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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM SSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) MODIFIKASI PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP 
MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS PESERTA DIDIK KELAS 

VIIISMP BINA MULYA BANDAR LAMPUNG  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Oleh 
Alpenli 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Melihat permasalahan tersebut, maka 
penulis tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL. 
Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik tidak mutlak 
disebabkan oleh model pembelajaran yang tidak cocok, tetapi ada faktor lain yang 
mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis diantaranya adalah 
kemampuan awal matematis peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL terhadap 
kemampuan pemahaman konsep ditinjau dari kemampuan awal matematis peserta didik. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperimen. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Bina Mulya Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah sampel jenuh dan teknik 

acak kelas. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan 

awal matematis dan tes kemampuan pemahaman konsep matematis berupa soal uraian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan. 

 Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama, dengan taraf 

signifikansi 5%. Dari hasil analisis data diperoleh Fa = 7417,302 > Ftabel = 4,047 sehingga H0A 

ditolak, Fb= 15,795 > Ftabel = 3,195 sehingga H0B ditolak, dan Fab= 0,171 < Ftabel=3,195 sehingga 

H0AB diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:(1) terdapat pengaruh 

antara peserta didik yang memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi 

PBL dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran konvensional terhadap 

pemahaman konsep matematis,(2) terdapat pengaruh antara peserta didik yang memiliki 

kemampuan awal matematis tinggi, sedang, dan rendah terhadap pemahaman konsep 

matematis,(3) tidak terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dan faktor kemampuan 

awal matematis peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. 

ata Kunci : Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL), 

Pemahaman Konsep Matematis, dan Kemampuan Awal   Matematis. 
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MOTTO 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

(QS. An-Nahl : 125) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan, keterampilan dan keahlian tertentu pada individu guna mengembangkan 

bakat serta kepribadian individu tersebut. Dengan pendidikan manusia berusaha 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi 

akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari proses belajar mengajar, dari perspektif mengajar pelakunya adalah 

guru/pendidik ataupun pihak yang mendidik. Dari perspektif belajar, pelakunya 

adalah murid/peserta didik yang melakukan aktivitas belajar. Dari uraian di atas dapat 

diartikan bahwa pendidikan merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang 

diarahkan terhadap perubahan tingkah laku peserta didik yang tercermin dalam 

keimanan dan ketaqwaan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik di 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo dibawah ini dikemukakan  

beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 
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1. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya 

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan 

pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. Seperti bayi lahir sudah 

berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. 

2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi 

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta 

didik. 

3. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara 

Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 

4. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Tenaga Kerja 

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan 

membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. 

5. Definisi Pendidikan Menurut GBHN 

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 

berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia 

serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat 

sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan 

beranggung jawab atas pembangunan bangsa.
1
 

 

Menurut Sudirman dalam perkembangannya istilah pendidikan atau pendagogie 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa 

agar ia menjadi dewasa.
2
 Berdasarkan beberapa pendapat tentang arti pendidikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. 

Dalam agama islam setiap umatnya diperintahkan untuk selalu menuntut ilmu 

karena islam menjunjung tinggi orang yang menuntut ilmu pengetahuan, dengan ilmu 

                                                             
1
 Umar Tirtarahardja, S.L La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 

32. 
2
 Sudirman N, dkk, Ilmu Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), h. 4. 
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pengetahuan seseorang akan menjadi mulia dan mampu menghadapi masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sesuai dengan firman Allah SWT pada surah luqman ayat 20. 

                              

                            

Artinya: Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menunjukkan 

untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada 

yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan 

tanpa kitab yang memberi penerangan. (Q.S. luqman [31] : 20)
3
 

Bahkan dalam surah (Qs muzadillah :11) Allah meninggikan derajat orang-orang 

yang mempunyai ilmu pengetahuan dibandingkan orang-orang yang tidak 

mempunyai ilmu pengetahuan. 

                               

                                   

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Muzadillah [58] : 11)
4 

Oleh karena itu, pendidikan adalah faktor utama yang perlu ditingkatkan 

kualitasnya karena maju dan mundurnya peradaban masyarakat atau bangsa akan 

terlihat dari kualitas pendidikannya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu 

                                                             
3
 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, (Bandung: Syamil Qur’an,2010), h. 413  

4
 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, (Bandung: Syamil Qur’an,2010), h. 543 
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adanya peningkatan mutu pendidikan dan untuk mencapainya maka dalam proses 

pembelajaran harus terjadi situasi dan kondisi yang memadai serta metode 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat berpengaruh kepada hal yang positif 

terhadap efektifitas pada proses pembelajaran agar tercapainya tujuan dari 

pembelajaran tersebut. 

Pendidikan dapat dilakukan dimana saja salah satunya yaitu di sekolah. Sekolah 

merupakan sarana untuk peserta didik dalam meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan yang ada pada dirinya. Dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, 

peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dan diberi ruang yang 

cukup untuk kemampuan yang mereka miliki. Bukan hanya peserta didik saja, tetapi 

guru juga dituntut mampu untuk membawa kelas dalam kondisi yang optimal dan 

senyaman mungkin bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka 

miliki. 

Matematika merupakan komponen penting dalam serangkaian peranan dalam 

proses pendidikan, karena matematika merupakan salah satu bidang studi yang 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupan 

suatu ilmu yang ada di sekolah, namun sebagian besar peserta didik beranggapan 

bahwa matematika itu sulit, tanpa mereka sadari metematika merupakan ilmu yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Matematika adalah pelajaran yang memerlukan pemusatan pikiran 

untuk mengingat dan mengenal kembali semua aturan yang ada dan harus dipenuhi 
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untuk menguasai materi yang di pelajari. Untuk mengingat dan mengenal materi yang 

di pelajari peserta didik harus menguasai konsep dalam sebuah materi yang dipelajari. 

Konsep dalam matematika sangat penting karena sebagai pondasi untuk 

penyampaian konsep selanjutnya. Peserta didik yang mampu menguasai konsep akan 

dapat mudah memahami pelajaran matematika serta dapat mengaplikasikan kedalam 

soal-soal yang diberikan oleh guru. Pada kenyataanya di sekolah masih banyak 

peserta didik yang kurang menguasai konsep matematika, salah satu penyebabnya 

karena pembelajaran masih bersifat konvensional. Dalam menyampaikan materi 

secara konvensional menyebabkan peserta didik terlihat kurang aktif cenderung 

mendengar dan mencatat apa yang di sampaikan oleh guru sehingga pembelajaran 

hanya berjalan satu arah. Penggunaan suatu strategi dan metode pembelajaran 

sangatlah penting untuk meningkatkan konsep matematis pada peserta didik.  

Memahami dalam pembelajaran matematika umumnya melibatkan tindakan untuk 

mengetahui konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prosedur dan 

berhubungan atau menciptakan hubungan yang bermakna antara konsep yang ada 

dengan konsep yang baru dipelajari. Selain itu guru juga harus mampu 

mengondisikan kelas agar pembelajaran berjalan efektif. Pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar bermanfaat dan terfokus pada 

peserta didik melalui penggunaan prosedur yang tepat.
5
 

                                                             
5
 Hamzah B Uno, M.Pd, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: 

PT Bumi Aksara), h. 173-174 
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Kemampuan awal peserta didik memiliki peranan yang sangat penting dalam 

belajar matematika, karena terdapat keterkaitan antara materi yang satu dengan materi 

yang lainnya. Cepat lambatnya peserta didik dalam menguasai materi dipengaruhi 

oleh tingkat kemampuan awal. Peserta didik yang memiliki kemampuan awal tinggi 

dan sedang mungkin tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi sehingga 

memiliki prestasi belajara matematika yang lebih baik, tetapi bagi peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal rendah mungkin banyak mengalami kesulitan dalam 

memahami materi sehingga mengakibatkan rendah nya prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di SMP Bina Mulya 

Bandar Lampung dengan guru mata pelajaran matematika kelas VIII, yaitu Rifky 

Hidayat, S.Pd, diketahui sebagian besar peserta didik mengalami kendala dalam 

proses pembelajaran matematika. Kendala tersebut diantaranya  peserta didik 

kesulitan dalam menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis, 

contohnya dalam memasukkan data ke bentuk diagram. Selain itu, peserta didik 

kebanyakan juga tidak bisa menyatakan ulang sebuah konsep. Peserta didik banyak 

yang tidak ingat terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, 

contohnya dalam mempelajari faktorisasi suku aljabar dimana peserta didik tidak bisa 

menyatakan kembali pengertian dari koefisien, variabel, konstanta dan suku yang 

seharusnya sudah dikuasai sebelum memfaktorkan suku aljabar.
6
 Berdasarkan 

                                                             
6
 Rifky Hidayat, S.Pd, guru matematika SMP Bina Mulya Bandar Lampung, wawancara, 22 

April 2016 
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penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep 

matematis  peserta didik di SMP Bina Mulya Bandar Lampung rendah. 

Dari segi kemampuan awal matematis peserta didik di SMP Bina Mulya Bandar 

Lampung juga masih rendah. Hal itu berdasarkan penjelasan guru diketahui bahwa 

peserta didik masih kesulitan pada saat guru menanyakan kembali materi-materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. Contohnya dalam membaca suatu diagram, peserta didik 

masih banyak yang belum bisa. 

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa guru masih menggunakan 

pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam 

proses pembelajaran peserta didik kurang aktif dan tidak memperhatikan saat guru 

menerangkan pembelajaran. Peserta didik jarang bertanya walaupun mereka tidak 

mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru. Hal inilah yang menyebabkan 

hasil belajar peserta didik rendah. Hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 

Nilai MID Semester Genap Peserta Didik Kelas VIII 

NO Tahun  Kelas Nilai Matematika Peserta Didik Jumlah 

Pelajaran X < 75 X ≥ 75 

1 
2015/2016 

VIII A 29 6 25 

2 VIII B 17 5 22 

Jumlah 36 11 47 
Sumber : Guru Matematika Kelas VIII dan Daftar Nilai MID Semester GenapMatematika 

Peserta Didik Kelas VIII Tahun Pelajaran 2015/2016 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 47 peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 75 

berjumlah 11 peserta didik dengan persentase 23,40% dan yang mendapatkan nilai < 
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75 berjumlah 36 peserta didik atau sebanyak 76,60% peserta didik kelas VIII SMP 

Bina Mulya Bandar Lampung. Berdasarkan nilai MID semester genap peserta didik 

kelas VIII dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu bentuk pembelajaran yang 

efektif dan efisien antara lain dengan memilih strategi dan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Salah satu alternatif 

pembelajaran yang memungkinkan dapat meningkatkan pemahaman konsep yaitu 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based Learning (PBL).  

Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) ini 

merupakan suatu bentuk model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran 

kooperatif dan pembelajaran individu
7
. Pembelajaran ini memberikan kesempatan 

kepada peserta didik dalam kelompoknya untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan 

kemampuan masing-masing dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan. Itulah alasan penulis 

memodifikasi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted individialization dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Model Problem Based Learning 

menghadapkan peserta didik pada suatu masalah sehingga peserta didik dapat 

                                                             
7
 Nur Asma, Model Pembelajaran Kooperatif, (Padang: UNP Press, 2012), hal, 54. 
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mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan menyelesaikan 

masalah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan tersebut
8
. 

Pengajaran matematika mempunyai tujuan yang sangat luas, diantaranya adalah 

agar peserta didik memiliki keterampilan menghubungkan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari dan menerapkannya dalam soal-soal. Dalam proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL), peserta didik 

dalam masing-masing kelompoknya akan bekerja sendiri-sendiri dalam memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan mendiskusikan dengan 

teman sekelompoknya serta saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi 

Problem Based Learning (PBL) diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

proses pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik 

Pemahaman konsep matematis peserta didik yang masih rendah serta 

pembelajaran yang masih menggunakan pembelajaran konvensional menjadi acuan 

penulis untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) Modifikasi Problem Based Learning ditinjau dari 

kemampuan awal matematis peserta didik. Ditinjau dari kemampuan awal matematis 

karena kemampuan awal matematis peserta didik di sekolah tersebut masih rendah. 

                                                             
8
 Eka Kurnia Lestari dan Ridwan Yudhanegara Mokhammad, Penelitian Pendidikan 

Matematika (Bandung: Aditama, 2010), h. 232 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan akhirnya penulis melakukan 

penelitian di SMP Bina Mulya Bandar Lampung dengan judul Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Modifikasi 

Problem Based Learning (PBL) Terhadap Pemahaman Konsep Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal Matematis Peserta Didik Kelas VIII SMP Bina Mulya Bandar 

Lampung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika peserta didik masih banyak yang belum mencapai 

KKM. 

2. Rendahnya pemahaman konsep matematika peserta didik di SMP Bina Mulya 

Bandar Lampung. 

3. Kemampuan awal matematis peserta didik masih rendah. 

4. Belum pernah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipeTeam Assisted 

Individualization Modifikasi Problem Based Learning dalam Proses 

Pembelajaran. 

5. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka peneliti membatasi 

masalah- masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, model pembelajaran 

kooperatif  tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem 

Based Learning (PBL) dan konvensional. 

2. Penelitian ini hanya berpusat pada kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik dilihat dari kemampuan awal matematis (kelompok tinggi, 

kelompok sedang, dan kelompok rendah). 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas VIII di SMP Bina Mulya 

Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan awal matematis peserta didik antara 

kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan 

kemampuan awal matematis peserta didik terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis?  
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E. Tujuan Penelitian 

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

a. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal matematis peserta didik antara 

kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis. 

c. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan 

kemampuan awal matematis peserta didik terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran matematika, terutama pada kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, memberikan pengalaman langsung kepada guru dalam penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
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modifikasi Problem Based Learning (PBL) terhadap pemahaman konsep 

matematis dan kemampuan awal matematis 

b. Bagi peserta didik, memberi pengalaman pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) 

terhadap pemahaman konsep dan kemampuan awal matematis 

c. Bagi sekolah, untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah pengaruh meodel pembeljaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based 

Learning (PBL) terhadap Pemahaman konsep matematis ditinjau dari 

kemampuan awal peserta didik kelas VIII SMP Bina Mulya Bandar Lampung. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP 

Bina Mulya Bandar Lampung. 

3. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian di SMP Bina Mulya Bandar Lampung ini 

pada tahun pelajaran 2016/2017. 
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H. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)  

merupakan salah satu model pembelajaran yang mengkombinasikan 

pembelajaran kooperatif dan individu. Peserta didik belajar sesuai kemampuan 

masing-masing dan saling membantu dalam kelompoknya untuk kepentingan 

bersama. 

2. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model 

pembelajaran dimana peserta didik dihadapkan pada masalah nyata sehingga 

diharapkan dapat menyusun pengetahuan sendiri dan meningkatkan kepercayaan 

dirinya. 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based Learning (PBL) ialah model pembelajaran yang 

dimodifikasi dengan maksud menyandingkan antara TAI dan PBL. Pada proses 

pembelajaran pada tahap awal menggunakan proses TAI kemudian 

menggunakan proses PBL. 

4. Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan memanfaatkan 

atau mengaplikasikan apa yang telah dipahami kedalam kegiatan belajar. 

5. Kemampuan awal matematis merupakan kemampuan yang telah dimiliki peserta 

didik sebelumnya yang memungkinkan peserta didik mengembangkannya 

pengetahuannya pada tingkat yang lebih tinggi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Menurut kamus bahasa Inggris Cooperatif learning berasal dari kata cooperative 

yang artinya bekerjasama dan learning yang artinya pelajar. Slavin (dalam Isjoni) 

mengemukakan bahwa “in cooperative learning methods, students work together in 

four member teams to master material initially presented by the teacher”.
9
 Menurut 

Wina Sanjaya “model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan”.
10

 Berdasarkan  uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif atau cooperative Learning adalah 

kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok dimana peserta didik bekerjasama 

sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. 

 

                                                             
9
  Isjoni, Cooperative Learning (Bandung : Alfabeta, 2014),  h.15.  

10
 Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana, 

Jakarta, Cetakan ke-8, 2011, hal. 241 
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b. Karakteristik Pembelajaran kooperatif 

Pada hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja kelompok, oleh sebab 

itu banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam cooperative 

learning, karena mereka menganggap telah terbiasa menggunakannya. Walaupun 

Cooperative learning terjadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja 

kelompok dikatakan cooperaive learning.
11

 

Dalam Isjoni karakteristik cooperative learning sebagaimana dikemukakan oleh 

Slavin, yaitu : 

1) Penghargaan kelompok 

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mecapai skor di atas kriteria yang 

ditentukan. 

2) Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota 

kelompok. 

3) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Cooperatif learning menggunakan metode skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan hasil yang diperoleh peserta didik dari yang 

terdahulu.
12

 

Berdasarkan uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif dapat dijadikan pijakan untuk melangkah kearah pembelajaran yang lebih 

                                                             
11

 Ibid,  h.41 
12

 Isjoni, Op.Cit, h.22 
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baik yaitu adanya perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang selama 

ini lebih berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Model 

pembelajaran kooperatif merupakan salah satu alternatif untuk melangkah kearah 

yang lebih baik. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

a. Pengertian Pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization (TAI) 

Menurut Asma “Model Team Assisted Individualization (TAI) menggunakan 

kombinasi pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Pengajaran 

individual adalah interaksi antara guru dengan peserta didik secara individual dalam 

proses belajar mengajar. Pendekatan ini bersifat individual sesuai kesulitan yang 

dihadapi peserta didik. Pada pengajaran individual, memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk belajar sesuai kecepatan dan kemampuan masing-masing. 

Pembelajaran kooperatif ini dapat dilihat ketika peserta didik belajar dalam 

kelompoknya, saling bantu satu sama lain dalam menyelesaikan tugas untuk 

mencapai tujuan bersama. Menggunakan pembelajaran kooperatif dan pengajaran 

individual diharapkan dapat meningkatkan kemampuan individu peserta didik dan 

kemampuan bekerjasama dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika peserta didik”.
13

 Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

menurut Slavin adalah “Dalam Team Assisten Individualization (TAI), para peserta 

                                                             
13

 Mila Ramadhani, Perbandingan Hasil Balajar Peserta didik Yang Menggunakan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Dan Pembelajaran Konvensional, 

Jurnal pendikan Matematika Universitas Bung Hatta, 2013, h. 2 
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didik memasuki sekuen individual berdasarkan tes penempatan dan kemudian 

melanjutkannya dengan tingkat kemampuan mereka sendiri. Secara umum, anggota 

kelompok bekerja pada unit pelajaran yang berbeda. Teman satu tim saling 

memeriksa hasil kerja masing-masing menggunakan lembar jawaban dan saling 

membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah. Unit tes terakhir akan dilakukan 

tanpa bantuan teman satu tim dan skornya dihitung dengan monitor peserta didik”.
14

 

Dari definisi di atas  dapat disimpulkan bahwa dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe  Team Assisted Individualization (TAI), setiap peserta didik akan 

ditempatkan pada program individual berdasarkan tes penempatan sesuai tingkat 

kemampuan masing-masing. Setiap anggota kelompok bekerja secara sendiri-sendiri 

pada unit pembelajaran yang berbeda kemudian mendiskusikan hasil pekerjaannya 

bersama teman sekolompok. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab 

untuk saling mengoreksi hasil kerja teman satu timnya dan membantu dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam tugas mereka. Setiap anggota 

kelompok memilki tanggungjawab untuk saling mengoreksi hasil kerja teman satu 

timnya, saling membantu sehingga seluruh anggota kelompok dapat memahami 

konsep dari materi yang dipelajari. 

 

 

 

                                                             
14

 Robert E Slavin, Cooperative Learning (Teori, Riset dan Praktik). (Bandung: Nusa Media, 

2005), hal, 15 
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b. Langkah-Langkah Team Assisted Individualization 

Model pembelajaran Team Assisted Individualization memiliki tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tim - Peserta didik dibagi ke dalam tim-tim yang beranggotakan 4-5 orang. 

2. Tes Penempatan -  Peserta didik diberikan pre-test. Mereka ditempatkan pada 

tingkatan yang sesuai dalam program individual berdasarkan kinerja mereka pada 

tes ini. 

3. Materi - Peserta didik mempelajari materi pelajaran yang akan didiskusikan. 

4. Belajar Kelompok - Peserta didik melakukan belajar kelompok bersama rekan-

rekannya dalam satu tim. 

5. Skor dan Rekognisi - Hasil kerja peserta didik di score di akhir pengajaran, dan 

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

penghargaan oleh guru. 

6. Kelompok Pengajaran - Guru memberikan pengajaran pada setiap kelompok 

tentang materi yang sudah didiskusikan. 

7. Tes Fakta - Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tes-tes untuk 

membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya.
15

 

 

 

                                                             
15

 Miftahul Huda, M.Pd, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), hal, 200-201. 
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Menurut Slavin, langkan-langkah model Team Assisted Individualization: 

Tabel 2.1 

Langkah-Langkah Team Assisted Individualization
16

 

Fase Indikator Kegiatan Guru 

1 Teams Guru membagi peserta didik dalam bentuk kelompok 

dengan jumlah 4-5 orang dengan kemampuan yang 

berbeda. 

2 Tes Penempatan Guru memberikan test penempatan kepada peserta 

didik kemudian menempatkannya sesuai nilai yang 

didapatkan sehinggadidapat anggota yang heterogen  

3 Materi Guru memberikan materi pembelajaran dan beberapa 

test latihan 

4 Belajar kelompok Guru mengawasi pelaksanaan kerja kelompok peserta 

didik dan menghampiri kelompok yang membutuhkan 

bimbingan 

5 Test unit Guru memberikan test unit dan dikerjakan secara 

individu 

6 Unit seluruh kelas Guru mengecek pemahaman peserta didik tentang 

materi pelajaran dan membahas materi yang kurang 

dipahami peserta didik di akhir pelajaran 

7 Skor tim dan 

rekognisi tim 

Guru menghitung nilai masing masing kelompok. Nilai 

di dasarkan pada jumlah rata-rata dari masing-masing 

anggota kelompok 

 

 Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan pengenalan konsep oleh guru dalam mengajar secara kelompok 

(diskusi singkat) dan memberikan langkah-langkah cara menyelesaikan masalah 

atau soal. 

2. Pemberian tes keterampilan yang terdiri dari beberap soal. 

3. Pemberian tes formatif yang terdiri dari dua paket soal. 

4. Pemberian tes keseluruhan yang terdiri dari beberapa soal. 

5. Pembahasan untuk tes keterampilan, tes formatif dan tes keseluruhan.
17

 

                                                             
16 Robert E Slavin, Op.Cit,199 
17

 Zaifbio, Model Pembelajaran Tipe Team Assisted Individualization ,(2013),  tersedia di: 

https://goo.gl/txpoSV, diakses pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 18.45 

https://goo.gl/txpoSV,


40 

 

 

 

Beberapa definisi tentang teori Team Assisted Individualization yang penulis 

jelaskan sebelumnya memiliki banyak kesamaan. Jadi dalam penelitian ini penulis 

memakai teori yang dikemukakan oleh Slavin dengan menambahkan karakteristiknya 

yaitu peserta didik menyelesaikan masalah secara individu kemudian membahasnya 

dalam kelompoknya pada saat guru selesai memberikan materi dan beberapa tes 

latihan. Sedangkan untuk tes penempatan penulis menggunakan tes kemampuan awal 

matematis yang diberikan sebelum proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah 

langkahnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Langkah-Langkah Team Assisted Individualization 

Fase Indikator Kegiatan Guru 

1 Teams Guru membagi peserta didik dalam bentuk kelompok 

dengan jumlah 4-5 orang dengan kemampuan yang 

berbeda. 

2 Materi Guru memberikan materi pembelajaran dan 

membagikan LKS. 

3 Belajar Individu Guru meminta peserta didik menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS secara individu. 

4 Belajar Kelompok Guru meminta peserta didik mendiskusikan masalah 

individunya ke dalam kelompok masing-masing 

kemudian guru mengawasi pelaksanaan kerja 

kelompok dan menghampiri kelompok yang 

membutuhkan bimbingan 

5 Test unit Guru memberikan test unit dan dikerjakan secara 

individu 

6 Unit seluruh kelas Guru mengecek pemahaman peserta didik tentang 

materi pelajaran dan membahas materi yang kurang 

dipahami peserta didik di akhir pelajaran 

7 Skor tim dan 

rekognisi tim 

Guru menghitung nilai masing masing kelompok. Nilai 

di dasarkan pada jumlah rata-rata dari masing-masing 

anggota kelompok 
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Manfaat dari model pembelajarn Team Assisted Individualization adalah sebagai 

berikut: 

1. Meminimalisali keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin. 

2. Melibatkan guru untuk untuk mengajar kelompok-kelompok kecil. 

3. Memudahkan peserta didik untuk melaksanakannya karena teknik operasionl 

yang cukup sederhana 

4. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi-materi yang diberikan 

dengan cepat dan akurat tanpa jalan pintas 

5. Memungkinkan peserta didik bekerjasama dengan peserta didik lain yang 

berbeda sehingga tercipta sikap positif diantara mereka.
18

 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Team Assisted Individualization 

Adapun keuntungan pembelajaran tipe TAI adalah : 

1. Peserta didik yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya 

2. Peserta didik yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya 

3. Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya 

4. Peserta didik diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran tipe TAI adalah : 

1. Tidak ada persaingan antar kelompok 

2. Peserta didik yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada peserta didik 

yang pandai.
19

 

 

3. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Model Problem Based Learning (PBL) 

Perubahan cara pandang terhadap peserta didik sebagai objek menjadi subjek 

dalam proses pembelajaran menjadi titik tolak banyak ditemukannya berbagai 

                                                             
18

 Miftahul Huda, Op.Cit, hal. 202 
19

Zaifbio, Model Pembelajaran Tipe Team Assisted Individualization ,(2013),  tersedia di: 

https://goo.gl/txpoSV, diakses pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 18.45. 
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pendekatan pembelajaran yang inovatif. Guru dituntut memilih model pembelajaran 

yang dapat memacu semangat setiap peserta didik untuk secara aktif ikut terlibat 

dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif pembelajaran yang  

memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir peserta didik (penalaran, 

komunikasi, koneksi) dalam memecahkan masalah adalah problem based learning.
20

 

Model pembelajaran problem based learning menurut Arends adalah model 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran peserta didik pada masalah autentik 

sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan peserta didik 

dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri.
21

 Menurut Tan , problem based learning 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran ini kemampuan 

berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok 

atau tim yang sistematis, sehingga tim dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 

dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.
22

 Menurut 

Rusman model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran 

yang berbasis masalah yang akan memacu cara berpikir peserta didik melalui 

penguasaan konsep yang dimiliki, serta cara peserta didik dalam menyikapi dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

ini juga menuntut untuk peserta didik agar berpikir kritis, berpikir sesuai dengan 

                                                             
20

Rusman,Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Gravindo Persada, 2010), h. 229 
21

 Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, (Bogor: Galia 

Indonesia, 2014), h, 295. 
22

 Rusman, Op. Cit,  h. 230. 
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kemampuan yang dimiliki, serta melatih agar memiliki sikap sosial karena melalui 

proses kerja kelompok dapat menyatukan kemampuan berpikir yang berbeda-beda 

yang menjadi berkesinambungan. 

Ciri-ciri dari problem based learning adalah : 

 

1) Pengajuan masalah atau pertanyaan 

2) Keterkaitan dengan berbagai masalah disiplin ilmu 

3) Penyeledikan yang autentik 

4) Menghasilkan dan memamerkan hasil/karya 

Kolaborasi
23

 

Dalam problem based learning terdapat ciri-ciri yang merupakan karakteristik 

dari model pembelajaran problem based learning, serta pembelajaran harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, dan adanya interaksi antara peserta didik dengan peserta 

didik lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran problem based learning adalah pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran peserta didik pada masalah autentik sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir dan menyusun pengetahuannya sendiri. 

b. Langkah-Langkah Problem Based Learning 

Proses pembelajaran akan dapat dijalankan apabila guru siap dengan segala 

perangkat yang diperlukan, guru pun harus sudah memahami langkah-langkahnya. 

Menurut M. Taufiq Amir, proses yang dikenal dengan proses 7 langkah adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas 

2. Merumuskan masalah 

3. Menganalisis masalah 
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 Ibid, h. 215-216. 
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4. Menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya dengan dalam 

5. Memformulasikan tujuan pembelajaran 

6. Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain 

7. Menggabungkan dan menguji informasi baru, serta membuat laporan.
24

 

 

Ibrahim, Nur, dan Ismlail mengemukakan bahwa langkah-langkah model 

pembelajaran problem based learning sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Langkah-langkah Problem Based Learning
25

 

Fase Indikator Kegiatan Guru 

1 Orientasi peserta 

didik pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi peserta 

didik terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

Membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

3 Membimbing 

pengalaman 

individual atau 

kelompok 

Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

4 Mengembang kan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu peserta didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan 

membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

Membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan 

 

Menurut Nur, penerapan model pembelajaran problem based learning terdiri atas 

lima langkah utama, sebagai berikut: 

a. Orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih 

                                                             
24 M. Taufiq Amir, Inovasi Pendidikan melalui Problem Bassed Learning, (Jakarta: Kencana, 

2010), h. 24. 
25 Rusman, Op. Cit, h. 243. 
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b. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membantu pesrta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut 

c. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan 

model serta membantu berbagai tugas dengan temannya. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu 

peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-

proses yang mereka gunakan.
26

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang langkah pembelajaran  Problem Based 

Learning  yang telah penulis jelaskan pada umumnya memiliki banyak kesemaan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan  teori dari Ibrahim, Nur dan Ismail.  

c. Manfaat Problem Based Learning 

Manfaat dari model pembelajaran problem based learning adalah sebagai berikut: 

1)    Menjadi lebih ingat dan meningkat pemahamannya atas materi ajar 

2) Meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan 

3) Mendorong untuk berpikir 

4) Membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial 

5) Membangun kecakapan belajar 

6) Memotivasi peserta didik
27

 

 

Setiap model pembelajaran memiliki manfaat atau kegunaan tersendiri pada setiap 

proses pembelajaran. Model pembelajaran problem based learning adalah sebuah 

cara memanfaatkan masalah untuk menimbulkan motivasi belajar, menambah 

pengetahuan peserta didik, mengembangakan pemecahan masalah dan sekaligus 
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 Hosnan, Op. Cit, h. 301. 
27

 M. Taufiq Amir, Op. cit , h. 27 - 29 
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mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun 

pengetahuan sendiri. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning 

Kelebihan 

 Sebagai model problem based learning juga memiliki beberapa kelebihan 

1. Pemecahan masalah dalam model problem based learning cukup bagus untuk 

memahami isi pelajaran 

2. Pemecahan masalah berlangsung selama proses pembelajaran menantang 

kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan kepada peserta didik 

3. Problem based learning dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran 

4. Membantu proses transfer peserta didik untuk memahami masalah-masalah 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Membantu peserta didik mengembagkan pengetahuannya dan membantu 

peserta didik untuk bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri 

6. Membantu peserta didik untuk memahami hakekat belajar sebagai cara 

berpikir bukan hanya sekedar mengerti pembelajaran oleh guru berdasarkan 

buku teks 

 

Kekurangan  

Selain memiliki kelebihan model problem based learning juga memiliki 

kekurangan yaitu: 

1. Apabila peserta didik mengalami kegagalan atau kurang percaya diri dengan 

minat yang rendah mala peserta didik enggan untuk mencoba lagi 

2. Problem based learning membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan 

3. Pemahaman yang kurang tentang mengapa masalah-masalah yang dipecahkan 

maka peserta didik kurang termotivasi untuk belajar.
28

 

 Suatu model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti model 

pembelajaran berbasis masalah yang memiliki beberapa kelebihan diantaranya 

memberikan kemampuan meningkatkan pengetahuan peserta didik serta memiliki 

                                                             
28

 Bekti Wulandari, “Pengaruh Problem-Based Learning Terhadap Hasil Belajar  Ditinjau Dari 

Motivasi Belajar Plc di SMK”, Jurnal Pendidikan Vokasi Vol. 3 No. 2 (Juni 2013), h. 4. 
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beberapa kekurangan dimana sebagian dari peserta didik tidak memiliki kepercayaan 

diri sehingga ilmu yang mereka pelajari sulit dikuasai. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI Modifikasi PBL 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL maksudnya dengan 

menggabungkan antara model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan model 

pembelajaran PBL. Pada langkah awal pembelajaran menggunakan langkah 

pembelajaran Problem Based Learning, kemudian menggunakan langkah 

pembelajaran  kooperatif tipe Team Assisted Individualization dan  pada tahapan 

belajar kelompok akan di masukkan lagi model pembelajaran Problem Based 

Learning.  

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) yang akan 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Langkah-langkah Team Assisted Individualization modifikasi 

Problem Based Learning 

Fase Indikator Kegiatan Guru 

1 Orientasi peserta 

didik pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi peserta 

didik terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

2 Teams  Guru membagi peserta didik dalam bentuk kelompok 

yang berjumlah 4-5 orang dengan kemampuan yang 

berbeda 

3 Materi Guru memberikan materi pembelajaran dan 

membagikan LKS 

4 Membimbing 

pengalaman 

Guru meminta peserta didik mengerjakan LKS secara 

berkelompok dan mengumpulkan data atau informasi 
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individu dan 

kelompok 

yang sesuai dengan yang diinginkan soal 

5 Belajar individu Guru meminta peserta didik menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS secara individu 

6 Belajar kelompok Guru meminta peserta didik mendiskusikan masalah 

individunya ke dalam kelompok masing-masing 

kemudian guru mengawasi pelaksanaan kerja 

kelompok dan menghampiri kelompok yang 

membutuhkan bimbingan 

7 Test unit Guru memberikan test unit dan dikerjakan secara 
individu 

8 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

Guru Membantu peserta didik untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi dari materi yang telah dipelajari 

9 Skor tim dan 

rekognisi tim 

Guru menghitung nilai masing-masing individu. 

Nilai di dasarkan pada jumlah rata-rata dari masing-

masing anggota kelompok dengan nilai yang 

diperoleh secara individu 

 

5. Model Konvensional (Metode Ceramah) 

Model pembelajaran konvensional adalah pengajaran yang diberikan guru 

kepada sejumlah peserta didik secara bersama-sama dengan cara yang telah biasa 

dipakai. Menurut Djamarah, 

“Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang dapat 

dikatakan tradisional atau disebut juga metode ceramah karena sejak dulu metode 

ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta 

didik dalam proses belajar dan pembelajaran.”
29

  

 

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, bahwa metode ceramah merupakan 

metode yang bertujuan memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk sementara ada 
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2014), h. 97. 
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audien yang bertindak sebagai pendengar.
30

 Model pembelajaran konvensional 

khusus dirancang untuk mengembangkan belajar peserta didik tentang pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah 

demi selangkah.
31

 Roestiyah berpendapat bahwa metode konvensional merupakan 

cara suatu mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi, 

atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan.
32

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan, yang dimaksud 

dengan pembelajaran konvensional pada penelitian ini merupakan suatu model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan suatu bahan dan 

informasi kepada peserta didik, yang tekniknya dilakukan secara lisan dan bertahap. 

Menurut Yuberti, 

“Model pembelajaran konvensional ini merupakan metode tradisional karena 

sejak lama metode ini digunakan oleh para guru. Namun demikian, metode ini 

tetap memiliki fungsi yang penting untuk membangun komunikasi antara guru 

dengan peserta didik.”
33

  

 

Pada pembelajaran konvensional ini peserta didik hanya medengarkan materi 

yang di sampaikan guru, sehingga peserta didik tidak dapat mengungkapkan ide-ide 

dan gagasan baru yang dimiliki. Guru sebagai pengajar memberikan materi tanpa 

memperhatikan peserta didik apakah paham dengan materi yang disampaikan. Proses 

                                                             
30

 Agus Sulistyo, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2005), h. 

101. 
31

 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Op.Cit. h. 76. 
32

 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  h. 137. 
33

 Yuberti, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Lampung: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2012),  h. 70. 
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pembelajaran di sekolah kurang tepat bila hanya menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Beberapa ciri-ciri model pembelajaran konvensional yaitu : 

1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Guru bicara peserta didik mendengarkan. 

3) Menyebabkan peserta didik menjadi pasif. 

4) Guru selalu memonitor dan mengoreksi tiap-tiap ucapan peserta didik. 

5) Guru adalah penentu jalannya pembelajaran. 

6) Guru yang menentukan tema atau topik. 

7) Guru menilai hasil belajar peserta didik. 

8) Bila digunakan terlalu lama mengakibatkan bosan.
 34

 

 

 

Model pembelajaran konvensional diantaranya metode ceramah, metode diskusi, 

metode latihan dan metode pemberian tugas. Teknik dalam model pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran yang berjalan dimana guru menjelaskan, memberi 

contoh soal dan latihan soal, menggunakan metode ceramah. Ceramah adalah suatu 

cara penyampaian informasi secara lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar 

disuatu ruangan.  

Kegiatan berpusat pada penceramah dan komunikasi yang terjadi hanya satu arah 

dari pembicara kepada pendengar penceramah mendominasi seluruh kegiatan. 

Sedangkan pendengar hanya memperhatikan dan membuat catatan seperlunya. 

Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak digunakan, 

terutama pada bidang studi non eksak. Hal ini mungkin karena metode ini dianggap 

paling murah dilaksanakan atau karena metode lain yang belum dikenal. 

Keterbatasan metode ceramah atau model pembelajaran konvensional adalah : 

a. Keberhasilan peserta didik tidak terukur. 

                                                             
34

 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, h. 97. 
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b. Perhatian dan motivasi peserta didik sulit di ukur. 

c. Peran serta peserta didik dalam pembelajaran rendah. 

d. Materi kurang terfokus. 

e. Pembicaraan sering melantur.
 35

 

6. Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

a. Pengertian Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Dalam proses pembelajaran guru selalu berinteraksi dengan peserta didik. Peserta 

didik merupakan individu yang belajar dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri, 

sehingga dalam melaksanakan kewajibannya guru tidak dapat memperlakukan sama 

antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Karena terdapat perbedaan, salah 

satunya dalam hal kemampuan awal yaitu kemampuan yang telah melekat pada 

seseorang yang terkait dengan hal baru yang akan dipelajari. Perbedaan ini akan 

membuat tingkat penguasaan materi belajar yang juga berbeda. Ini menunjukkan 

bahwa kemampuan awal merupakan salah satu faktor dari aspek pribadi peserta didik 

yang merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Atwi Suparman  kemampuan awal adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sehingga mereka dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik.
36

 Menurut Dick dan Carey  mengatakan kemampuan awal 

adalah kemampuan-kemampuan yang sudah dikuasai sebelum proses pembelajaran 

                                                             
35

 Zainal Aqib, Metode-metode, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

(Bandung: Yarma Widia, 2013), h. 103. 
36

 Atwi Suparman,  Desain Instruksiona. (Jakarta:Depdikbud,2001), h. 87 
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pokok bahasan tertentu dimulai.
37

 Driscoll mengutip pendapat Ausubel yang 

menyatakan bahwa dengan mengaktifkan kemampuan awal yang relevan merupakan 

hal yang sangat penting untuk menghasilkan belajar yang bermakna, karena dengan 

adanya kemampuan awal akan merupakan penyediaan landasan dalam belajar hal-hal 

yang baru.
38

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

awal matematis peserta didik sebagai kemampuan yang telah dimiliki peserta didik 

sebelumnya merupakan pengetahuan yang memungkinkan peserta didik 

mengembangkan pengetahuan matematikanyan pada tingkat yang lebih tinggi.  

b. Indikator Kemampuan Awal Matematis 

Indikator dari kemampuan awal matematis peserta didik meliputi: 

1. Memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya  

2. Mampu untuk memahami arti dari suatu bahan pelajaran yang telah dipelajari  

3. Mampu untuk menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide atau 

pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu .
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Dwi Rahmawati, Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization Ditinjau Dari Kemampuan Awal Peserta didik. Jurnal Pendidikan Matematika 

Universita Sebelas Maret Surakarta. Vol 2. No. 1, 2010 
38 Driscoll, Marcy P, Psychology of Learning for Instruction (Boston: Allyn and Bacon, 1994), 

h . 78 
39

Vinny Purwandari Goma, dkk, Analisis Kemampuan Awal Matematika Pada Konsep Turunan 

Fungsi , (2013),  tersedia di: http://goo.gl/rYOmT1, di akses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 

23.00. 
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7. Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematis 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata “pemahaman” 

berasal dari kata kerja “paham”, yang berarti mengerti benar atau tahu.
40

 Pemahaman 

merupakan tingkat selanjutnya dari tingkatan ranah kognitif berupa kemampuan 

memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu 

mempertimbangkan atau menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. 

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar-mengajar. 

Peserta didik dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa 

yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan 

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk 

mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian.
41

 

Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom terdiri dari enam jenis perilaku peserta 

didik yaitu: 

a) Tingkat pengetahuan, yaitu kemampuan seseoarang dalam menghafal, 

mengingat kembali, atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah 

diterimanya. 

b) Tingkat pemahaman, diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam upaya 

mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan 

caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 

                                                             
40

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,2002),h.973. 
41

Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta:PT Rineka Cipta,2012,2012, cet.6), h. 106 
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c) Tingkat penerapan, diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuan untuk memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Tingkat analisis, yaitu sebagai kemampuan seseorang dalam merinci, dan 

membandingkan data yang rumit serta mengklasifikasi menjadi beberapa 

kategori dengantujuan agar dapat menghubungkan dengan data-data lain. 

e) Tingkat sintesis, yakni sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga 

terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

f) Tingkat evaluasi, yakni sebagai kemampuan seseorang dalam membuat 

perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan 

yang dimiliki.
42

 

Kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk mengukur kemampuan ini 

adalah memperhitungkan, memprakirakan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, 

membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan.
43

 Berdasarkan uraian 

di atas pemahaman dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik mengerti serta mampu 

untuk menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri seputar materi pelajaran 

yang telah disampaikan guru, bahkan mampu menerapkan ke dalam konsep-konsep 

lain dalam standarisasi mastery learning. Mastery learning yaitu penguasaan secara 

                                                             
42

Hamzah B.Uno, Op. Cit, h.140. 
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Ibid, h. 108. 
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keseluruhan bahan yang dipelajari (yang diberikan guru) untuk peserta didik, ini yang 

sering disebut dengan “belajar tuntas”. 

Menurut Hamzah B. Uno, konsep merupakan simbol berpikir yang diperoleh 

dari hasil memuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan antara berbagai 

faktor. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan 

berpikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. Menurut 

Gagne, konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan untuk dapat 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh.
44

 

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud konsep dalam penelitian ini adalah 

suatu pemikiran seseorang atau kelompok yang dinyatakan dalam definisi sehingga 

melahirkan produk pengetahuan dan teori. Konsep dapat diperoleh dari sebuah fakta, 

peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak, kegunaan konsep 

untuk menjelaskan dan meramalkan. Pemahaman konsep merupakan kemampuan 

berpikir seseorang atau kelompok yang dinyatakan dalam definisi untuk mengetahui 

tentang suatu hal serta dapat melihatnya dari beberapa segi sehingga produk 

pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori menjadi suatu simbol berpikir. 

Berdasarkan uraian tersebut pemahamn konsep matematis adalah kemampuan 

untuk menguasai ide abstrak tentang suatu objek yang dibentuk dengan memandang 

sifat-sifat yang sama dalam sekumpulan objek dalam hal menyatakan ulang, 

mengklasifikasikan, memberi contoh dan bukan contoh, menyajikan dalam bentuk 

representasi matematis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup, 
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memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu serta mengaplikasikannya 

dalam menyelesaikan masalah. Pemahaman konsep matematis yang akan dicapai 

peseta didik dapat dilihat dari kesanggupan atau kecakapan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal tes matematika dari indikator pemahaman konsep matematis.  

b. Indikator Pemahaman Konsep Matematis 

Dalam penjelasan teknik Peraturan Dirjen Dikdesmen Depdiknas Nomor 

506/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 diuraikan bahwa indikator pemahaman 

konsep matematika adalah: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi metematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. 

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.
45

 

Menurut Salimi dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam beberapa hal 

sebagai berikut : 

1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan 

2) Membuat contoh dan noncontoh penyangkal 

3) Mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol 

                                                             
45

Sri Handayani, “Pengaruh Model Pembelajaran Time Token Terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Kelas VII SMP PGRI 6 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014”(Skripsi IAIN Raden Intan, Lampung, 2014) h. 31. 
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4) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain. 

5) Mengenal berbagai makna dan inteprestasi konsep 

6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat yang 

menentukan suatu konsep 

7) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep
46

 

Indikator menurut Dirjen Dikdesmen Depdiknas dan Salimin pada umumnya 

memiliki makna yang sama. indikator ini digunakan dalam pembuatan soal 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Pemahaman konsep matematis yang 

akan dicapai peserta didik dapat dilihat dari kesanggupan dan ketepatan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal-soal tes matematika yang memuat tujuh indikator tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah, berjudul “Pengaruh Model Problem 

Based Learning Terhadap Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas VII  MTs Al- 

Muhajirin Bandar Sakti Agung Surakarta Lampung Utara”.penelitian yang telah 

dilakukan Nur Faizah, bahwa model Problem Based Learning ternyata dapat 

memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep peserta didik. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Perbedaan penelitian kali ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel terikatnya. Perbedaan yang 

                                                             
46

 Sri Wiji Lestari, “Penerapan Model Pembelajaran M-APOS Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Kalkulus II”, Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 1, 2014. 
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lainnya adalah penelitian ini mengelompokkan KAM peserta didik (tinggi, 

sedang, dan rendah), materi, tempat, subyek dan waktu penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rhokhana Setyaningrum, berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI terhadap Hasil Belajar 

Matematika”. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rhokhana 

Setyaningrum bahwa model pembelajaran kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar matematika peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

variabel terikat dan variable bebasnya. Perbedaan yang lainnya adalah penelitian 

ini mengelompokkan KAM peserta didik (tinggi, sedang, dan rendah), materi, 

tempat, subyek dan waktu penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanti, berjudul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization dan Problem 

Based Learning pada Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari multiple 

intelligences peserta didik kelas VIII SMP 1 Lampung Timur tahun pelajaran 

2012/2013”. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Heriyanti bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dan Problem Based 

Learning ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar peserta 

didik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
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Individualization Dan Problem Based Learnig. Perbedaan penelitian kali ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel terikatnya. Perbedaan yang 

lainnya adalah penelitian ini mengelompokkan KAM peserta didik (tinggi, 

sedang, dan rendah), materi, tempat, subyek dan waktu penelitian. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang telah dijelaskan dapat disusun 

suatu kerangka berpikir guna mendapatkan jawaban atas kesalahan sementara. 

Pendidikan melibatkan guru dalam penyampaian informasi atau ilmu. Oleh karena itu 

guru harus memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. 

Guru memiliki peranan penting dalam mengelola lingkungan kelas dan menyusun 

materi pelajaran dengan baik, karena akan membantu pembelajaran lebih efektif. 

Dalam pembelajaran matematika diuji bagaimana kemampuan guru dalam membuat 

belajar matematika menjadi menyenangkan, karena pada kenyataannya, pelajaran 

matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan membosankan bagi sebagian 

besar anak, apalagi fasilitas yang mendukung pembelajaran sangat kurang. Hal ini 

bisa kita ketahui dari hasil belajar matematika peserta didik dan dari rendahnya 

pemahamn konsep matematis di sekolah tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai 

faktor, dan salah satu faktor yang paling dominan adalah faktor model pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, pemilihan model 

pembelajaran menjadi suatu tantangan bagi para pengajar, karena sukses tidaknya 

suatu pembelajaran tergantung pada kualitas pengajaran guru. Penerapan suatu model 
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pembelajaran dalam pembelajaran matematika, merupakan hal yang sangat penting 

dalam meningkatkan kemampuan peserta didik secara konstruktif dan mengarah 

kepada penguasaan materi, oleh karena itu seorang pengajar atau guru harus memiliki 

model pembelajaran yang tepat, efektif, menarik minat dan perhatian peserta didik, 

mengembangkan motivasi peserta didik, dan tentunya dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika peserta didik. 

Dalam hal ini, akan dibuktikan apakah penerapan Model Pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) Modifikasi Problem Based 

Learning (PBL) dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis ditinjau dari kemampuan awal peserta didik  kelas VIII di SMP 

Bina Mulya Bandar Lampung, dengan menggunakan model pembelajaran yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan 

kemampuan awal peserta didik. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) Modifikasi Problem Based Learning (PBL) merupakan 

model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif dalam proses pembelajaran 

matematika karena dapat melatih peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 

Pengaruh yang diharapkan oleh peneliti dari penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Modifikasi Problem Based 

Learning (PBL) adalah pemahaman konsep matematis, kemampuan awal peserta 

didik dan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

Modifikasi Problem Based Learning (PBL) dapat pergunakan oleh tenaga pendidik 

dalam proses pengajaran selanjutnya. 
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Bagan 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 

Pre-Test Kemampuan Awal Matematis 

(KAM) Peserta didik 

Tinggi 

Sedang 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

(CTL) 

Berbasis 

Lesson Study 

Rendah 

Materi Pembelajaran Matematika 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran Dengan Model 

Konvensional 

 

Kelas Eksperimen Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) 

Modifikasi Problem Based Learning 

(PBL) 

Postes Kemampuan pemahaman konsep matematis 

Terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik yang diajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) Modifikasi Problem Based Learning (PBL) 

ditinjau dari kemampuan awal matematis peserta didik 
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b. Terdapat pengaruh kemampuan awal matematis peserta didik antara kelompok 

tinggi, kelompok sedang dan kelompok rendah peserta didik terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

c. Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan 

Kemampuan Awal Matematis (KAM) peserta didik terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis.  

2. Hipotesis Statistik  

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. H0A : 𝛼1 = 𝛼2 (tidak ada perbedaan efek model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning 

(PBL)   terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis) 

H1A : α1 ≠ α2 ( terdapat pengaruh efek model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning 

(PBL)   terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis) 

Keterangan: 

α1 = Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based 

Learning (PBL) 

α2 = Pembelajaran matematika dengan model konvensional 
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b. H0B : 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 (tidak ada perbedaan efek kemampuan awal matematis 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis) 

H1B : paling sedikit ada satu βj ≠ 0 (ada perbedaan efek kemampuan awal 

matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis) 

Keterangan: 

𝛽1 = KAM tinggi  

β
2
 = KAM sedang 

β
3
 = KAM rendah 

c. H0AB : (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3 

(tidak ada interaksi model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualizatin (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan 

kemampuan awal matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis) 

H1AB : (αβ)ij ≠ 0 (paling sedikit ada satu pasang (αβ)ij yang tak nol).  

(ada interaksi model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualizatin (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan 

kemampuan awal matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum, diartikan sebagai cara  ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
47

 Menurut Sugiyono metode 

penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, 

dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
48

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
49

 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen. Penelitian 

melakukan perlakuan terhadap variabel bebas dan mengamati perubahan yang terjadi 

                                                             
47

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 3. 
48

 Ibid, h.6. 
49

 Ibid, h.14. 
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pada satu variabel terikat atau lebih. Jenis eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Quasy Experimental Design, yaitu desain ini memiliki kelompok 

kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
50

 

Adapun desain penelitian ini digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

                   Bj 

  Ai Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

Model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Team Assisted 

Individualization 

(TAI) modifikasi 

Problem Based 

Learning (A1) 

 

A1B1 

 

A1B2 

 

A1B3 

Model 

konvensional (A2) A2B1 A2B2 A2B3 

Keterangan: 

Ai       = Model Pembelajaran 

Bj       = Kemampuan Awal Matematis (KAM) Peserta didik 

A1      = Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based learning (PBL) 

A2          = Model konvensional 

B1      = KAM tinggi 
                                                             

50
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B2      = KAM sedang 

B3      = KAM rendah 

A1B1 =  Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

 modifikasi Problem Based Learning (PBL)  terhadap KAM tinggi 

A1B2 = Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)   

modifikasi Problem Based Learning (PBL) terhadap KAM sedang 

A1B3 = Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based Learning (PBL) terhadap KAM rendah 

A2B1   = Model konvensional terhadap KAM tinggi 

A2B2   = Model konvensional terhadap KAM sedang 

A2B3   = Model konvensional terhadap KAM rendah 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generilisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.
51

 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas VIII SMP Bina Mulya Bandar Lampung.  
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2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang ditelit
52

i. Dalam penelitian ini, di 

ambil dua kelas pada kelas VIII. Satu kelas sebagai kelas eksperimen yang model 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan satu kelas 

lagi sebagai kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan model konvensional. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya menyeluruh 

atau diambil sebagian untuk mewakili populasi. Peneliti menggunakan teknik  

pengambilan sampel adalah sampel jenuh dengan cara teknik acak kelas. Sampel 

jenuh yaitu teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.
53

 Teknik acak kelas yaitu strategi pengambilan sampel yang 

digunakan dengan cara memilih kelas secara acak.
54

 Tahapan dalam mengambil 

sampel yaitu dengan menggulung kertas kecil yang diberi nomor setiap kelas, 

kemudian dikocok untuk menentukan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang cendrung mempengaruhi, dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebasnya adalah model Team Assisted Individualization (TAI) 
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modifikasi Problem Based Learning (PBL) (X1) dan kemampuan awal matematis 

dengan lambang (X2). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang cendrung dapat dipengaruhi oleh variabel 

bebas, dalam hal ini yang menjadi variabel terikatnya adalah pemahaman konsep 

matematis dengan lambang (Y). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
55

 

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan 

pengamatan secara langsung di lapangan dan secara sistematis. Dalam penelitian ini 

observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan keadaan 

yang ada dilapangan.  

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
56

 Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari guru mata pelajaran 
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matematika dan peserta didik tentang masalah yang ada di SMP Bina Mulya Bandar 

Lampung. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal baru atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lengger 

agenda, dan sebagainya.
57

 Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mendapatkan daftar hasil belajar peserta didik, jumlah peserta didik serta foto selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dengan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan.
58 

Dalam penelitian ini tes yang dilakukan adalah tes awal dan tes akhir 

dengan soal yang sama berupa soal uraian (essay). Tes awal dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal matematis peserta didik, tes akhir dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik setelah 

dilakukan model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL. 
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E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil data nilai tes kemampuan awal peserta didik sebagai data awal untuk 

mengetahui Kemampuan Awal Matematis (KAM) peserta didik sebagai 

pedoman agar disetiap kelompok memiliki anggota kelompok dengan 

Kemampuan Awal Matematis (KAM) yang heterogen. 

2. Menentukan sampel penelitian. 

3. Menyusun instrumen penelitian. 

4. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

5. Melaksanakan tes pemahaman konsep matematis pada kedua kelas. 

6. Menganalisa hasil penelitian. 

7. Menyusun hasil penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Sugiyono mengatakan bahwa pada prinsipnya 

meneliti adalah melakukan sebuah penelitian, maka haruslah ada suatu alat ukur yang 

baik untuk melakukan pengukuran. Alat ukur dalam suatu penelitian biasanya disebut 

alat instrument penelitian, jadi instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk melakukan mengukur fenomena alam dan sosial yang terjadi.
59

 Berikut adalah 

instrumen yang digunakan dalam penelitian: 
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b. Tes Kemampun Awal Matematis 

Instrumen untuk mengukur kemampuan awal matematis peserta didik dalam 

penelitian ini berbentuk tes tertulis (essay). Tes ini diberikan sebelum dilakukannya 

proses pembelajaran. Nilai kemampuan awal matematis diperoleh dari penskoran 

terhadap jawaban peserta didik tiap soal. Soal dibuat berdasarkan materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengkategorikan peserta didik 

menjadi tiga kategori yaitu, peserta didik yang mempunyai kemampuan awal 

matematis tinggi, sedang dan rendah. Langkah-langkah dalam menetukan tiga 

kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menjumlah skor semua peserta didik 

2. Mencari nilai rata-rata (Mean) dan simpangan baku (Standar Deviasi) 

Mean = 
 𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

 𝑋 = Jumlah semua skor 

N = Banyak peserta didik 

SD =  
 𝑋2

𝑁
−  

 𝑋

𝑁
 

2
 

Keterangan: 

SD = Standar Deviasi 

 𝑋2   = Jumlah kuadrat semua skor 

 𝑋    = Jumlah semua skor 
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N = Banyaknya peserta didik 

3. Menetukan batas-batas kelompok 

Kemampuan awal matematis tinggi  = x ≥ Mean + 1 SD 

Kemampuan awal matematis sedang  = Mean – 1 SD < x < Mean + 1 SD 

Kemampuan awal matematis rendah = x ≤ Mean – 1 SD 

Setelah instrumen untuk mengukur kemampuan awal matematis peserta didik 

disusun, perlu dilakukan uji validitas, uji reabilitas uji tingkat kesukaran dan uji daya 

beda agar layak untuk dijadikan instrumen penelitian.  

1. Uji Validitas 

a. Validitas Isi 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang 

ingin diukur. Uji validitas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan diukur 

sehingga dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang ingin 

diukur sehingga mempunyai validitas yang tinggi atau rendah. Hasil penelitian yang 

valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
60

 Uji validitas isi untuk menentukan 

suatu instrumen tes mempunyai validitas isi yang tinggi dalam penelitian yang 

dilakukan adalah melalui penilaian yang dilakukan oleh para pakar (experts 

judgment) yang ahli dalam bidangnya. Peneliti menggunakan validator 1 dari guru 

matematika dan 2 dari dosen pendidikan matematika. 
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Fungsi validator dari dosen pendidikan matematika adalah untuk mengetahui 

apakah instrumen tes sudah sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik yang akan diujikan, sedangkan fungsi validator dari guru 

bidang studi adalah untuk melihat apakah isi instrumen sudah sesuai dengan apa yang 

akan dipelajari disekolah, dan sesuai dengan kemampuan peserta didik di SMP Bina 

Mulya Bandar Lampung. Menggunakan 2 validator dari dosen matematika karena 

dosen matematika lebih memahami isi yang terkandung dalam instrumen yang akan 

diujikan kepada peserta didik. Setelah dilakuan validasi selanjutnya instrumen tes 

tersebut akan di ujikan pada peserta didik yang pernah mempelajari meteri dalam 

instrumen tersebut. 

c. Validitas Konstruk 

Sebuah tes dikatakan valid jika skor-skor pada butir tes yang bersangkutan 

memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau dengan bahasa 

statistik yaitu ada korelasi positif yang signifikan antara skor tiap butir  tes dengan 

skor totalnya.
61

 Adapun penggunaan validitas konstruk dapat dihitung dengan 

koefisien korelasi menggunakan product moment  yang dikembangkan oleh karl 

pearson, yaitu: 

   𝑟𝑥𝑦 =
𝑛  𝑋𝑖𝑌𝑖 −  𝑋𝑖 .  𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 [𝑛  𝑋𝑖
2 − ( 𝑋𝑖)

𝑛
𝑖=1

2
][𝑛  𝑌𝑖

2 − ( 𝑌𝑖)
𝑛
𝑖=1

2
]𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1
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Nilai 𝑟𝑥𝑦  adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal sebelum 

dikoreksi. Kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥(𝑦−1) =
𝑟𝑥𝑦𝑆𝑦 − 𝑆𝑥

 𝑆𝑦
2 + 𝑆𝑥

2 − 2𝑟𝑥𝑦 𝑆𝑦 (𝑆𝑥)

 

Keterangan: 

𝑥𝑖   = nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i 

𝑦𝑖   = nilai total responden ke-i 

 𝑟𝑥𝑦   = nilai koefisien korelasi pada butir/item soal ke-i sebelum dikoreksi 

𝑆𝑦  = standar deviasi total 

𝑆𝑥  = standar deviasi butir/item soal ke-i 

𝑟𝑥(𝑦−1) = corrected item-total correlation coefficient. 

Nilai 𝑟𝑥(𝑦−1) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑟(𝛼 ,𝑛−2). 

Jika 𝑟𝑥(𝑦−1) ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrumen valid.
62

 

2. Uji Tingkat Kesukaran 

Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes, pertama-tama dapat diketahui dari 

tingkat kesukaran  yang dimiliki masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item 

tes dapat dinyatakan sebagai butir-butir item baik, apabila butir-butir item tersebut 

tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain drajat kesukaran 
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item itu adalah sedang atau cukup.
63

 Menghitung tingkat kesukaran butir tes 

digunakan rumus berikut : 

Pi = 
  xi

Sm iN
 

Keterangan : 

Pi    : Indek kesukaran butir soal ke-i 

∑ xi  : Banyaknya peserta didik yang menjawab benar butir soal ke-i 

Smi  : Skor maksimum 

N    : Jumlah peserta didik 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit 

soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh makin mudah soal 

tersebut. Kriteria indeks kesulitan menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen 

dalam Anas Sudijono adalah sebagai berikut
64

 : 

Tabel 3.2 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 

Besar P Kategori 

P <  0,30 Sukar 

0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

P > 0,70 Mudah 

Berdasarkan pendapat tersebut, soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan tingkat kesukaran sedang. 
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3. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda instrumen adalah tingkat kemampuan instrumen untuk 

membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik 

yang berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda 

tes dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
65

 

D = 
𝐵𝐴
𝐽𝐴

−
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 

Keterangan: 

D  = Daya beda 

JA  = Jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang terpilih 

JB  = Jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang terpilih 

BA = Banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB=  Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA= Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Selanjutnya hasil akhir dari perhitungan dikonsultasikan dengan indeks daya 

pembeda. Adapun klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Klasifikasi daya pembeda
66

 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik Sekali 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek 

Negatif Tidak baik 

 

4. Uji Reliabilitas 

Suatu tes hasil belajar yang baik selain harus bersifat valid, juga harus memiliki 

reliabilitas atau bersifat reliabel. Kata “reliabilitas” sering diterjemahkan dengan 

kemantapan (consistency).
67

 Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa suatu instrumen 

yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas 

instrumennya, dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu
68

 : 

𝑟11=  
𝑘

𝑘−1
  1 −

Ʃ𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2   

Keterangan : 

𝑟11    = Koefisien reliabilitas tes 

𝑘       = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1       = Bilangan konstanta 
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 𝑠𝑖
2

 =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 

𝑠𝑡
2     = Varian total 

Rumus untuk varians butir ke-i : 

𝑠𝑖
2 = 

Ʃ𝑥𝑖
2 − 

(Σ𝑥𝑖)2

𝑛

𝑛
 

 

Rumus untuk varians total : 

𝑠𝑡
2 = 

Σxt
2−

(Σ𝑥𝑡 )2

𝑛

𝑛
 

Keterangan : 

𝑠𝑖
2      = varians butir ke-i 

Σx𝑖
2    = jumlah kuadrat butir ke-i 

 Σ𝑥𝑖  = jumlah butir soal ke-i 

Σxt
2    = jumlah total kuadrat butir ke-i 

(Σ𝑥𝑡) = jumlah total butir soal ke-i 

𝑛         = jumlah peserta tes 

Kesimpulannya jika 𝑟11  >  0,70 maka instrumen dinyatakan reliabel.
69

 

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien reliabilitas tes pada umumnya 

digunakan patokan sebagai berikut : 

a. Apabila 𝑟11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang 

tinggi (reliabel). 

                                                             
69

 Ibid, h. 209. 



79 

 

 

b. Apabila 𝑟11 lebih kecil dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel).
 70

 

Berdasarkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes yang memiliki koefisien reliabilitas lebih dari atau sama dengan  0,70. 

 

b.   Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes (tes pemahaman 

konsep matematis). Tes yang diberikan berupa butir soal uraian (essay) untuk 

mengukur pemahaman konsep matematis peserta didik. Nilai pemahaman konsep 

matematis peserta didik diperoleh dari penskoran terhadap jawaban peserta didik tiap 

soal. Kriteria penskoran soal-soal pemahaman konsep disajikan seperti yang tertera 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 

Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep Matematis 

 

Indikator Respon/Jawaban Peserta didik Skor 

Menyatakan ulang 

sebuah konsep 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 

Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Mengklasifikasi objek 

menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 
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Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Memberi  contoh dan 

bukan contoh dari suatu 

konsep 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 

Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 

Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep 

 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 

Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 

Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

pada pemecahan 

masalah 

Tidak menjawab 0 

Terdapat jawaban, namun jawaban salah 1 

Jawaban benar, namun penjelasan tidak lengkap 2 

Jawaban benar dan dapat menjelaskan dengan baik 3 

Sumber: Nenden Suci Kartika, Peningkatan Pemahaman dan Penalaran Matematis Siswa 

MTs Melalui Model Pemeblajaran Kolaboratif Tipe Grup Investigation( Jurnal Kuasi 

Ekperimen Kabupaten Pandeglan, Universitas Pendidikan Indonesia), 

Repositori.Upi.edu,2013 
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Untuk menjamin bahwa instrumen tes yang digunakan merupakan instrumen 

yang baik, maka penyusun tes soal ini diawali dengan menentukan kompetensi dasar 

dan indikator yang akan diukur sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang 

berlaku pada populasi, menyusun kisi-kisi tes berdasarkan kopetensi dasar dan 

indikator yang dipilih, menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi yang dibuat, dan 

melakukan uji coba  instrumen. Agar diperoleh data yang akurat makan instrumen tes 

yang akan digunakan harus memiliki kriteria yang baik. Dengan demikian, perlu 

dilakukan uji validitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas  

A test is valid if it measures what it purpose to measure atau jika diartikan adalah 

sebuah tes dikatan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur
71

. Uji 

validitas instrumen hasil belajar  peserta didik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas isi dan uji validitas konstruk yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Validitas Isi 

Dalam penelitian ini instrumen soal disusun berdasarkan indikator kemampuan 

berpikir kritis, SK, KD, dan materi statistika. Dalam penelitian ini uji validitas isi 

memakai tiga validator (penilaian oleh pakar) untuk memvalidasi instrumen 

penelitian yang dilakukan oleh dua dosen dan satu guru ahli di bidang pendidikan 

matematika. 
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b. Validitas Konstruk 

Adapun penggunaan validitas konstruk dapat dihitung dengan koefisien koelasi 

menggunakan product moment pearson, yaitu: 

  𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 𝑋𝑖𝑌𝑖 −  𝑋𝑖 .  𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 [𝑛 𝑋𝑖
2 − ( 𝑋𝑖)

𝑛
𝑖=1

2
][𝑛 𝑌𝑖

2 − ( 𝑌𝑖)
𝑛
𝑖=1

2
]𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

 

Nilai 𝑟𝑥𝑦  adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal sebelum 

dikoreksi. Kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥(𝑦−1) =
𝑟𝑥𝑦𝑆𝑦 − 𝑆𝑥

 𝑆𝑦
2 + 𝑆𝑥

2 − 2𝑟𝑥𝑦 𝑆𝑦 (𝑆𝑥)

 

Keterangan: 

𝑥𝑖   = nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i 

𝑦𝑖   = nilai total responden ke-i 

 𝑟𝑥𝑦   = nilai koefisien korelasi pada butir/item soal ke-i sebelum dikoreksi 

𝑆𝑦  = standar deviasi total 

𝑆𝑥  = standar deviasi butir/item soal ke-i 

𝑟𝑥(𝑦−1) = corrected item-total correlation coefficient. 

Nilai 𝑟𝑥(𝑦−1) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑟(𝛼 ,𝑛−2). 

Jika 𝑟𝑥(𝑦−1) ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrumen valid.
72

 

2. Uji Tingkat kesukaran 
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Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes digunakan rumus berikut : 

Pi = 
  xi

Sm iN
 

Keterangan : 

Pi    : Indek kesukaran butir soal ke-i 

∑ xi  : Banyaknya peserta didik yang menjawab benar butir soal ke-i 

Smi   : Skor maksimum 

N    : Jumlah peserta didik 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit 

soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh makin mudah soal 

tersebut. Kriteria indeks kesulitan menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen 

dalam Anas Sudijono adalah sebagai berikut
73

 : 

Tabel 3.5 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 

Besar P Kategori 

P <  0,30 Sukar 

0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

P > 0,70 Mudah 

Berdasarkan pendapat tersebut, soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan tingkat kesukaran sedang. 
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3. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda instrumen adalah tingkat kemampuan instrumen untuk 

membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik 

yang berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda 

tes dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
74

 

D = 
𝐵𝐴
𝐽𝐴

−
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 

Keterangan: 

D  = Daya beda 

JA  = Jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang terpilih 

JB  = Jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang terpilih 

BA = Banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB=  Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA= Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Selanjutnya hasil akhir dari perhitungan dikonsultasikan dengan indeks daya 

pembeda. Adapun klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan 

adalah: 
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Tabel 3.6 

Klasifikasi daya pembeda
75

 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

0,70 < D ≤ 1,00 Baik Sekali 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek 

Negatif Tidak baik 

 

4. Reliabilitas 

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari instrument 

sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Untuk mengetahui 

reliabilitas instrumennya, dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, 

yaitu
76

 : 

𝑟11=  
𝑘

𝑘−1
  1 −

Ʃ𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2   

 

Keterangan : 

𝑟11    = Koefisien reliabilitas tes 

𝑘       = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1       = Bilangan konstanta 

 𝑠𝑖
2

 =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 

𝑠𝑡
2     = Varian total 
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 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hal. 211 
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 Anas Sudijono, Op. Cit. h. 95. 
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Rumus untuk varians butir ke-i : 

𝑠𝑖
2 = 

Ʃ𝑥𝑖
2 − 

(Σ𝑥𝑖)2

𝑛

𝑛
 

 

Rumus untuk varians total : 

𝑠𝑡
2 = 

Σxt
2−

(Σ𝑥𝑡 )2

𝑛

𝑛
 

Keterangan : 

𝑠𝑖
2      = varians butir ke-i 

Σx𝑖
2    = jumlah kuadrat butir ke-i 

 Σ𝑥𝑖  = jumlah butir soal ke-i 

Σxt
2    = jumlah total kuadrat butir ke-i 

(Σ𝑥𝑡) = jumlah total butir soal ke-i 

𝑛         = jumlah peserta tes 

Kesimpulannya jika 𝑟11  >  0,70 maka instrumen dinyatakan reliabel.
77

 

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien reliabilitas tes pada umumnya 

digunakan patokan sebagai berikut : 

c. Apabila 𝑟11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,70 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang 

tinggi (reliabel). 

d. Apabila 𝑟11 lebih kecil dari pada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel).
 78
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Berdasarkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes yang memiliki koefisien reliabilitas lebih dari atau sama dengan  0,70. 

 

G. Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Teknik uji analisis data tes hasil belajar peserta didik di uji dengan menggunakan 

statistik matematika paramaterik, yaitu anava dua jalur. Karena merupakan uji 

statistik parametrik maka sebelum menguji hipotesis statistik terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa keabsahan sampel, apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan uji Lilliefors. 

Uji Liliefors yang digunakan peneliti dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Hipotesis  

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Taraf Signifikansi 

 

3) Statistik Uji 
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L = 𝑚𝑎𝑥 𝐹 𝑧𝑖 − 𝑆  𝑧𝑖     
 

s

XX
z i

i




 

Keterangan : 

F(zi) = P(Z Zi); Z ~N(0,1) 

S(zi) = proporsi cacah  z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi 

Xi    = skor responden 

4) Daerah Kritik (DK) 

DK ={ L  L > L
n;

} ; n adalah ukuran sampel 

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika Lhitung>Ltabel 

H0 diterima jika Lhitung ≤Ltabel79 

6) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak H0. 

Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak H0. 

b. Uji Homogenitas 

Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah 

populasi sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas peneliti menggunakan metode 

barlett dengan statistik uji Chi Kuadrat yang dikutip dalam buku Budiyono sebagai 

berikut: 
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1) Hipotesis 

H0=  𝜇1
2 = 𝜇2

2 = 𝜇3
2 = ⋯ = 𝜇𝑘

2 (variansi data homogen)  

H1=  tidak semua variansi sama (variansi data tidak homogen) 

2) Taraf Signifikan 

(𝛼) = 0,05 

3) Statistik Uji 

 𝜒2 = (𝑙𝑛10)  𝑛𝑖 − 1 log 𝑠𝑖
2  

Dengan: 

S
2 

=  variansi gabungan, dimana   𝑠2 =
 (𝑑𝑘 log 𝑠1

2)

 𝑑𝑘
 

B     =  nilai Barlett, dimana B = ( 𝑑𝑘) log 𝑠1
2 

𝑠𝑖
2  =  variansi data kelompok ke-i, dimana  𝑠𝑖

2 =  
 (𝑥𝑖−𝑥 )

(𝑛−1)
 

dk  =  derajat kebebasan (n-1) 

n  =  banyak ukuran sampel 

4) Daerah Kritik  

DK = {χ2
| χ2

 > 𝜒2
𝑎;𝑘−1)} 

𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,05;𝑑𝑘=𝑘−1)

2 , maka H0 ditolak. 

5) Kesimpulan 

H0  =  𝜇1
2 = 𝜇2

2 = 𝜇3
2 = ⋯ = 𝜇𝑘

2 (variansi data homogen) jika H0 diterima. 

H1   =  tidak semua variansi sama (variansi data tidak homogen) H0 ditolak. 
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c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi kesimpulan aturan yang menuju 

kepada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji anava dua jalan. 

a. Uji Anava Dua Jalan 

Anava dua arah karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat.
80

 Pengujian hipotesis ini akan menggunakan 

analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan model sebagai berikut: 

𝑥𝑖𝑗𝑘  = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 +(𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘  

Keterangan : 

𝑥𝑖𝑗𝑘     =  data amata ke–k pada model pembelajaran ke –i dan hasil belajar ke –j 

𝜇        =   rerata dari seluruh data amatan (rerata besar,grand mean) 

𝛼𝑖       =      𝜇1 − 𝜇= efek model pembelajaran ke –i pada hasil belajar peserta didik 

𝛽𝑖       =     𝜇1 − 𝜇 = efek model pembelajaran ke- j pada hasil belajar peserta didik 

𝛼𝛽𝑖𝑗   =   𝜇1𝑗 − (𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 ) = interaksi model pembelajaran ke i dan r kemampuan 

awal matematis ke j pada kemampuan pemahaman konsep matematis. 

𝜀𝑖𝑗𝑘    =   Deviasi data xij terhadap rerata populasinya (𝜇1𝑗 ) yang berdistribusi 

normal. 

i        =    1,2 yaitu:  
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1       =   Pembelajaran dengan model kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) Modifikasi Problem Based Learning (PBL) 

2       =  Pembelajaran dengan model konvensional 

j        =    1,2,3 yaitu:    

1       =    kemampuan awal matematis tinggi 

2       =    kemampuan awal matematis sedang 

3       =        kemampuan awal matematis rendah 

Prosedur dalam pengujian analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yaitu: 

1) Hipotesis  

Dilakukan analisis dua variansi untuk melihat apakah terdapat inetraksi pada 

model pembelajaran dan pemahaman konsep matematis. 

1) Hipotesis 

a) H0A : 𝛼1 = 𝛼2 untuk setiap i = 1, 2 ( tidak ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi 

Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis)    

H1A   : 𝛼1 ≠ 𝛼2 (terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning 

(PBL) terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis)  

Keterangan :  

  α1  =  pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based Learning (PBL) 

α2     =    pembelajaran konvensional 
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b) H0B  : 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3  untuk setiap j = 1,2,3 (tidak terdapat pengaruh kemampuan 

awal matematis terhadap pemahaman konsep matematis) 

H1B : paling sedikit ada satu 𝛽𝑗  ≠ 0 (terdapat pengaruh kemampuan awal 

matematis terhadap pemahaman konsep matematis) 

Keterangan: 

𝛽1 = kemampuan awal matematis tinggi  

β2 = kemampuan awal matematis sedang 

β3 = kemampuan awal matematis rendah 

c) H0AB  : (αβ)ij= 0 untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 (tidak ada  interaksi model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)  

modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan kemampuan awal 

matematis terhadap pemahaman konsep matematis)  

H1AB : paling sedikit ada satu (αβ)ij yang tidak nol (ada interaksi model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)  

modifikasi Problem Based Learning (PBL) dan kemampuan awal 

matematis terhadap pemahaman konsep matematis). 

2) Komputasi 

a).  Notasi dan tata letak  

Bentuk tabel analisis variansi berupa bentuk baris dan kolom. Adapun bentuk 

tabelnya sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 

Notasi dan Tata Letak 

 Bj  

         Ai 

KAM Peserta Didik 

Tinggi 

(B1) 
Sedang (B2) 

Rendah 

(B3) 

Model 

Pembelajaran 

Team Assisted 

Individualizat 

Modifikasi 

Problem Based 

Learning  

 (A1) 

 𝑥11𝑘

𝑛11

𝑘

 

 𝑥2
11𝑘

𝑥 11

𝑘

 

𝐶11 

𝑆𝑆11 
 

 𝑥12𝑘

𝑛12

𝑘

 

 𝑥2
12𝑘

𝑥 12

𝑘

 

𝐶12 

𝑆𝑆12 

 𝑥13

𝑛13

𝑘

 

 𝑥2
12𝑘

𝑥 13

𝑘

 

𝐶13 

𝑆𝑆13 

Konvensional 

(A2) 

 𝑥21𝑘

𝑛21

𝑘

 

 𝑥2
21𝑘

𝑥 21

𝑘

 

𝐶21 

𝑆𝑆21 

 𝑥22𝑘

𝑛22

𝑘

 

 𝑥2
22𝑘

𝑥 22

𝑘

 

𝐶22 

𝑆𝑆22 

 𝑥21𝑘

𝑛23

𝑘

 

 𝑥2
23𝑘

𝑥 23

𝑘

 

𝐶23 

𝑆𝑆23 

Dengan :  

Ai = Model pembelajaran 

Bj = Kemampuan Awal Matematis (KAM) peserta didik 

A1  = Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning 

(PBL). 

A2 =  Pembelajaran matematika dengan model konvensional  

B1 =  KAM tinggi 

B2 = KAM sedang  

B3 = KAM rendah  
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ABij = Hasil tes kreativitas matematis peserta didik dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Pronlem 

Based Learning (PBL) (i) dan KAM peserta didik (j) ( i = 1, 2 dan j = 

1,2,3) 

 Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan notasi-

notasi sebagai berikut:  

nij : Ukuran sel ij ( sel pada baris ke –i dan kolom ke-j ) 

 : Banyaknya data amatan pada sel ij 

 : Frekuensi sel ij 

𝑛 h : Rataan harmonik frekuensi seluruh sel 

       𝑛 h=
𝑝𝑞

 
1

𝑛 𝑖𝑗
𝑖𝑗

              

 N  : Banyaknya seluruh data amatan       

 N = 
ji

ijn
,

 

SSij  : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij  

ij

ijk

ijkij
n

X
XSS

2

2 )(
:


  

ijAB : rataan pada sel ij 

Ai =
j

ijAB  : jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj =
i

ijAB  : jumlah rataan pada kolom ke-j 
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G =
ji

ijAB
,

 : jumlah rataan semua sel 

b)   Komponen Jumlah Kuadrat 

      Didefinisikan besar-besaran (1), (2), (3), (4), (5), sebagai berikut : 

(1) =
pq

G 2

    (3) =
i

i

q

A
2

    (5) = 
ji

ijAB
,

2
 

(2) =
ji

ijSS
,

   (4) = 
j

j

p

B
2

  

Terdapat lima jumlah kuadrat pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama, yaitu jumlah kuadrat baris (JKA), jumlah kuadrat kolom(JKB), jumlah kuadrat 

interaksi (JKAB), jumlah kuadrat galat (JKG), dan jumlah kuadrat total (JKT). 

Berdasarkan sifat-sifat matematis tertentu dapat diturunkan formula-formula untuk, 

JKA, JKB, JKAB, JKG, JKT dan sebagainya. 

JKA = (3) – (1) =  
𝐴𝑖

2

𝑛𝑞
−

𝐺2

𝑁𝑖  

JKB = (4) – (1) =  
Bi

2

np
−

G2

Ni  

JKAB = (1) + (5) – (3) – (4) = 
𝐺2

𝑁
+  

𝐴𝐵𝑖𝑗
2

𝑛𝑖𝑗 −  
𝐴𝑖

2

𝑛𝑞
−  

𝐵𝑖
2

𝑛𝑝𝑖𝑖   

JKG = (2) + (5) = 𝑋𝑖𝑗𝑘
2

𝑖𝑗𝑘 −  
𝐺2

𝑛𝑖𝑗  

JKT = (7) – (1) =  𝑋𝑖𝑗𝑘
2

𝑖𝑗𝑘 −
𝐺2

𝑛
  

c) Derajat Kebebasan (dk) 

dkA = p-1 

dkB = q-1 
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dkAB = (p-1)(q-1) 

dkG = pq (n-1) =N-pq 

dkT = N-1 

d) Rataan Kuadrat  

Berdasarkan kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing diperoleh rataan 

kuadrat sebagai berikut : 

RKA = 
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
 

RKB = 
𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝐾𝐴𝐵
 

RKAB = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝐾𝐺
 

3) Statistik Uji 

Statistik uji analisis ANOVA dua jalan dengan sel tak sama ialah: 

a) Untuk  H0A adalah FA =
RKA

RKG
  yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1) dan N - pq; 

b) Untuk H0B adalah Fb =
RKB

RKG
  yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (q - 1) dan N-pq; 

c) Untuk H0AB adalah Fab =
RKAB

RKG
 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p -1) (q - 1) dan N - pq. 

1. Taraf Signifikan 

(α) = 0,05 
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2. Daerah Kritis 

1) Daerah kritis Fa adalah DK  = {Fa|Fa > Fα; p - 1, N - pq} 

2) Daerah kritis Fb adalah DK  = {Fb|Fb > Fα; q - 1, N - pq} 

3) Daerah kritis Fab adalah DK = {Fab|Fab > Fα; (p - 1)(q - 1), N - pq} 

3. Rangkaian Analisis Variansi Dua Jalan 

Table 3.8 

Rangkaian Analisis Variansi Dua Jalan 

 

Sumber JK Dk RK Fhitung 
Ftabel 

Baris (A) JKA p – 1 RKA Fa 
Fα;p-1, N-pq 

Kolom (B) JKB q – 1 RKB Fb 
Fα;p-1, N-pq 

Interaksi (AB) JKAB ( p– 1 )(q – 1) RKAB Fab 
Fα;(p-1)(q-1),N-pq 

Galat JKG N – pq RKG - - 

Total JKT N – 1 - - - 

 

Keterangan: 

dk : derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat 

JKA : jumlah kuadrat baris  

JKB : jumlah kuadrat kolom 

JKAB : jumlah kuadrat interaksi 

JKG : jumlah kaudrat galat 

JKT : jumlah kuadrat total 

RKA : rata-rata kuadrat baris  = 
JKA

dKA
 

RKB : rata-rata kuadrat kolom =  
JKB

dKB
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RKAB : rata-rata kuadrat interaksi =  
JKAB

dKAB
 

RKG   : rata-rata kuadrat galat =  
JKG

dKG
 

4. Keputusan Uji  

a. H0A ditolak jika Fa > DK 

b. H0A ditolak jika Fb > DK 

H0AB  ditolak jika Fab > DK.
81

 

 

b. Uji Pasca Anava Dua Jalan dengan Metode Scheffe 

Metode Scheffe digunakan sebagai tindakan lanjut dari analisis variansi dua jalan. 

Untuk untuk mengetahui perbedaan setiap pasang baris, kolom, dan sel maka 

diadakan uji koparasi ganda dengan menggunakan Metode Scheffe. Langkah-langkah 

komparasi ganda dengan Metode Scheffe: 

1. Mengidentifikasi semua pasangan dengan komparasi rerata. 

2. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

3. Menentukan tingkat signifikasi. 

4. Mencari harga statistik uji F dengan rumus sebagai berikut : 

a. Komparasi Rerata Antar Baris  

Dalam penelitian ini hanya terdapat 2 variabel model pembelajaran, 

apabila 𝐻0𝐴  di tolak tidak perlu dilakukan komparasi pasca anova antar baris. Untuk 

mengetahui model pembelajaran yang lebih baik cukup dengan membandingkan 

rerata marginal dari masing-masing model pembelajaran. Jika rerata marginal untuk 

                                                             
81

 Budiyono, Op.Cit, h. 215 
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model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL lebih besar dari pada rerata 

marginal model pembelajaran konvensional, maka model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI modifikasi PBL lebih baik dibandingkan model pembelajaran model 

pembelajaran konvensional demikian sebaliknya. 

b. Komparasi Rerata Antar Kolom  

Uji Scheffe untuk komparasi rerata antar kolom adalah:  

𝐹.𝑖−.𝑗 =
 𝑋 .𝑖 − 𝑋 .𝑗  

2

𝑅𝐾𝐺  
1
𝑛.𝑖

+
1
𝑛.𝑗

 
 

Dengan: 

𝐹.𝑖−.𝑗  = nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom  ke-j 

𝑋 .𝑖  = rerata kolom ke-i 

𝑋 .𝑗  = rerata kolom ke-j 

RKG = rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi 

n.i = ukuran sampel kolom ke-i 

n.j = ukuran sampel kolom ke-j 

Daerah kritis untuk uji itu adalah: 

DK = {F∣F > (q – 1) Fα;q – 1, N-pq} 

Keputusan Uji: H0 ditolak jika Fi-j> Fα 

Kesimpulan 

H0 ditolak karena Fi-j berada di daerah kritik. 

H0 diterima karena Fi-j berada di luar daerah kritik. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi pre-tes kemampuan awal matematis dan 

tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Sebelum instrumen diberikan di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen. Uji coba 

instrumen dilakukan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung kelas XII karena materi 

soal yang diuji cobakan sudah pernah diperoleh saat belajar di SMP. Hasil uji coba 

instrumen diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Awal Matematis 

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen tes kemampuan awal matematis pada penelitian ini 

menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Uji validitas isi dilakukan dengan 

menggunakan checklist oleh tiga validator yaitu dua dosen dari jurusan pendidikan 

matematika IAIN Raden Intan Lampung Bapak Suherman, M.Pd, Bapak Fredi Ganda 

Putra, M.Pd dan satu guru mata pelajaran matematika SMP Bina Mulya Bandar 

Lampung Bapak Rifky Hidayat, S.Pd. Berdasarkan pengujian validitas oleh validator 

ada beberapa pendapat diantaranya Bapak Suherman, M.Pd mengemukakan bahwa 

tanda baca dan bahasa perlu diperbaiki serta butir soal no 1, 4, dan 5 pertanyaanya 
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perlu di perbaiki. Bapak Fredi Ganda Putra, M.Pd mengemukakan bahwa penulisan 

dan tanda baca perlu diperbaiki. Bapak Rifky Hidayat, S.Pd mengemukakan bahwa 

instrumen tes sudah sesuai dan layak di uji cobakan. Instrumen yang telah di validasi 

oleh validator dan telah diperbaiki selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam 

menyempurnakan isi data tes kemampuan awal matematis. Selanjutnya dilakukan uji 

validitas konstruk dengan hasil seperti pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Validitas Soal Kemampuan Awal Matematis 

No. rhitung rtabel Keterangan 

1 0,445 0,404 Valid 

2 0,451 0,404 Valid 

3 0,804 0,404 Valid 

4 0,017 0,404 TidakValid 

5 0,704 0,404 Valid 

  Sumber: Pengolahan Data Perhitungan Lampiran 13 

 Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa 5 soal dengan responden sebanyak 24 

peserta didik dengan α = 0,05 dan rtabel= 0,404. Soal yang termasuk dalam kriteria 

valid yaitu jika rhitung > rtabel. Jika rhitung ≤ rtabel maka soal tersebut dinyatakan tidak 

valid. Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 3 dan 5 termasuk 

dalam kriteria valid, dan soal nomor 4 termasuk dalam kriteria tidak valid. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas tes dihitung untuk mengetahui ketetapan hasil tes. Upaya untuk 

mengetahui apakah item soal tersebut dapat digunakan kembali atau tidak, maka 

peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap 5 soal tersebut menggunakan rumus alpha 

cronbach dengan tolak ukur untuk diinterpretasikan dengan derajat reliabilitas nilai 
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r11 > 0,70. Pada hasil analisis data diperoleh r11= 0,707 dan interpretasinya adalah 

reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 soal tersebut reliabel. Hasil perhitungan 

reliabilitas uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal 

yang diujikan tergolong sukar, sedang dan mudah. Adapun hasil analisis tingkat 

kesukaran item soal dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Tingkat Kesukaran Soal Tes Kemampuan Awal Matematis 

No. Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,625 Sedang 

2 0,639 Sedang 

3 0,611 Sedang 

4 0,792 Mudah 

5 0,639 Sedang 

Sumber : Pengolahan Data (Perhitungan Pada Lampiran 15). 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran terhadap 5 butir soal yang diuji 

cobakan pada Tabel 4.2 menunjukan terdapat satu butir soal yang tergolong dalam 

tingkat kesukaran mudah (P > 0,7) yaitu soal nomor 4, selebihnya butir soal tergolong 

dalam tingkat kesukaran sedang (0,30 ≤ P ≤ 0,70) yaitu soal nomor 1, 2, 3 dan 5. 

d. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menjawab 



103 

 

 

dengan benar dengan peserta didik yang tidak menjawab dengan salah. Adapun hasil 

analisis daya pembeda butir soal tes kemampuan awal matematis dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Daya Pembeda Soal Tes Kemampuan Awal Matematis 

No. Soal Daya Beda Keterangan 

1 0,289 Cukup 

2 0,400 Baik 

3 0,578 Baik 

4 0,022 Jelek 

5 0,444 Baik 

Sumber : Pengolahan Data (Perhitungan Pada Lampiran 16). 

 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda butir soal pada Tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa terdapat 3 butir soal tergolong baik (0,40 < D ≤ 0,70) yaitu nomor 2, 3, dan 5, 

sedangkan soal nomor 1 tergolong cukup (0,20 < D ≤ 0,40) dan soal nomor 4 

tergolong jelek (0,00 < D ≤ 0,20). 

e. Rangkuman Perhitungan Tes Kemampuan Awal Matematis  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, uji tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

reliabilitas maka dapat dibuat tabel kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rangkuman Perhitungan Tes Kemampuan Awal Matematis 

No Soal Validitas  Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Cukup 

2 Valid Sedang Baik 

3 Valid Sedang Baik 

4 Tidak Valid Mudah Jelek 

5 Valid Sedang Baik 
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Berdasarkan hasil rangkuman perhitungan tes kemampuan awal matematis 

analisis butir soal di atas, soal yang digunakan dalam penelitian yaitu nomor 1, 2, 3 

dan 5. Ke 4 butir soal ini sudah mencakup dari indikator kemampuan awal matematis 

dan bisa langsung diberikan pada kelas sampel. 

2. Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis pada 

penelitian ini menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Uji validitas isi 

dilakukan dengan menggunakan checklist oleh tiga validator dengan validator yang 

sama dengan tes kemampuan awal matematis. Berdasarkan pengujian validitas oleh 

validator ada beberapa pendapat diantaranyan Bapak Suherman, M.Pd 

mengemukakan bahwa dari 14 butir soal, bahasanya semua perlu di perbaiki dan 

untuk soal nomor 3, 10, dan 11 perlu di ganti kerena tidak sesuai dengan indikator 

pemahaman konsep matematis. Bapak Fredi Ganda Putra mengemukakan bahwa 

instrumen sudah baik dan sesuai dengan indikator, namun untuk soal nomor 3 dan 5 

perlu di perbaiki tanda bacanya. Bapak Rifky Hidayat, S.Pd mengemukakan bahwa 

instrumen tes sudah sesuai dengan indikator dan layak di uji cobakan. Instrumen yang 

telah di validasi oleh validator dan telah diperbaiki selanjutnya dijadikan pedoman 

dan acuan dalam menyempurnakan isi data tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis. Selanjutnya dilakukan uji validitas konstruk dengan hasil seperti pada 

Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 

Validitas Soal Pemahaman Konsep Matematis 

No. Soal rhitung rtabel Kriteria 

1 0,485 0,361 Valid 

2 0,416 0,361 Valid 

3 0,375 0,361 Valid 

4 0,192 0,361 Tidak Valid 

5 0,561 0,361 Valid 

6 0,071 0,361 Tidak Valid 

7 0,486 0,361 Valid 

8 0,166 0,361 Tidak Valid 

9 0,413 0,361 Valid 

10 0,047 0,361 Tidah Valid 

11 0,393 0,361 Valid 

12 0,385 0,361 Valid 

13 0,443 0,361 Valid 

14 0,454 0,361 Valid 

Sumber : Pengolahan Data (Perhitungan Pada Lampiran 17 dan 18) 

 Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa 14 soal dengan responden sebanyak 30 

peserta didik dengan α = 0,05 dan rtabel= 0,361. Soal yang termasuk dalam kriteria 

valid yaitu jika rhitung > rtabel. Jika rhitung ≤ rtabel maka soal tersebut dinyatakan tidak 

valid. Dari Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 

dan 14 termasuk dalam kriteria valid, dan untuk soal nomor 4, 6, 8 dan 10 termasuk 

dalam kriteria tidak valid. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas tes dihitung untuk mengetahui ketetapan hasil tes. Upaya untuk 

mengetahui apakah item soal tersebut dapat digunakan kembali atau tidak, maka 

peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap 14 soal tersebut menggunakan rumus 

alpha cronbach dengan tolak ukur untuk diinterpretasikan dengan derajat reliabilitas 
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nilai r11 > 0,70. Pada hasil analisis data diperoleh r11= 0,738 dan interpretasinya 

adalah reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 14 soal tersebut reliabel. Hasil 

perhitungan reliabilitas uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19. 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

Analisis uji tingkat kesukaran pada soal digunakan untuk mengetahui apakah 

soal yang diujikan termasuk dalam kriteria mudah,sedang, dan sukar. Hasil analisis 

tingkat kesukaran item soal dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Tingkat Kesukaran Soal Tes Pemahaman Konsep Matematis 

No. Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,600 Sedang 

2 0,656 Sedang 

3 0,678 Sedang 

4 0,756 Mudah 

5 0,667 Sedang 

6 0,856 Mudah 

7 0,633 Sedang 

8 0,833 Mudah 

9 0,656 Sedang 

10 0,600 Sedang 

11 0,667 Sedang 

12 0,644 Sedang 

13 0,656 Sedang 

14 0,600 Sedang 

Sumber : Pengolahan Data (Perhitungan Pada Lampiran 20) 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran terhadap 14 butir soal yang 

diuji cobakan menunjukan terdapat 11 butir soal yang tergolong dalam tingkat 
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kesukaran sedang (30 ≤ P ≤ 70) yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 

sedangkan butir soal nomor 4, 6 dan 8 tergolong dalam tingkat kesukaran mudah (P > 

70). Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis dapat diuraikan pada Lampiran 20. 

d. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menjawab 

dengan benar dengan peserta didik yang tidak menjawab dengan salah. Adapun hasil 

analisis daya pembeda butir soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Daya Pembeda Soal Tes pemahaman konsep matematis 

No. Soal Daya Beda Keterangan 

1 0,222 Cukup 

2 0,333 Cukup 

3 0,244 Cukup 

4 0,222 Cukup 

5 0,444 Baik 

6 -0,022 Tidak Baik 

7 0,378 Cukup 

8 0,156 Jelek 

9 0,289 Cukup 

10 0,089 Jelek 

11 0,222 Cukup 

12 0,400 Cukup 

13 0,289 Baik 

14 0,356 Cukup 

Sumber : Pengolahan Data (Perhitungan Pada Lampiran 21) 
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Berdasarkan perhitungan daya pembeda butir soal pada Tabel 4.7 menunjukkan 

bahwa terdapat 2 butir soal tergolong baik (0,40 < D ≤ 0,70) yaitu nomor 5 dan 12, 

sedangkan soal nomor 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 dan 14 tergolong cukup (0,20 < D ≤ 

0,40). Untuk soal nomor 8 dan 10 tergolong jelek (0,00 ≤ D ≤ 0,20), dan untuk soal 

nomor 6 tergolong tidak baik (D = Negatif). 

e. Rangkuman Perhitungan Uji Coba Tes Pemahaman konsep Matematis 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, uji tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

reliabelitas maka dapat dibuat tabel kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Rangkuman Perhitungan Uji Coba Tes Pemahaman konsep Matematis 

No 

Soal 
Validitas  

Indeks 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Reliabilitas Kesimpulan 

1 Valid Sedang Cukup 

Reliabel 

Layak 

2 Valid Sedang Cukup Layak 

3 Valid Sedang Cukup Layak 

4 Tidak Valid Mudah Cukup Tidak Layak 

5 Valid Sedang Baik Layak 

6 Tidak Valid Mudah Tidak Baik Tidak Layak 

7 Valid Sedang Cukup Layak 

8 Tidak Valid Mudah Jelek Tidak Layak 

9 Valid Sedang Cukup Layak 

10 Tidak Valid Sedang Jelek Tidak Layak 

11 Valid Sedang Cukup Layak 

12 Valid Sedang Baik Layak 

13 Valid Sedang Cukup Layak 

14 Valid Sedang Cukup Layak 
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 Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis butir soal pada tabel 4.8, soal yang 

digunakan dalam penelitian yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 dan 14. Ke 10 butir 

soal ini sudah mencakup dari indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. 

B. Deskripsi Data Amatan 

Pengambilan data dilakukan setelah proses pembelajaran pada materi statistika. 

Setelah data kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi 

statistika terkumpul baik dari kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol, diperoleh 

nilai tertinggi (𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 ) dan nilai terendah (𝑋𝑚𝑖𝑛 ) pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Kemudian dicari ukuran tendensi sentralnya yang meliputi rataan (𝑋 ), 

median  𝑀𝑒  dan modus  𝑀𝑜  yang dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Deskripsi Data Nilai Tes Pemahaman Konsep Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas 
Nilai 

Ideal 
Xmaks Xmin 

Ukuran Tendensi Sentral 

𝐗  Me Mo 

Eksperimen 100 100 76,67 90,13 90 86,67 

Kontrol 100 100 70 82,58 81,67 80 

Sumber: Lampiran 26 dan 27 

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 

100 dan nilai terendahnya 76,67. Sementara nilai tertinggi yang diperoleh kelas 

kontrol sebesar 100 dan nilai terendahnya 70. Ukuran tendensi sentralnya meliputi 

rata-rata kelas (mean) untuk kelas eksperimen adalah 90,13 dan kelas kontrol adalah 

82,58 dengan selisih rata-rata kelas eksperimen dan kontrol 7,56. Nilai tengah 
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(median) peserta didik kelas eksperimen adalah 90 dan kontrol adalah 81,67. Nilai 

yang sering muncul (modus) kelas eksperimen adalah 90 dan kelas kontrol adalah 80. 

Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

C. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Uji Prasyarat Anava 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

liliefors dengan taraf signifikan 5%. Dalam penelitian ini uji normalitas yang 

dilakukan terhadap hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis dan 

kemampuan awal matematis. Rangkuman hasil uji normalitas kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel 4.10 

Rangkuman Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

No. Kelas Lhitung Ltabel Kesimpulan 

1 Eksperimen 0,163 0,177 H0 diterima 

2 Kontrol 0,159 0,189 H0 diterima 

Sumber: Pengolahan Data Perhitungan Lampiran 28 

Berdasarkan Tabel 4.10 untuk masing-masing sampel ternyata Lhitung ≤ Ltabel 

sehingga H0 diterima, berarti masing-masing sampel berasal dari populasi yang 
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berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 28. 

Rangkuman hasil uji normalitas kemampuan awal matematis (KAM) dapat 

dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 

Rangkuman Uji Normalitas KAM 

Kategori Kelas Lhitung Ltabel Kesimpulan 

KAM 

Tinggi Eksperimen dan Kontrol 0,229 0,249 H0 diterima 

Sedang  Eksperimen dan Kontrol 0,158 0,171 H0 diterima 

Rendah Eksperimen dan Kontrol 0,151 0,271 H0 diterima 

Sumber: Pengolahan Data Perhitungan Lampiran 29. 

Berdasarkan tabel 4.11 untuk masing-masing sampel ternyata Lhitung ≤ L tabel 

sehingga H0 diterima, berarti masing-masing sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. (Perhitungan uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 29. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang homogen.  Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji bartlett. Sampel berasal dari populasi yang sama (homogen) jika H0 

diterima (χ
hitung
2 ≤ χ

tabel
2 .).  Uji homogenitas dalam penelitian ini yaitu uji 

homogenitas kemampuan pemahaman konsep matematis dan uji homogenitas 



112 

 

 

kemampuan awal matematis. Hasil pengujian uji homogenitas kemampuan 

pemahaman konsep matematis dengan taraf signifikansi (𝛼) = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = 1 diperoleh χ
tabel
2 = 3,841 dan hasil perhitungan χ

hitung
2 =0,043. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa χ
hitung
2 ≤ χ

tabel
2 . Jadi, dapat 

diambil kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya kedua sampel berasal dari populasi 

yang sama (homogen). Hasil perhitungan uji homogenitas kemampuan pemahaman 

konsep matematis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Hasil pengujian uji homogenitas kemampuan awal matematis dengan taraf 

signifikansi (𝛼) = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 1 diperoleh χ
tabel
2 = 5,991 dan 

hasil perhitungan χ
hitung
2 = 0,210. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat 

bahwa χ
hitung
2 ≤ χ

tabel
2 . Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya 

kedua sampel berasal dari populasi yang sama (homogen). Hasil perhitungan uji 

homogenitas kemampuan awal matematis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

31. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Varian Dua Jalan 

Uji analisis variansi dua jalan digunakan utuk mengetahui signifikansi efek dan 

interaksi dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat berdasarkan kategori 

pemahaman konsep matematis dan kemampuan awal matematis (KAM) kategori 
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tinggi, sedang, dan rendah. Rangkuman hasil perhitungan uji analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK Dk Rk Fhitung Ftabel 

Baris (A) 271798,973 1 271798,973 Fa = 7417,302           4,047 

Kolom (B) 1157,545 2 578,772 Fb = 15,795 3,195 

Interaksi (AB) 12,526 2 6,263  Fab= 0,171 3,195 

Galat 1502,400 41 36,644 - - 

Total 274471,44 46 - - - 

Sumber: Pengolahan Data Perhitungan Lampiran 32 

 

Berdasarkan keputusan uji anava dua jalan menyatakan bahwa hipotesis ditolak 

jika Fhitung > Ftabel.  Jadi jika Fhitung ≤ Ftabel maka hipotesis diterima. Dari Tabel 4.12 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Fa hitung = 7417,302 dan Fa tabel = 4,047. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat 

bahwa Fa hitung ˃ Fa tabel dan dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

H0A ditolak, artinya terdapat pengaruh antara peserta didik yang memperoleh 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based Learning (PBL) dengan peserta didik yang mendapat 

model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis. 

b. Fb hitung = 6,839 dan Fb tabel = 3,195. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat 

bahwa Fb hitung ˃ Fb tabel dan dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

H0B ditolak, artinya terdapat pengaruh kemampuan awal matematis peserta didik 
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kelompok tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis.  

c. Fab hitung = 1,389 dan Fab tabel = 3,148. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat 

bahwa Fab hitung < Fab tabel dan dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

H0AB diterima (Fab hitung ≤ Fab tabel), artinya tidak terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis. 

2. Uji Lanjut Pasca Anava 

Metode Scheffe’ digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis variansi dua 

jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa H0A dan H0B 

ditolak. Rangkuman rataan dan rataan marginal dapat dilihat pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 

Rangkuman Rataan dan Rataan Marginal 

Model Pembelajaran 
KAM Rataan 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

Kooperatif Tipe TAI 

modifikasi PBL 
97,222 88,810 85,333 90,455 

Konvensional 91,333 81,026 76,667 83,008 

Rataan Marginal 94,278 84,918 81,000 

 Sumber: Pengolahan Data Perhitungan Lampiran 33. 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.12, Fa hitung = 7417,302 dan Fa tabel = 

4,047, terlihat bahwa DK = {Fa hitung│Fa hitung >4,047}; Fa hitung = 7417,302 ∈ DK. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0A ditolak, artinya terdapat 

pengaruh kemampuan antara peserta didik yang memperoleh model pembelajaran 
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kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dengan peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui model pembelajaran mana yang lebih 

baik,tidak perlu melakukan uji komparasi ganda antar baris, karena untuk melihat 

mana yang lebih baik cukup melihat rataan marginal antar baris dari kedua model 

pembelajaran. Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa rataan marginal antar baris 

untuk model pembelajaran kooperatif tipa TAI modifikasi PBL yaitu 90,455 dan 

rataan marginal untuk pembelajaran konvensional yaitu 83,008 yang berarti 90,455 > 

83,008. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran kooperatif tipa TAI modifikasi PBL lebih baik 

daripada peserta didik yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan Tabel 4.13, rataan marginal antar kolom yaitu kemampuan awal 

matematis tinggi atau µ1 = 94,278. Rataan marginal kemampuan awal matematis 

sedang atau µ2=84,918. Rataan marginal kemampuan awal matematis rendah atau µ3 

= 81,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua KAM yang dimiliki peserta 

didik memberikan efek yang sama terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis, maka komparasi ganda antar kolom dengan metode scheffe’ perlu 

dilakukan untuk melihat manakah yang secara signifikan mempunyai rataan yang 

berbeda. Uji komparasi ganda dilakukan pada tiap kelompok data yaitu kelompok 

rataan marginal KAM tinggi dengan KAM sedang (µ1 vs µ2), kelompok rataan 

marginal KAM tinggi dengan KAM rendah (µ1 vs µ3), dan kelompok rataan marginal 
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KAM sedang dengan KAM rendah (µ2 vs µ3). Rangkuman uji komperansi ganda 

antar kolom dapat dilihat pada Tabel 4.14 

Tabel 4.14 

Rangkuman Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

No. Interaksi Fhitung Ftabel Kesimpulan 

1 µ1 vs µ2 18,678 6,390 H0 ditolak 

2 µ1 vs µ3 23,815 6,390 H0 ditolak 

3 µ2 vs µ3 2,827 6,390 H0 diterima 

Sumber: Pengolahan Data Perhitungan Lampiran 33 

Berdasarkan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom pada Tabel 4.14 

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1) Antara µ1 vs µ2 diperoleh Fhitung = 18,678 dan Ftabel = 6,390. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F│F> (2) (3,195)} = {F│F > 6,390}; 

Fhitung = 18,678 ∈ DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemahaman 

konsep matematis antara peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

matematis tinggi dan sedang pada peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dan model pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan rataan marginal pada uji komparasi ganda pada Tabel 

4.13 diketahui rataan marginal peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

matematis tinggi lebih baik dari peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

matematis sedang dan perbedaan tersebut berbeda secara signifikan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan awal 
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matematis tinggi lebih baik dari peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

matematis sedang terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis.  

2) Antara µ1 vs µ3 diperoleh Fhitung = 23,815 dan Ftabel = 6,390. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F│F > (2) (3,195)} ={F│F>6,390}; 

Fhitung = 3,393∉ DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemahaman 

konsep matematis antara peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

matematis tinggi dan rendah pada peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dan model pembelajaran 

konvensional.  

3) Antara µ2 vs µ3 diperoleh Fhitung = 2,827 dan Ftabel = 6,390. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terlihat bahwa DK = {F│F > (2) (3,195)} = {F│F > 6,390}; 

Fhitung = 3,153 ∉ DK. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0 

diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

pemahaman konsep matematis antara peserta didik yang memiliki kemampuan 

awal matematis sedang dan rendah pada peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dan model pembelajaran 

konvensional.  
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E. Pembahasan Hasil Analisis 

1. Hipotesis Pertama 

 Berdasarkan analisa data hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat pengaruh 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dengan peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel dua kelas yaitu kelas VIII A (menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe TAI modifikasi PBL), kelas VIII B (menggunakan pembelajaran 

konvensional). Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah Statistika. Pada 

pertemuan pertama, peneliti memberikan tes kemampuan awal matematis kepada 

peserta didik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, peserta 

didik memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL, 

pengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan awal matematisnya, yaitu 

terdiri dari peserta didik yang kemampuan awal matematisnya tinggi, peserta didik 

yang kemampuan awal matematisnya sedang, dan peserta didik yang kemampuan 

awal matematisnya rendah. Pada kelas Kontrol, peserta didik memperoleh model 

pembelajaran konvensional dengan metode ceramah. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI, peserta didik mula-mulanya akan 

bekerja sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah, kemudian mendiskusikannya 

bersama teman sekelompoknya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab 

untuk saling mengoreksi hasil kerja teman satu timnya, saling membantu sehingga 

seluruh anggota kelompok dapat memahami konsep dari materi yang dipelajari. 
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Model PBL adalah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran peserta didik pada 

masalah autentik sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir 

dan menyusun pengetahuannya sendiri. Langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dalam penelitian ini adalah (a) Menjelaskan 

tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik 

agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah, (b) Membagi peserta didik dalam 

bentuk kelompok yang bejumlah 4-5 orang dengan kemampuan yang berbeda, (c) 

Memberikan materi pembelajaran dan membagikan LKS, (d) Peserta didik 

mengerjakan LKS secara berkelompok dan mengumpulkan data atau informasi yang 

sesuai dengan yang diinginkan soal, (e) Peserta didik menyelesaikan masalah yang 

ada di LKS secara individu, (f) Peserta didik mendiskusikan masalah individunya 

kedalam kelompok masing-masing kemudian guru mengawasi pelaksanaan kerja 

kelompok  dan menghampiri kelompok yang membutuhkan bimbingan, (g) Guru 

mrmberikan tes unit yang dikerjakan secara individu, (h) Gru membantu peserta didik 

melakukan refleksi atau evaluasi dari materi yang telah dipelajari, (i) menghitung 

nilai masing-masing individu. Nilai didasarkan pada jumlah rata-rata dari masing-

masing anggota kelompok dengan nilai yang diperoleh secara individu. 

Proses pembelajaran kelas eksperimen pada setiap kali pertemuan hampir sama, 

dengan memberikan bahan ajar berupa LKS (Lembar Kerja Siswa) kepada masing-

masing kelompok untuk diselesaikan oleh setiap kelompok. LKS ini memuat 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata disertai pertanyaan-

pertanyaan acuan yang bersifat terstruktur guna membantu proses belajar peserta 
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didik. Dengan adanya LKS maka peserta didik akan berusaha mengembangkan 

kemampuan pemahaman terhadap konsep, diantaranya menuntut peserta didik untuk 

menyajikan konsep dalam berbagai reresentasi matematis seperti merobah data dalam 

bentuk diagram. 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran tradisional atau disebut juga 

dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai 

alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di 

SMP Bina Mulya Bandar Lampung. Pada kelas kontrol, peserta didik diajarkan 

dengan pembelajaran konvensional dengan metode ceramah. Peserta didik lebih pasif 

karena peserta didik hanya mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang 

disampaikan oleh peneliti. Hal tersebut menyebabkan kemampuan peserta didik 

dalam menuangkan ide dan pemikiran masih terbatas. 

 Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI modifikasi PBL dapat membuat kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik menjadi lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemahaman konsep matematisnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heriyanti yang 

dilakukan pada kelas VIII SMP 1 Lampung Timur bahwa peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dan 

Problem Based Learning lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan hal 

tersebut, model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan PBL selain berpengaruh 
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terhadap prestasi belajar peserta didik kelas VIII  SMP 1 Lampung Timur juga 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis peserta didik kelas VIII SMP 

Bina Mulya Bandar Lampung. 

1. Hipotesis Kedua 

Kemampuan awal matematis adalah kemampuan pengetahuan mula-mula yang 

harus dimiliki seorang peserta didik yang merupakan prasyarat untuk mempelajari 

pelajaran yang lebih lanjut dan agar dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya. Berdasarkan analisa data hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis antara peserta didik 

dengan kemampuan awal matematis tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil 

analisis pada Tabel 4.13, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi dan kemampuan awal 

matematis sedang, terdapat perbedaan yang signifikan antara peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal matematis tinggi dan kemampuan awal matematis rendah 

serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang antara peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal matematis sedang dan kemampuan awal matematis 

rendah terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis 

Pada saat penelitian, pembagian kelompok terdiri dari kelompok yang memiliki 

kemampuan awal matematis tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti memberikan 

masalah kepada kelompok tersebut untuk secara bersama-sama menyelesaikannya. 

Peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi cenderung lebih aktif 

dan ikut serta dalam pembelajaran, seperti banyak mengajukan pertanyaan, mudah 
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untuk menangkap dan menerima materi pembelajaran. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan awal matematis sedang sedikit lebih pasif dari peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal matematis tinggi, jarang mengajukan pertanyaan dan 

sedikit sulit untuk menangkap dan menerima materi pembelajaran. Peserta didik 

dengan kemampuan awal matematis rendah tidak terlihat mengajukan pertanyaan dan 

sulit untuk menangkap dan menerima materi pembelajaran sehingga dalam 

mengerjakan soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis pun tidak maksimal. 

Pada hasil penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan antara peserta didik 

yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi dan sedang. Ini menunjukkan 

bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi memiliki 

kemampuan pemahaman konsep matematis lebih baik dari peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal matematis sedang. Perbedaan yang signifikan juga terlihat 

pada peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi dan rendah, 

tetapi bagi peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis sedang dan 

rendah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

teori bahwa kemampuan awal matematis yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori tersebut karena peserta didik 

kurang serius dan ada kegiatan kerjasama antar peserta didik dalam mengerjakan soal 

tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Ketidaksesuaian hasil penelitian juga 

karena ada beberapa peserta didik yang tidak serius pada saat belajar kelompok 

mengerjakan LKS, membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan 
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soal tes. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil yang tidak sesuai dengan teori, yang 

seharusnya jika peserta didik memiliki kemampuan awal matematis yang baik akan 

memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis lebih baik pula. 

 

2. Hipotesis Ketiga 

Interaksi dalam penelitian ini merupakan interaksi antara model pembelajaran 

dan kemampuan awal matematis peserta didik terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI modifikasi PBL dan model pembelajaran konvensional, 

Sedangkan kemampuan awal matematis pada penelitian ini dikelompokkan kedalam 

tiga kategori, yaitu kemampuan awal matematis tinggi, kemampuan awal matematis 

sedang, dan kemampuan awal matematis rendah. 

Secara teori bahwa terdapat hal yang dapat mempengaruhi kemampuan 

pemahaman konsep matematis, yaitu bagaimana guru memberikan faktor 

pembelajaran (model pembelajaran) jika dilihat tingkat kemampuan awal matematis 

peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi dan 

sedang lebih cocok dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL, 

namun tidak cocok untuk peserta didik yang memiliki kemampuan awal matematis 

rendah. Hal tersebut dikarenakan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

modifikasi PBL membutuhkan peserta didik yang aktif seperti dapat menyatakan 

ulang dari sebuah konsep dan dapat menyajikan konsep dalam berbagai representasi 
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matematis. Proses belajar mengajar demikian yang diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matrematis peserta didik. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional peserta 

didik lebih terkesan pasif karena peserta didiknya mendengarkan, menyimak, dan 

mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan teori tersebut, peserta didik 

yang memiliki kemampuan awal matematis tinggi dan sedang akan lebih mudah 

beradaptasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI modifikasi PBL daripada 

dengan model pembelajaran konvensional, sedangkan peserta didik yang kemampuan 

awal matematisnya tergolong rendah akan cenderung sulit untuk beradaptasi dengan 

strategi pembelajaran yang digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis. Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori tersebut 

karena peserta didik kurang serius pada saat proses pembelajaran. Ketidaksesuaian 

hasil penelitian juga diduga karena ada beberapa peserta didik yang tidak mengikuti 

pembelajaran sehingga informasi materi pembelajaran yang disampaikan tertinggal. 

Hal tersebut membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tes, 

sehingga berpengaruh terhadap hasil yang tidak sesuai dengan teori, yang seharusnya 

ada interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap 

pemahaman konsep matematis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh antara peserta didik yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based 

Learning (PBL) dengan peserta didik yang memperoleh model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. 

2. Terdapat pengaruh antara peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

matematis kelompok tinggi, sedang, dan rendah terhadap pemahaman konsep 

matematis. 

3. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

matematis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis 

 

B. Saran 

Beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dikemukakan antara lain: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

modifikasi Problem Based Learning PBL) dapat dijadikan salah satu alternatif 
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atau pilihan dalam proses pembelajaran dikelas karena dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematis 

2. Guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe team 

assisted individualization (TAI) modifikasi problem based learning (PBL) pada 

pokok bahasan yang lain dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematis. 

3. Peserta didik harus meningkatkan kemampuan awal matematisnya, karena 

kemampuan awal matematis yang baik akan berpengaruh terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis. 

4. Sekolah harus dapat memberikan informasi kepada guru tentang pentingnya 

mengembangkan kemampuan matematis, salah satunya kemampuan pemahaman 

konsep matematis yang secara alamiah dimiliki oleh peserta didik. 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) modifikasi Problem Based Learning 

(PBL) pada pokok bahasan yang lain, meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematis khususnya bagi peserta didik yang kemampuan pemahaman 

konsep matematisnya rendah, serta mengembangkan aspek kemampuan yang lain. 
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