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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

model pembelajaran TAI terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa SMA. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan 

desain penelitian kelompok kontrol non-ekuivalen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI di salah satu SMA Kota Bandung. Dari populasi 

tersebut diambil sampel sebanyak dua kelas. Kelas XI MIA 5 yang berjumlah 37 

siswa sebagai kelas eksperimen dengan diberikan perlakuan model pembelajaran TAI 

dan kelas XI MIA 3 yang berjumlah 37 siswa sebagai kelas kontrol dengan diberikan 

perlakuan model pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan untuk 

penelitian ini berupa tes kemampuan pemecahan masalah matematis siwa untuk 

memperoleh data kuantitatif dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 

eksperimen. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas varians, dan uji perbedaan rata-rata. Sedangkan hasil 

lembar observasi untuk menggambarkan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hasil 

penelitian diperoleh sebagai berikut. (1) Terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran 

TAI. (2) Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA yang 

menggunakan model pembelajaran TAI lebih baik daripada siswa SMA yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Kata kunci: TAI, Konvensional, Pemecahan Masalah Matematis 

I. PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam pendidikan di sekolah baik pada 

jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Menurut Ruseffendi (2006) matematika adalah ratunya 

ilmu, maksudnya bahwa matematika itu tidak bergantung pada bidang studi lain dan dapat dipahami 

dengan tepat serta harus menggunakan simbol dan istilah yang telah disepakati bersama. Selain itu, sebab 

lain yang menyebabkan matematika menjadi ilmu yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah adalah 

karena dengan diajarkannya matematika dapat melatih kemampuan berpikir siswa. National Council of 

Teacher of Mathematics (NCTM) menetapkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan yang harus 

diperoleh siswa mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 12. Standar isi pada NCTM memuat tentang 

jumlah dan operasi, aljabar, geometri, pengukuran, analisis data, dan peluang yang secara eksplisit 

dijelaskan sebagai kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran. Standar prosesnya memuat 

tentang kemampuan pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan 

representasi yang merupakan cara penting untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang sangat penting bagi siswa untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan. Maka setiap siswa harus mempunyai kemampuan pemecahan masalah matematis 

yang baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa SMA merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Hal ini 

sesuai dengan pengalaman peneliti sebagai guru praktikan di salah satu SMA di Kota Bandung 

menunjukkan perlu adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dilihat dari 

kemampuan siswa dalam memahami soal-soal yang bersifat tidak rutin masih kurang sehingga mereka 

cenderung enggan belajar matematika karena mereka tidak mampu membuat model matematika dan 

memperkirakan cara mengerjakan soal yang diberikan. Pembelajaran matematika di sekolah masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada guru serta penyampaian 

konsep matematika yang bersifat informatif. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kemampuan 
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pemecahan masalah siswa karena kurangnya bimbingan untuk siswa mengenai langkah-langkah 

pemecahan masalah. 

Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA diduga dapat 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individually (TAI). Model pembelajaran TAI dirancang 

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya 

lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, ciri khas model pembelajaran TAI ini adalah setiap 

siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru. Komponen-

komponen model pembelajaran Team Assisted Individually (TAI) (Salvin, 1995) yaitu placement test, 

teams, teaching group, student creative, team study, fact test, team score and team recognition, dan whole 

class units. Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang ingin dicapai pada 

penelitian ini yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menerapkan strategi dalam 

menyelesaikan soal, menjelaskan dan menggunakan matematika secara bermakna.  

Rumusan masalah pada penelitiam ini adalah Apakah terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran TAI terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa SMA? 

Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa SMA yang 

menggunakan model pembelajaran TAI? Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran TAI lebih baik daripada siswa SMA yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran TAI terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA, peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TAI, dan peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran TAI dengan siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya dengan diterapkannya model pembelajaran TAI sekolah 

mempunyai gambaran tentang penggunaan model pembelajaran TAI dalam pembelajaran, sehingga dapat 

merekomendasikan kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran TAI untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang 

model pembelajaran TAI dan kemampuan pemecahan masalah matematis. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode, Sifat dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimen karena subjek tidak 

dikelompokkan secara acak tetapi peneliti menerima keadaan subjek seadanya. Sifat penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif. Kuantitatif digunakan karena ada data yang diolah berupa skor yang dapat 

dihitung secara matematis dengan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis. desain penelitian ini 

menggunakan desain kelompok kontrol non-ekuivalen (Ruseffendi, 2010) berikut: 

O      X     O 

O             O 

Keterangan: 

O  = soal Pre-test dan soal Post-test 

X  = model pembelajaran TAI sebagai perlakuan 

----  = subjek tidak dikelompokkan secara acak 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 22 Bandung. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel bedasarkan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2013). Sampel ditentukan oleh guru mata pelajaran matematika peminatan kelas XI, sampel 

dipilih sebanyak 2 kelas yaitu kelas XI MIA 5 dan XI MIA 3 karena dianggap mempunyai kemampuan 

awal matematis yang relatif sama. Kelas XI MIA 5 sebagai kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran TAI sebagai perlakuan dan kelas XI MIA 3 sebagai kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional sebagai perlakuan. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu instrumen 

pembelajaran dan instrumen penelitian. 
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1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan bahan ajar. 

2. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti membuat 

instrumen penelitian sebagai berikut: 

a. Tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang dijadikan sebagai soal pre-test dan post-test. 

tipe tes yang digunakan adalah tipe uraian. Tipe uraian dipakai agar lebih terlihat proses 

pengerjaannya untuk melihat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memuat 

indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Sebelum instrumen tes kemampuan 

pemecahan masalah matematis digunakan untuk pre-test dan post-test, soal-soal diuji coba terlebih 

dahulu kemudian dianalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. 

b. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas ketika diberikan pembelajaran dengan 

model pembelajaran TAI. 

D. Prosedur Analisis Data 

1. Analisis Data Pre-Test Kemampuan Pemecahan Masalah *Matematis 

a. Analisis Deskriptif Statistik 

b. Uji Normalitas 

c. Uji Homogenitas Varians 

d. Uji Perbedaan Rata-rata 

2. Analisis Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Analisis Deskriptif Statistik 

b. Uji Normalitas 

c. Uji Perbedaan Rata-rata 

3. Analisis Indeks Gain Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Analisis Deskriptif Statistik 

b. Uji Normalitas 

c. Uji Homogenitas Varians 

d. Uji Perbedaan Rata-rata 

4. Analisis Data Lembar Observasi 

Untuk menganalisis data hasil observasi, peneliti mengubahnya keperbandingan jawaban “YA” 

dan “TIDAK” dari keseluruhan pernyataan pedoman. Adapun kategori lembar observasi tersaji 

sebagai berikut: 
Tabel 1 Kategori Lembar Observasi 

Alternatif Jawabab Aspek Hasil Jawaban 

YA Pernyataan terjadi saat proses pembelajaran 

TIDAK Pernyataan tidak terjadi pada saat proses pembelajaran 

 

Berdasarkan kategori pedoman observasi pada tabel 1, hasil observasi aktifitas guru dan siswa 

dapat dihitung dengan menggunakan presentase, dengan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
      

Keterangan: 

 : presentase komponen yang diobservasi 

 : jumlah skor komponen yang diobservasi 

 : skor alternatif jawaban 

Tabel 2 Klasifikasi Presentase Hasil Observasi 

Presentasi Kategori 

           Sangat Baik 

          Baik 

          Cukup Baik 

          Kurang Baik 

      Tidak Baik 

   Sumber: Suherman (2001) 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Team Assisted 

Individually (TAI) terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data Pre-Test Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Analisis data deskriptif digunakan untuk melihat gambaran deskriptif data pre-test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh rata-rata pre-test kelas eksperimen adalah 5,24 dan rata-rata 

pre-test kelas kontrol adalah 5,03. Terlihat bahwa rata-rata pre-test di kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol, namun hal tersebut belum menunjukan bahwa kemampuan awal berpikir kritis 

matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Berdasarkan  hasil uji SPSS diperoleh 

hasil uji normalitas (Eks Sig. = 0,053 ≥ 0,05; Kontrol Sig. = 0,059 ≥ 0,05), uji homogenitas varians 

(Sig. = 0,730 ≥ 0,05), uji perbedaan rata-rata (Sig. = 0,598 ≥ 0,05) dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelas tidak terdapat perbedaan. 

2. Analisis Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Analisis data deskriptif digunakan untuk melihat gambaran deskriptif data pre-test dan post-test 

kelas eksperimen, diperoleh rata-rata pre-test kelas eksperimen adalah 5,24 dan rata-rata post-test 

kelas eksperimen adalah 34,30. Terlihat bahwa rata-rata post-test di kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada rata-rata pre-test kelas eksperimen, namun hal tersebut belum menunjukan bahwa 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis secara signifikan. Berdasarkan  hasil uji 

SPSS diperoleh hasil uji normalitas (Pre-test Sig. = 0,053 ≥ 0,05; Post-test Sig. = 0,137 ≥ 0,05) dan uji 

perbedaan rata-rata (Sig. = 0,000 < 0,05) dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran TAI. 

3. Analisis Indeks Gain Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Analisis data deskriptif digunakan untuk melihat gambaran deskriptif data Indeks Gain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh rata-rata Indeks Gain kelas eksperimen adalah 0,8357 dan 

rata-rata Indeks Gain kelas kontrol adalah 0,5814. Terlihat bahwa rata-rata Indeks Gain kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata Indeks Gain kelas kontrol, namun hal tersebut belum 

menunjukan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis secara signifikan. 

Berdasarkan  hasil uji SPSS diperoleh hasil uji normalitas (Eks Sig. = 0,486 ≥ 0,05;  Kontrol Sig. = 

0,102 ≥ 0,05), uji homogenitas varians (Sig. = 0,471 ≥ 0,05) dan uji perbedaan rata-rata (Sig. = 0,000 

< 0,05) dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

SMA yang menggunakan model pembelajaran TAI lebih baik daripada siswa SMA yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

4. Analisis Data Lembar Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat aktivitas guru dan aktivitas siswa. Data hasil observasi 

diperoleh dari pengisian format lembar observasi oleh observer yang dilakukan di kelas eksperimen 

sebanyak tiga kali pertemuan. Lembar observasi dalam penelitian ini mencakup lembar observasi guru 

dan siswa selama pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TAI. Tujuan dari 

dilakukannya observasi ini yaitu untuk melihat kesesuaian antara proses pembelajaran dengan 

langkah-langkah model pembelajaran TAI. Berikut adalah data hasil lembar observasi yang disajikan 

tabel 3: 

 

 
Tabel 3 Deskripsi Data Hasil Lembar Observasi 

Pertemuan Aktivtitas Presentase Interpretasi 

1 
Guru 81,2% Baik 

Siswa 77,3% Baik 

2 
Guru 95,5% Sangat Baik 

Siswa 86,4% Baik 

3 
Guru 100% Sangat Baik 

Siswa 100% Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 3, secara keseluruhan guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan model pembelajaran TAI yang telah disusun dalam RPP. Namun tidak seluruh langkah-

langkah pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terdapat pada aktivitas pembelajaran di 

pertemuan pertama dan kedua, dimana guru tidak sepenuhnya melaksanakan langkah-langkah 
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pembelajaran yang telah disusun. Aktivitas siswa selama pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran TAI secara keseluruhan telah sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran 

TAI. Namun tidak semua aktivitas dilakukan oleh siswa, hal ini dapat terlihat pada aktivitas 

pembelajaran di pertemuan pertama dan kedua. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian statistik data Pre-test kemampuan pemecahan masalah matematis pada 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, mempunyai varians yang sama dan tidak 

terdapat perbedaan rata-rata. 

Pengujian hipotesis pertama yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran TAI. Hipotesis ini diterima dengan melihat nilai 

signifikansi pada uji perbedaan rata-rata antara data Pre-test dan data Post-test kelas eksperimen. Dalam 

hal ini, hasil dari signifikan berbeda maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran TAI meningkat. Berdasarkan pengalaman peneliti siswa dapat 

memecahkan masalah sesuai dengan perintah dan apabila ada yang tidak dimengerti siswa tersebut 

menanyakan pada tutor kelompoknya. Jika siswa tersebut belum mengerti boleh menanyakan pada guru. 

Setelah dapat memecahkan masalah pada keterampilan 1, siswa melanjutkan untuk memecahkan masalah 

pada keterampilan ke-2. Selain itu siswa juga harus memecahkan masalah pada tes formatif. 

Pengujian hipotesis kedua yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA 

yang menggunakan model pembelajaran TAI lebih baik daripada siswa SMA yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  Hipotesis ini diterima dengan melihat nilai signifikansi pada uji perbedaan 

rata-rata antara data Indeks Gain kelas eksperimen dan data Indeks Gain kelas kontrol. Kemampuan 

pemecahan masalah matematis pada siswa kelas eksperimen meningkat lebih baik dari kelas kontrol. Hal 

ini disebabkan setiap pertemuan siswa selalu berhadapan dengan permasalahan yang harus dipecahkan 

dengan bantuan tutor sebaya dan guru. 

Selain data yang mendukung hipotesis, data yang menunjang dalam penelitian ini yaitu hasil lembar 

observasi pelaksanaan penerapan model pembelajaran TAI. Peneliti yang berperan sebagai guru dapat 

menyesuaikan waktu dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TAI serta 

memberikan bimbingan kepada seluruh siswa secara merata di kelas. Dilihat dari hasil lembar observasi, 

pada kegiatan guru maupun siswa yang terlaksana baik ataupun sangat baik, maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran TAI sehingga kemampuan 

pemecahan masalah matematis lebih meningkat dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvesional. 

Sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa model pembelajaran TAI dirancang untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih 

banyak digunakan untuk pemecahan masalah (Widyantini, 2006). Pada penelitian ini peneliti memberikan 

beberapa permasalah untuk dipecahkan secara individu atau dibantu oleh tutor sebaya dan guru. Hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang menunjukan terdapat pengaruh model pembelajaran TAI terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran TAI 

terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. Kesimpulan secara lebih 

rincinya adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA yang menggunakan 

model pembelajaran TAI dengan nilai signifikansinya adalah 0,000 <        . 

2. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA yang menggunakan model 

pembelajaran TAI lebih baik daripada siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional dengan nilai signifikansinya adalah 0,000 <        . 

Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran TAI terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh berikut saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat untuk model pembelajaran TAI dalam pembelajarn matematika. Adapun saran tersebut 

adalah: 
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1. Model pembelajaran TAI dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran matematika di kelas 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis khususnya pada siswa kelas XI 

SMA. 

2. Model pembelajaran TAI perlu diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah karena pada 

kenyataannya dengan model pembelajaran TAI siswa didorong aktif belajar dan menyelesaikan 

masalah. Meskipun demikian waktu yang diperlukan dalam menerapkan model pembelajaran TAI 

cukup banyak sehingga diharapkan dapat dipersiapkan dengan baik mengenai instrumen pembelajaran 

yang akan digunakan dan seluruh hal yang diperlukan.  

3. Bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut, bisa diteliti terkait peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok rendah pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI. 
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