi. 

Menurut Slavin (2005:215-217) hal-hal penting untuk melaksanakan model 

pembelajaran GI antara lain: 

1. Menguasai kemampuan kelompok 

Kesuksesan implementasi dari GI sebelumnya menuntut pelatihan dalam 

komunikasi dan sosial. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan keterampilan proses kelompok. 

2. Perencanaan kelompok 

Setiap kelompok membagi tugas kepada masing-masing anggota 

kelompoknya untuk melakukan investigasi sesuai topik yang dipilih. Pembagian 

ini berhubungan dengan bagaimana cara melakukan penyelidikan, informasi apa 

yang perlu dicari, sumber apa yang akan digunakan, dan bagaimana cara 

mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. 

3. Peran guru 

Dalam menggunakan model GI, guru bertindak sebagai narasumber dan 

fasilitator. Guru berkeliling diantara kelompok-kelompok dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan saat melakukan investigasi. 
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Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran GI 

adalah model pembelajaran kooperatif yang memadukan prinsip belajar 

demokratis di mana siswa bekerja melakukan investigasi dengan memilih sendiri 

topik yang akan mereka bahas dalam kelompoknya.  

2.1.6.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran GI 

Menurut Slavin (2005:218-220) tahap-tahap dalam pembelajaran GI. 

Tahapan tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap 1: Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok 

Guru mempresentasikan serangkaian permasalahan atau isu dan para siswa 

memilih berbagai subtopik dalam suatu masalah umum yang telah 

digambarkan oleh guru. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen. 

2. Tahap 2: Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

Kelompok membagi subtopik kepada seluruh anggota kelompok. Kemudian 

anggota kelompok membuat perencanaan dari masalah yang akan diteliti, 

bagaimana proses dan sumber belajar apa yang akan mereka gunakan. 

3. Tahap 3: Melaksanakan investigasi 

Anggota kelompok saling berkontribusi dalam mengumpulkan informasi, 

menganalisis, dan membuat kesimpulan serta para siswa saling berdiskusi, 

mengklarifikasi jawaban dari masing-masing siswa untuk dijadikan suatu 

solusi masalah dalam kelompok. 
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4. Tahap 4: Mempersiapkan laporan akhir 

Setiap kelompok mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan disampaikan saat 

presentasi. 

5. Tahap 5: Mempresentasikan laporan akhir 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil laporan diskusi. Sementara 

kelompok lain menanggapi hasil pemaparan dari kelompok yang sedang 

presentasi. 

6. Tahap 6: Evaluasi 

Para siswa bersama guru memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, 

selanjutnya mengevaluasi tiap subtopik yang telah dipelajari. Penilaian atas 

pembelajaran harus menggunakan soal dengan pemikiran paling tinggi. 

2.1.6.3 Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran GI 

Menurut Shoimin (2014:81-82) model pembelajaran GImemiliki kelebihan 

dan kekurangan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan model GI. 

a. Kelebihan Model Pembelajaran GI 

1. Dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas 

2. Meningkatkan belajar bekerja sama 

3. Siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan 

4. Bekerja secara sistematis 

5. Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya 

6. Mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat 

7. Selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga 

didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum 
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b. Kekurangan Model Pembelajaran GI 

1. Sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan 

2. Sulitnya memberikan penilaian secara personal 

3. Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran GI 

4. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif 

5. Siswa yang tidak tuntas memahami materi prapenelitian akan mengalami 

kesulitan saat menggunakan model ini. 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendukung Model TAI dan Model GI 

Teori belajar dalam pembelajaran matematika yang relevan dalam 

penelitian ini adalah teori konstruktivisme dan teori polya. 

2.1.7.1 Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa 

perkembangan kognitif merupakan suatu proses dimana anak secara aktif 

membangun sistem arti dan pemahaman terhadap realita melalui pengalaman dan  

interaksi mereka. Menurut pandangan konstruktivisme anak secara aktif 

membangun pengetahuan dengan cara terus menerus mengasimilasi dan 

mengakomodasi informasi baru, dengan kata lain konstruktivisme adalah teori 

perkembangan kognitif yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun 

pemahaman mereka tentang realita. Pendekatan kontruktivis dalam pengajaran 

menerapkan pembelajaran kooperatif secara intensif, atas dasar teori bahwa siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila 

mereka saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya (Slavin 

dalam Trianto 2014:74). Menurut Anni (2007:61) siswa secara rutin bekerja 
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dalam pasangan atau kelompok yang terdiri atas empat atau lima orang untuk 

memecahkan masalah yang kompleks. Demikian pula penggunaan belajar 

kelompok memungkinkan siswa memperoleh model berpikir, cara-cara 

menyampaikan gagasan atau fakta, dan mengatasi kesalahan konsepsi yang 

dihadapi oleh kelompok. 

Menurut Anni (2007:59) dalam teori konstruktivisme guru adalah bukan 

orang yang mampu memberikan pengetahuan kepada siswa, sebab siswa yang 

harus mengkonstruksikan pengetahuan di dalam memorinya sendiri. Sebaliknya, 

tugas guru adalah: (a) mengajarkan siswa dengan cara-cara membuat informasi 

bermakna dan relevan dengan siswa; (b) memberikan kesepakatan kepada siswa 

untuk menemukan atau menerapkan gagasannya sendiri; dan (c) menanamkan 

kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri. Disamping itu 

guru harus mampu mendorong siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

baik terhadap materi yang dipelajari. Menurut Suprijono (2012:30) gagasan 

konstruktivisme mengenai pengetahuan ada 3 macam yaitu: 1) pengetahuan 

bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi 

kenyataan melalui kegiatan subjek; 2) subjek membentuk skema kognitif, 

kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan; 3) pengetahuan 

dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep membentuk 

pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-

pengalaman seseorang. 

Menurut Suparno (dalam Trianto 2014:75-76) prinsip-prinsip dalam teori 

konstruktivisme yaitu: 
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1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; 

2) Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa; 

3) Mengajar adalah membantu siswa belajar; 

4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir; 

5) Kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan 

6) Guru sebagai fasilitator. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme 

adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa siswa membangun sendiri 

pengetahuan yang didapatnya sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Penerapan 

teori konstruktivisme dalam pembelajaran matematika melalui model TAI dan GI 

adalah siswa berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sesuai dengan 

tugas yang didapat dari guru untuk kemudian didiskusikan dalam kelompoknya. 

Guru hanya sebagai fasilitator apabila dalam proses pembelajaran siswa 

mengalami kesulitan. 

2.1.7.2 Teori Polya 

Dalam memecahkan masalah, perlu merencanakan langkah-langkah apa 

saja yang harus ditempuh guna memecahan masalah tersebut secara sistematis. 

Menurut Polya (dalam Winarni 2011:124) langkah-langkah yang perlu 

diperhatikan untuk pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Pemahaman terhadap masalah, maksudnya mengerti masalah dan melihat apa 

yang dikehendaki; 

Cara memahami suatu masalah antara lain sebagai berikut. 
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a. Masalah harus dibaca berulang-ulang agar dapat dipahami kata demi 

kata, kalimat demi kalimat. 

b. Menentukan/mengidentifikasi apa yang diketahui dari masalah. 

c. Menentukan/mengidentifikasi apa yang ditanyakan/apa yang dikehendaki 

dari masalah. 

d. Mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan masalah. 

e. Sebaiknya tidak menambah hal-hal yang tidak ada agar tidak 

menimbulkan masalah yang berbeda dengan masalah yang seharusnya 

diselesaikan. 

2. Perencanaan pemecahan masalah, maksudnya melihat bagaimana macam soal 

dihubungkan dan bagaimana ketidakjelasan dihubungkan dengan data agar 

memperoleh ide membuat suatu rencana pemecahan masalah. Untuk itu 

dalam menyusun perencanaan pemecahan masalah, dibutuhkan suatu 

kreativitas dalam menyusun strategi pemecahan masalah.  

3. Melaksanakan perencanaan pemecahan masalah 

4. Melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah, maksudnya sebelum 

menjawab permasalahan, perlu mereview apakah penyelesaian masalah sudah 

sesuai dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: mengecek hasil, 

menginterpretasi jawaban yang diperoleh, meninjau kembali apakah ada cara 

lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan penyelesaian yang sama, dan 

meninjau kembali apakah ada penyelesaian yang lain sehingga dalam 

memecahkan masalah dituntut tidak cepat puas dari satu hasil penyelesaian 

saja, tetapi perlu dikaji dengan beberapa cara penyelesaian. 
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2.1.8 Aktivitas guru 

Aktivitas guru dalam mengajar yaitu kegiatan yang dilakukan guru saat 

proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah aktivitas guru dalam penerapan 

model pembelajaran TAI. 

Tabel 2.1Aktivitas Guru Model Pembelajaran TAI 

 

Tahapan 

Model TAI 
Aktivitas Guru 

Teams 

Para siswa dibagi ke dalam tim-tim yang beranggotakan 4 

sampai 5 siswa yang bersifat heterogen (Slavin 

2005:195).Fungsi kelompok adalah untuk memastikan bahwa 

semua samauntuk sukses khususnya dalam mengerjakan tes 

dengan baik. Tiap siswa mengembangkan kemampuan masing-

masing untuk berpikir tentang objek yang dipermasalahkan 

sehingga ada interaksi kelompok yang diperoleh dari 

sumbangsih seluruh anggota kelompok (Fathurrohman 2015:74). 

Tes 

Penempatan 

Guru memberikan tes pra-program pada permulaan pelaksanaan 

program. Cara ini bisa digantikan dengan mencermati nilai pada 

bab sebelumnya yang diperoleh siswa sehingga guru dapat 

mengetahui kekurangan siswa pada bidang tertentu (Slavin 

2005:195). 

Kelompok 

Pengajaran 

Guru mengajar materi pokok secara klasikal pada siswa 

(Fathurrohman 2015:74). 

Guru memberikan pengajaran mengenai pengenalan konsep-

konsep sebelum mereka mengerjakan soal-soal tersebut dalam 

unit-unit individual (Slavin 2005:199). 

Materi-Materi 

Kurikulum 

Sebelum siswa bekerja dalam kelompoknya, guru mengarahkan 

siswa agar masing-masing siswa berusaha membaca, memahami  
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Tahapan 

Model TAI 
Aktivitas Guru 

 
materi pelajaran, dan mencoba mengerjakan tugas secara 

individu (Slavin 2005:196). 

Belajar 

Kelompok 

Para siswa diberikan suatu unit perangkat pembelajaran secara 

individu, unit tersebut berisikan materi kemudian para siswa  

mengerjakan dan membahas unit-unit tersebut dalam kelompok 

masing-masing. Pada penelitian ini unit berupa LKS yang 

berisikan materi dan soal-soal yang berkaitan dengan materi 

yang dibahas (Fathurrohman 2015:75). 

Siswa mengecek dan mendiskusikan jawaban dengan teman satu 

timnya (Slavin 2005:196). 

Unit Seluruh 

Kelas 

Guru membimbing siswa pada saat siswa mempresentasikan 

hasil diskusinya. Kemudian guru mempersilahkan kelompok lain 

untuk menanggapi jawaban dari hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. Setelah itu guru melakukan evaluasi terhadap 

jalannya diskusi serta menyempurnakan jawaban siswa. Di akhir 

diskusi, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 

(Fathurrohman 2015:75) 

Tes Fakta 

Guru memberikan tes-tes kecil (kuis) berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa dan diberikan kepada siswa pada akhir 

pembelajaran (Slavin 2005:199). 

Skor Tim dan 

Rekognisi 

Tim 

Di akhir tiap pembelajaran, guru menghitung skor kelompok. 

Kriterianya dibangun dari kinerja tim.  Kriteria kelompok adalah 

tinggi untuk kelompok super, kriteria sedang untuk kelompok 

hebat dan kriteria minimum untuk kelompok baik (Slavin 

2005:199). 

 

Berikut ini adalah aktivitas guru dalam penerapan model pembelajaran GI 

menurut Slavin (2005:218). 
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Tabel 2.2Aktivitas Guru Model Pembelajaran GI 

 

Tahap Model GI 

Menurut Slavin 

(2005:218-220) 

Aktivitas Guru 

Tahap1: 

Mengidentifikasi topik 

dan mengatur siswa ke 

dalam kelompok 

 

Guru mempresentasikan serangkaian permasalahan 

atau isu dan para siswa memilih berbagai subtopik 

dalam suatu masalah umum yang telah digambarkan 

oleh guru. Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang heterogen. 

Tahap 2: Merencanakan 

tugas yang akan 

dipelajari 

Guru membimbing  tiap-tiap kelompok untuk 

membagi subtopik kepada seluruh anggota kelompok. 

Kemudian anggota kelompok membuat perencanaan 

dari masalah yang akan diteliti, bagaimana proses dan 

sumber belajar apa yang akan mereka gunakan. 

Tahap 3: Melaksanakan 

investigasi 

 

Guru memastikan bahwa anggota kelompok saling 

berkontribusi dalam mengumpulkan informasi, 

menganalisis, dan membuat kesimpulan serta para 

siswa saling berdiskusi, mengklarifikasi jawaban dari 

masing-masing siswa untuk dijadikan suatu solusi 

masalah dalam kelompok.Guru berkeliling diantara 

kelompok-kelompok dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan saat melakukan investigasi. 

Tahap 4: 

Mempersiapkan laporan 

akhir 

Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan hal-

hal apa saja yang akan disampaikan saat presentasi. 

Tahap 5: 

Mempresentasikan 

laporan akhir 

 

Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan 

hasil laporan diskusi. Sementara kelompok lain 

menanggapi hasil pemaparan dari kelompok yang 

sedang presentasi.Para pendengar tersebut 

mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi. 
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Tahap Model GI 

Menurut Slavin 

(2005:218-220) 

Aktivitas Guru 

Tahap 6: Evaluasi Para siswa bersama guru memberikan umpan balik 

mengenai topik tersebut, selanjutnya mengevaluasi 

tiap subtopik yang telah dipelajari. Penilaian atas 

pembelajaran harus menggunakan soal dengan 

pemikiran paling tinggi. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru 

merupakan kegiatan yang dilakukan guru saat proses pembelajaran berlangsung 

sesuai dengan rencana yang telah disusun serta membantu siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2.1.9 Aktivitas Belajar Siswa   

Menurut Dimyati (2009:114) keaktifan siswa dalam pembelajaran 

memiliki bentuk yang beraneka ragam, dari kegiatan fisik yang mudah diamati 

sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang dapat diamati 

diantaranya adalah kegiatan dalam bentuk membaca, mendengarkan, menulis, 

meragakan, dan mengukur. Sedangkan contoh kegiatan psikis diantaranya adalah 

seperti mengingat kembali isi materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya, 

menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, 

menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan satu konsep dengan konsep 

yang lain, dan lainnya.  

Dierich dalam Sardiman  (2011:101) membagi aktivitas belajar ke  dalam 

8 kelompok, yaitu:      
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a. Visual activities yang termsuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan:uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup 

Jadi berdasarkan uraian di atas aktivitas belajar siswa adalah kegiatan 

siswa yang harus dilakukan pada saat proses belajar berlangsung untuk mencapai 

tujuan belajar yang ingin dicapai. 

2.1.10 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar  (Rifa’i 2012:69). Suatu perubahan yang 
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terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya (Slameto 2013:3). Menurut Gagne 

(dalam Suprijono 2012:5) hasil belajar berupa informasi verbal yaitu cara 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk lisan maupun tulisan, keterampilan 

intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan suatu konsep, strategi kognitif 

yaitu cara menggunakan suatu konsep untuk memecahkan masalah, keterampilan 

motorik yaitu kemampuan melakukan gerak jasmani, dan sikap yaitu kemampuan 

menerima atau menolak objek yang ditunjukkan dengan perilaku. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan hasil belajar pada ranah 

kognitif. Ranah kognitif menurut Bloom yang kemudian disempurnakan oleh 

Lorin Anderson Krathwol (dalam Kosasih 2014:21-24) sebagai berikut. 

1. Mengingat  

Mengingat merupakan kemampuan peserta didik untuk mengenali kembali 

suatu objek, ide, prosedur, prinsip, atau teori yang pernah diketahuinya dalam 

proses pembelajaran tanpa memanipulasinyadalam bentuk atau simbol lain. 

2. Memahami 

Memahami merupakan kemampuan peserta didik untuk mengerti akan suatu 

konsep, rumus, ataupun fakta-fakta untuk kemudian menafsirkan dan 

menyatakannya kembali dengan kata-kata sendiri. 

3. Menerapkan  

Menerapkan merupakan kemampuan atau mengembangkan sesuatu sebagai 

wujud dari pemahaman kosep tertentu. 

4. Menganalisis  
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Menganalisis merupakan kemampuan memisahkan suatu fakta atau konsep ke 

dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh 

pemahaman konsep tersebut secara utuh. 

5. Mengevaluasi  

Mengevaluasi adalah kemampuan di dalam menunjukkan kelebihan dan 

kelemahan sesuatu berdasarkan kriteria atau patokan tertentu. 

6. Mencipta  

Mencipta merupakan kemampuan ideal yang seharusnya dimiliki oleh 

seorang peserta didik setelah mempelajari kompetensi tertentu. Peserta didik 

tidak hanya tahu tetapi juga bisa melakukan. 

Menurut Hamdani (2011:303) dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, 

guru harus memerhatikan prinsip-prinsip penilaian berikut.  

a. Valid  

Penilaian hasil belajar harus mengukur pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar isi yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

standar kelulusan. Valid berarti dalam melakukan penilaian harus dinilai 

dengan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 

b. Objektif 

Penilaian hasil belajar yang baik yaitu penilaian yang tidak dipengaruhi oleh 

subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, 

budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. 

c. Transparan  
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Dalam memberikan penilaian hasil belajar sebaiknya bersifat terbuka, 

maksutnya diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga peserta 

didik mendapatkan pemantauan yang baik untuk meningkatkan hasil 

belajarnya. 

d. Adil  

Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara adil, dengan tidak 

membedakan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial 

ekonomi, dan gender. 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Dalam memberikan penilaian hasil belajar, hendaknya mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. 

f. Bermakna  

Penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, 

bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, siswa, 

orang tua, serta masyarakat. 

g. Sistematis  

Penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku. 

h. Akuntabel 

Penilaian hasil belajar harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasil. 

i. Beracuan kriteria 
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Penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan pemaparan tentang hasil belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dialami siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perubahan perilaku tersebut mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.Berdasarkan ketiga ranah tersebut, ranah yang 

berkaitan dengan cara menggunakan suatu konsep untuk memecahkan masalah 

adalah ranah kognitif. Pada ranah kognitif, kemampuan peserta didik dalam 

penguasaan materi pembelajaran dapat diketahui. Untuk itu, dalam penelitian ini 

memfokuskan hasil belajar pada ranah kognitif yaitu hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran matematika. 

2.1.11 Hakikat Matematika 

Matematika berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, 

hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika berkaitan 

dengan konsep-konsep abstrak (Hudoyo dalam Aisyah 2007:1). Menurut 

Heruman (2013:1) matematika adalah bahasa simbol, ilmu tentang pola 

keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai unsur yang tidak diidentifikasi 

ke unsur yang diidentifikasikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.  

Menurut Susanto (2014:185) matematika merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam 

dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Selain itu, Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 
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perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan memajukan daya pikir manusia (Lampiran Permendiknas 2006:147).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika adalah disiplin ilmu yang 

bersifat pasti berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Matematika juga ilmu 

universal yang mendasari teknologi modern. Mempelajari matematika  dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir seseorang yang berfungsi dalam 

menyelesaikan masalah sehai-hari.  

2.1.12 Pembelajaran Matematika SD 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar sebagai bekal siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama (Lampiran 

Permendiknas 2006:147). Pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses 

yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

(kelas/sekolah) yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah 

(Aisyah 2007:4). Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa guru berperan 

sebagai perancang pada suatu proses yang dilakukan, proses yang sengaja 

dirancang disebut proses pembelajaran, siswa sebagai pelaksana kegiatan dalam 

pembelajaran, dan matematika sebagai objek yang dipelajari. 

Dalam pembelajaran matematika, guru dan siswa bersama-sama menjadi 

pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan mencapai 

hasil yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif (Susanto 

2014:186-187). Menurut Lampiran Permendiknas (2006:148) matematika di 

SD/MI memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar kosep dan 

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

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 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 memperlajari 

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

Ruang lingkup mata pelajaran pada SD/MI yaitu: 1) bilangan; 2) geometri 

dan pengukuran; 3) 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 

dan Kompetensi Dasar mata pelajaran matematika disusun sebagai landasan 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerjasama dalam matematika 

(Lampiran Permendiknas 2006:147) 

Jadi, kesimpulan dari uraian di atas pembelajaran matematika di SD 

merupakan suatu interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar yang 
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dirancang untuk kegiatan belajar matematika siswa di sekolah dasar. Kegiatan 

belajar tersebut diharapkan agar nantinya siswa memiliki bekaldengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. 

2.1.13 Materi Persegi dan Persegi Panjang 

Materi yang dipelajari siswa kelas III Semester 2 yaitu bilangan, geometri 

dan pengukuran. Materi pokok yang terkait dengan penelitian ini yaitu geometri 

dan pengukuran tentang keliling, luas persegi dan persegi panjang. Materi tersebut 

terdapat dalam Standar Isi pada Standar Kompetensi 5. Menghitung keliling, luas 

persegi dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar yang diambil yaitu5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan keliling, luas persegi, dan persegi panjang.Indikator pembelajarannya 

yaitu: 

5.3.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

persegi. 

5.3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas persegi 

panjang. 

5.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas persegi 

jika diketahui keliling persegi. 

5.3.4 Memeriksa masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling persegi 

dan persegi panjang jika diketahui luas persegi dan persegi panjang. 

Berikut adalah materi luas, keliling persegi dan persegi panjang menurut 

Hambali dan Siskandar (1991:133-141). 
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Keliling Persegi Panjang 

 Keliling adalah suatu pengukuran panjang sepanjang sisi bangun atau tepi 

bangun yang diukur (Hambali dan Siskandar 1991:142). 

A    B 

 

 

D sisi panjang  C 

Gambar 2.1 Persegi Panjang 

Perhatikan persegi panjang di atas. Panjang AB = panjang DC (sisi 

panjang). Panjang AD = panjang BC (sisi lebar). Pada persegi panjang, sisi 

panjang disebut panjang dan sisi pendek disebut lebar. Maka, keliling persegi 

panjang dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Keliling persegi panjang = sisi panjang + sisi lebar + sisi panjang + sisi lebar 

    = 2 x (panjang + lebar)  

Jadi, rumus keliling persegi panjang adalah sebagai berikut. 

 

 

(Hambali 1991: 138) 

Keterangan: 

K  = Keliling 

p = sisi panjang 

l = sisi lebar 

Keliling Persegi  

K = 2 x (p + l) 

 

sisi lebar 
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A    B 

 

 

 

D    C 

Gambar 2.2 Persegi 

Panjang keempat sisi persegi ABCD di atas adalah sama. Sisi AB = sisi BC = 

sisi CD = sisi DA. Sehingga keliling persegi ABCD dapat dicari sebagai 

berikut.Keliling persegi ABCD = sisi AB + sisi BC + sisi CD + sisi DA. Karena 

keempat sisinya sama panjang maka: 

Keliling persegi = 4 x panjang salah satu sisinya. Jadi, rumus keliling persegi 

adalah sebagai berikut. 

 

 

(Hambali 1991: 140) 

Keterangan: 

K  = Keliling 

s =  Panjang salah satu sisi persegi 

Luas Persegi Panjang 

A     D 

 

 

B  p   C 

Gambar 2.3 Persegi Panjang 

K = 4 x s 

l 
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Persegi panjang ABCD mempunyai panjang p yaitu sisi panjang dari 

persegi panjang. Dan lebar l yaitu sisi pendek dari persegi panjang. Luas daerah 

persegi panjang ABCD  = panjang AD x panjang CD  

 = panjang x lebar 

 = p x l 

Jadi, rumus luas persegi panjang adalah sebagai berikut. 

 

 

(Hambali 1991: 140) 

Keterangan: 

L  = Luas 

p = sisi panjang 

l = sisi lebar 

Luas Persegi 

A      B 

             s 

 

D s     C 

Gambar 2.4 Persegi 

Panjang keempat sisi persegi ABCD di atas adalah sama. Sisi AB = sisi 

BC = sisi CD = sisi DA. Panjang sisi tersebut disimbolkan dengan ssehingga luas 

persegi ABCD dapat dicari dengan mengkalikan sisi-sisi ABCD. Maka, luas 

persegi = sisi x sisi. Jadi, rumus luas persegi adalah sebagai berikut. 

L = p x l 
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(Hambali 1991: 140) 

Keterangan: 

L  = Luas 

s =  Panjang salah satu sisi persegi 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didukung oleh jurnal internasional yang dilakukan oleh 

Awofala (2013:9-10) menunjukkan bahwa rata-rata sikap terhadap nilai 

matematika pada siswa yang diajarkan dengan strategi framing lebih tinggi 

daripada yang diajarkan denganmetode tradisional. Juga rata-rata sikap terhadap 

nilai matematika pada siswa yang diajarkan dengan TAI secara signifikan lebih 

tinggi dari pada yang diajarkan dengan metode tradisional. Perbedaan antara 

nilairata-rata sikap setelah perlakuan pada siswa kelompok FRS dan TAI secara 

statistik tidak signifikan. Oleh karena itu, strategi TAI sangat efisien dari kondisi 

perlakuan dan arah penurunan pengaruh dari strategi pembelajaran pada sikap 

terhadap matematika adalah CGS<FRS<TAI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tinungki (2015:29) menunjukkan bahwa 

ada signifikansi antara kemampuan komunikasi matematika dan pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. Selain itu, menunjukkan hasil yang positif yang berarti 

diantara kedua variabel tersebut adalah positif meskipun nilainya tidak tinggi.  

Selain itu, penelitian yang relevan juga dilakukan oleh  Nugroho (2013:6) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar antara 

L = s x s 



45 

 

 

 

siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan siswa yang 

mengikuti model pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh (Fhitung = 

11,19 >Ftabel = 4,08. Ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar matematika 

antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Ini 

membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan salah 

satu model pembelajaran yang lebih unggul dari model pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014:112-113)menunjukkan 

bahwa 1) pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif ditinjau dari aktivitas dan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika; 2) pembelajaran kooperatif 

tipe TAI efektif ditinjau dari aktivitas dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika; dan 3) tidak terdapat perbedaan keefektifan antara 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dibandingkan pembelajaran kooperatif tipe 

TAI ditinjau dari aktivitas dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika di kelas IV sekolah dasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2014:8) menunjukkan rata-rata 

skor hasil belajar matematika pada kelas yang belajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI adalah 22,00 yang berkategori sangat tinggi, sedangkan pada 

kelas yang belajar dengan model pembelajaran konvensional adalah 19,600 yang 

berkategori tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI lebih unggul dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional 

dalam pencapaian hasil belajar siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Widiantara (2014:8)menunjukkan 

perbedaan hasil belajar siswa SD kelas IV yang signifikan antara kelas yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI berbantu media realita 

dengan kelas yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata skor hasil belajar matematika yang dicapai kelas 

eksperimen adalah 23,25 atau 77,5% dengan kategori tinggi. Sementara rata-rata 

skor yang dicapai kelas kontrol yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional adalah 18,50 atau 61,7% dengan kategori cukup. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2014:17) menunjukkan bahwa 1) 

prestasi belajar matematika siswa pada pembelajaran GI dan Ekspositori lebih 

baik daripada CL, pembelajaran GI dan Ekspositori prestasi belajar matematika 

siswa sama baiknya; 2) siswa dengan kecerdasan linguistik, kecerdasan 

matematis-logis dan kecerdasan ruang visual memiliki prestasi belajar matematika 

siswa yang sama. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menurut Sugiyono (2015:91) kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah dasar. Hal ini karena matematika 

merupakan mata pelajaran yang mengembangkan tingkat berpikir kritis, logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta mampu bekerjasama. Pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah dasar masih belum optimal, pada kenyataannya selama 

ini guru menerapkan model pembelajaran kelompok dengan pembagian 

kelompok-kelompok kecil secara heterogen agar siswa dapat berdiskusi dengan 
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teman  sebayanya (peer tutoring) sehingga siswa lebih mudah menyelesaikan 

masalah dari guru. Kemudian guru memberikan topik-topik permasalahan kepada 

setiap kelompok untuk didiskusikan siswa dengan kelompoknya. Namun, dalam 

kenyataan di lapangan siswa tidak berdiskusi dengan teman kelompoknya. Siswa 

mengerjakan permasalahan dari guru secara individu. Setelah selesai mengerjakan 

soal, siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya 

tetapi siswa yang maju ke depan kelas hanya beberapa siswa yang aktif saja. 

Selain itu sebagian besar siswa belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dalam hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Perlu adanya suatu penerapan model pembelajaran inovatif yang dapat 

mengatasi permasalahan di atas. Salah satunya adalah dengan menggunakan 

model pembelajaranTAI. Melalui model pembelajaran TAI, siswa akan bekerja 

dalam tim-tim pembelajaran kooperatif dan saling membantu satu sama lain 

dengan melakukan tutor sebaya dalam menghadapi masalah dan memahami suatu 

materi. Dengan demikian, pembelajaran dengan model TAI menjadikan suasana 

belajar yang menyenangkan, dapat membantu siswa menyelesaikan suatu 

permasalahan dan memahami materi yang diberikan guru. 

Penelitian ini akan mengujikan model TAI pada kelas eksperimen dan 

model GIpada kelas kontrol. Kemudian pemberian pretest kedua kelas tersebut 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilakukannya perlakuan. 

Setelah diberi pretest, barulah kedua kelas tersebut diberikan perlakuan dengan 

model pembelajaran masing-masing. Setelah selesai, siswa diberikan posttest 

kemudian barulah hasil pretest dan posttest dibandingkan untuk mengetahui 
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perbedaan hasil belajar. Berikut ini adalah bagan kerangka berfikir keefektifan 

model pembelajaran TAI terhadap hasil belajar siswa kelas III Gugus Kenanga 

Kecamatan Gebog Kudus. 

Berdasarkan uraian di atas, maka alur kerangka berpikir pada penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

Pembelajaran dengan modelTAI diasumsikan lebih efektif daripada pembelajaran  model GI 

Hasil belajar tes akhir kelas eksperimen diasumsikan lebih tinggi daripada kelas kontrol 

Kelas Kontrol dengan model GI 

Permasalahan Pembelajaran Matematika Siswa Kelas III  

SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus 

1. Dalam diskusi kelompok siswa belum berdiskusi dengan kelompoknya 

tetapi masih mengerjakan soal secara individu. 

2. Keaktifan siswa menurut penilaian guru masih kurang. 

3. Rendahnya hasil belajar matematika. 

4. Sebagian besar siswa belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

 

 

 

 

Tes Awal (Pretest) 

Pembelajaran Matematika Siswa Kelas III SD (Perlakuan)  

Kelas Eksperimen dengan model TAI 

Tes Akhir (Posttest) 

Hasil Belajar  

Kelas Eksperimen diasumsikan lebih dari  KKM 

Hasil Belajar  

Kelas Kontrol diasumsikan lebih dari KKM 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah atau 

submasalah yang diteliti, dijabarkan dari landasan teori tetapi harus diuji 

kebenarannya (Sukmadinata 2013:305). Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalahpenelitian, 

belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono 2015:96). Berdasarkan 

kajian teori dan kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis: 

1. Hasil belajar matematika siswa kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan 

Gebog Kudus yang menggunakan model pembelajaran TAI dapat mencapai 

KKM. 

2. Model pembelajaran TAI efektif terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan model pembelajaran 

TAI terhadap hasil belajar matematika kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan 

Gebog Kudus, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan analisis uji z diperolehzhitung = 1,914 dan  ztabeldengan  nilai z 

(0,5-α)dan didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – 0,05) 

diperoleh nilai ztabel= 1,645. Karena  zhitung = 1,914>1,645 = ztabelmaka Ho 

ditolak dan dapat disimpulkan  siswa yang menggunakan  model 

pembelajaran TAI pada kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar 

klasikal karena siswa yang mendapatkan nilai hasil belajar matematika pada 

tes akhir di atas KKM (75) telah mencapai 75% atau lebih. 

2. Berdasarkan uji t dari data tes akhir diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,690>1,72) 

sehingga Ho ditolak, maka hasil belajar siswa dengan model TAI lebih efektif 

dari model GI pada kelas control terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas III SD Gugus Kenanga Kecamatan Gebog Kudus. 

3. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan model TAI 

meningkat, ditunjukkan dengan hasil persentase yang terus meningkat pada 

setiap pembelajaran yaitu pada pertemuan pertama 51% kategori baik, pada 

pertemuan kedua 69% kategori baik, pertemuan ketiga 73% kategori baik, 

dan pertemuan keempat 77% kategori sangat baik.  Aktivitas siswa pada kelas 
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kontrol juga meningkat, hal ini ditunjukkan dengan persentase pada setiap 

pertemuan, yaitu pertemuan pertama 49% kategori baik, pertemuan kedua 

61% kategori baik, pertemuan ketiga 62% kategori baik, dan pertemuan 

keempat 67% kategori baik. 

4. Aktivitas guru dalam pembelajaran matematika dengan model TAI  

meningkat, ditunjukkan dengan hasil persentase di setiap pertemuan yaitu 

pada pertemuan pertama 64% kategori baik, pertemuan kedua 75% kategori 

baik, pertemuan ketiga kategori 79% kategori sangat baik, dan pertemuan 

keempat 79% kategori sangat baik. Aktivitas guru pada kelas kontrol juga 

mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan hasil persentase di setiap 

pertemuan yaitu pada pertemuan pertama 57% kategori baik, pertemuan 

kedua 64% kategori baik, pertemuan ketiga 68% kategori baik, dan 

pertemuan keempat 68% kategori baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti 

yaitu sebaagai berikut:  

1. Guru hendaknya menerapkan model TAI pada mata pelajaran matematika 

pada standar kompetensi 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi 

panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah dan Kompetensi 

Dasar 5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling, luas 

persegi, dan persegi panjangkarena dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang 

optimal. 
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2. Siswa hendaknya diberikan motivasi berupa kata-kata penyemangat sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung agar siswa termotivasi untuk belajar, 

memiliki rasa percaya diri sehingga siswa aktif pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

3. Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif TAIguru harus memanfaatkan 

waktu secara efisien sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

secara maksimal. 

4. Pihak sekolah perlu memotivasi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan materi yang 

diajarkan.  

5. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung hendaknya penataan meja dan 

kursi sudah diatur secara berkelompok dengan baik agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan tidak membuang banyak 

waktu. 
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