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Abstrak - Strategi scaffolding merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih 

guru untuk membantu kesulitan siswa dalam belajar. Di dalam proses scaffolding, 

guru membantu siswa menuntaskan tugas atau konsep pada pada awalnya tidak 

mampu dia peroleh secara mandiri. Guru hanya memberikan bantuan berupa 

teknik./keterampilan tertentu dari tugas-tugas yang diluar batas kemampuan 

siswa. Team   Assisted   Individualization (TAI)   merupakan   model 

pembelajaran  yang  menarik,  karena  menerapkan  gabungan dari  dua  hal yaitu   

belajar   dengan   kemampuan   masing - masing   individu   dan   belajar 

kelompok. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana pembelajaran  

matematika dengan scaffolding yang dikemas dengan Team Assisted 

Individualization ( TAI ) Supaya siswa yang mempunyai kemampuan lebih ikut 

membantu siswa lain yang memerlukan bantuan dalam memahami konsep 

matematika dengan metode  Team Assisted Individualization ( TAI ). 
 

Kata kunci : Pembelajaran matematika, Scaffolding, Team Assisted Individualization   

( TAI ) 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting di dalam memajukan daya pikir manusia. Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa yang akan datang diperlukan penguasaan ilmu matematika yang kuat sejak dini. 

Machmud (2011) mengatakan Sebagai sains, matematika dapat dipandang sebagai pengetahuan 

yang diperoleh melalui penalaran yang hirarkis, aksiomatik deduktif, akurat, formal dan abstrak, 

sementara sebagai alat, dapat dipandang sebagai bahasa matematika serta sebagai sarana untuk 

mengembangkan cara-cara pemikiran yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menangani dan menjelaskan fenomena ilmu matematika itu sendiri dalam menghadapi  kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan [1].  

Uno (2012) menyatakan belajar adalah pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai akibat adanya proses dalam bentuk interaksi 

belajar terhadap suatu objek yang ada dalam lingkungan belajar.Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa Proses pelaksanaan pembelajaran matematika di setiap tingkat pendidikan membutuhkan 

perhatian secara komprehensif[2]. Fokus perhatian tidak akan lepas dari tiga aspek yang saling 

terkait satu aspek; guru, siswa dan bahan / konten. Hal ini juga disampaikan oleh  Fitriyaningsih 

(2014) bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa 

mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta 

mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya[3]. 

Dari hasil wawancara beberapa siswa yang ada di lingkungan penulis yaitu di daerah 

kabupaten lampung tengah provinsi lampung mengatakan bahwa matematika  itu  pelajaran  

yang  sulit  atau  susah  dipahami, menakutkan dan bahkan kurang diminati oleh sebagian siswa. 

Hal ini diperkuat dengan hasil dari laporan TIMSS. Prestasi matematika di Indonesia secara umum 

masih rendah dibandingkan negara negara tetanggasesuai Laporan TIMSS  2011, seperti yang 

disampaikan Murni (2013) diketahui  bahwa prestasi  matematika siswa  Indonesia  berada  pada 

urutan ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata turun menjadi 386 [4]. Sementara itu, OECD 
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(2013) menyebutkan hasil PISA tahun 2012 dibidang literasi  matematika indonesia menempati 

urutan ke-64 dari 65 negara[5]. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir siswa dalam 

bidang matematika masih tergolong rendah. Siswa belum memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah non rutin atau soal-soal yang dituntut untuk berpikir lebih tinggi.. Padahal 

siswa  seharusnya  menyadari  bahwa  kemampuan  untuk  berpikir  logis, rasional, kritis, cermat, 

efisien dan efektif itu merupakan ciri pengajaran matematika yang sangat dibutuhkan untuk 

menghadapi era persaingan bebas yang semakin mengglobal. 

 Selama ini proses pembelajaran yang dilakukan selama duduk di bangku sekolah dasar 

dilakukan dengan cara konvensional dimana siswa memperoleh pengetahuan matematika secara 

dogmatis, siswa kurang dilibatkan, sehingga siswa terpaku pada penyelesaian soal secara mekanis 

bukan pada pemahaman konsep materi yang diajarkan. Padahal kita tau bahwa kemampuan setiap 

siswa itu berbeda-beda dan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga siswa 

memerlukan pembelajran yang aktif. Tetapi juga memerlukan bimbingan bagi mereka yang 

memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda setiap individunya. Sehingga di Indonesia 

diperlukan pembelajaran yang bisa memfasilitasi keberagaman kemampuan siswa yang ada di 

dalam sebuah kelas. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pembelajaran dengan bentuk kegiatan diskusi dalam 

kelompok yang dapat diterapkan,  salah satunya adalah TAI. Model pembelajaran TAI adalah 

suatu model pembelajaran yang dikemukakan oleh Slavin pada tahun 1995. Slavin (2008)  

mengatakan  bahwa  dasar pemikiran dari model pembelajaran TAI mengadaptasi dari perbedaan 

individual yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mencapai prestasi[6]. peserta 

didik memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampampuan dan motivasi yang sangat beragam 

dimana pembelajaran keberhasilannya sangat bergantung pada penguasaan kemampuan yang 

dipersyaratkan.  

Pada sisi lain, pembelajaran diarahkan untuk menggunakan kooperatif atau bekerja dalam 

kelompok sehingga muncul sebuah pemikiran untuk mengombinasikan keunggulan kooperatif, 

pembelajaran individual dan pengajaran langsung. Jadi TAI dapat diterjemahkan sebagai 

kelompok yang dibantu secara individual atau kelompok di mana ada seorang asisten yang 

membantu secara individual. TAI merupakan pembelajaran secara kelompok di mana terdapat 

seorang peserta didik yang lebih mampu, berperan sebagai asisten/tutor sebaya yang bertugas 

membantu secara individual peserta didik lain yang kurang mampu dalam satu kelompok. Dalam 

hal ini peran pendidik hanya sebagai fasilitator dan mediator dalam proses belajar mengajar. 

Pendidik cukup menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Model 

pembelajaran TAI mengikutsertakan siswa secara aktif dalam pembelajaran sehingga mereka 

menemukan sendiri yang mengakibatkan siswa memehami apa yang mereka peroleh. 

Namun, dalam setiap kelompok pasti sangat beragam kemampuan dari anggota kelompok 

sehingga bisa terjadi ada beberapa siswa yang menemui kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan, menyelesaikan masalah yang diberikan , dan bisa juga ada beberapa siswa yang 

masih kesulitan dalam hal yang mendasar.  Misal, dalam operasi bilangan bulat yang menjadi 

dasar dalam belajar matematika. Sehingga diperlukan bantuan untuk siswa-siswa tersebut untuk 

melatih pola pikir siswa tersebut. Supaya lebih cepat memahami dan meningkatkan tingkat 

berfikirnya, salah satunya dengan menerapkan scaffolding dalam pembelajaran. 

scaffolding , juga disebut scaffold atau staging menurut wikipedia adalah struktur 

sementara yang digunakan untuk mendukung kru kerja dan bahan untuk membantu dalam 

pembangunan , pemeliharaan dan perbaikan bangunan , jembatan dan semua orang lain yang 

dibuat struktur. Machmud ( 2011) juga mengatakan strategi scaffolding dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dirancang sebelum belajar proses melalui penataan dan penyajian bahan / 

material atau masalah / materi yang dituangkan dalam panduan belajar atau lembar kerja yang 

akan diberikan kepada siswa. Strategi scaffolding  juga dapat diimplementasikan selama proses 

pembelajaran melalui kegiatan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran dalam rangka untuk 

terlibat siswa secara aktif dalam membangun dan memahami materi / isi dan masalah / kasus yang 

dihadapi. Demikian pula, strategi scaffolding dapat diimplementasikan diakhir dari proses belajar 

yang dimaksudkan untuk memberikan penguatan, verifikasi dan prediksi materi atau bahan terkait. 

Seperti yang dikemukakan Stuyf  (2002)  mengatakan bahwa dalam scaffolding siswa dibimbing 

dan didukung melalui kegiatan yang berfungsi sebagai jembatan interaktif untuk mendapatkan 

mereka ke tingkat berikutnya belajar[7]. Dengan demikian peserta didik mengembangkan atau 

membangun pemahaman baru dengan mengelaborasi pada pengetahuan sebelumnya mereka 

melalui dukungan yang diberikan oleh orang lain yang lebih mampu.   
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Dari beberapa pendapat pendapat para ahli, dapat dilihat bahwa strategi TAI 
mengikutsertakan siswa aktif dalam pembelajaran dan menuntun siswa untuk menemukan sendiri. 
Sehingga siswa memahami apa yang mereka peroleh. Kemudian diperkuat dengan scaffolding di 
dalamnya untuk membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami konsep dan materi 
dalam proses diskusi. Selain itu juga memberikan bantuan bagi siswa yang kesulitan untuk 
mengimbangi kemampuan siswa yang yang memiliki kemampuan lebih. Telah banyak penelitian 
yang dilakukan mengenai TAI  serta scaffolding. Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang lebih 
dalam untuk mengetahui pengaruh scaffolding berbasis TAI pada pembelajaran matematika . 
Dengan demikian kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh  scaffolding 
berbasis TAI pada pembelajaran matematika berdasarkan data yang berasal dari studi primer dan 
dari kecenderungan penelitian yang telah ada sebelumnya, serta merangkum secara singkat 
berbagai hasil penelitian tersebut dalam bentuk kuantitatif. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan antara  scaffolding dengan TAI dalam pembelajaran matematika? 
2. Bagaimana implementasi scaffolding berbasis TAI dalam pembelajaran matematika? 

 
C. Tujuan 
Artikel ini bertujuan untuk: 

1. Memaparkan langkah-langkah pengembangan scaffolding berbasis TAI 
2. Mengetahui hubungan antara scaffolding dengan TAI 
3. Mengetahui pengaruh implementasi scaffolding berbasis TAI dalam pembelajaran matematika 
 
D. Manfaat 

Manfaat artikel ini adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan sumbangan ilmu yang positif dan masukan bagi dunia pendidikan dan 

perkembangan siswa sehingga guru dapat menggunakan  artikel ini dalam kegiatan 
pembelajaran. 

2. Memberikan masukan kepada para guru mengenai pembelajaran scaffolding berbasis TAI 
sehingga dapat dimanfaatkan dalam merancang sebuah kegiatan dalam proses pembelajaran 

3. Membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan masalah dalam 
pembelajaran 

4. Memberikan tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai scaffolding 
berbasis TAI 

 
II. PEMBAHASAN 

Kajian meta analisis yang dilakukan meliputi bidang matematika, pembelajaran scaffolding 
dan TAI, dan pembelajaran matematika yang dilakukan dengan mencari data dari hasil kajian 
jurnal baik nasional maupun internasional dari beberapa negara yang berfokus pada scaffolding 
dan TAI pada pembelajaran matematika. Karakteristik dan hasil perhitungan ukuran efek disajikan 
pada tabel 1. 

 
TABEL 1. KARAKTERISTIK DATA PENELITIAN DAN UKURAN EFEK (EFFECT SIZE). 

 
 Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata ukuran efek (UE) hasil  
 
analisis adalah 0,9394, artinya rata-rata Pembelajaran matematika negara-negara tersebut 
tergolong tinggi. Hasil ini Sesuai dengan hasil penelitian  Casem (2013)  bahwa scaffolding dapat 
meningkatkan beberapa hal berikut:  
1. Strategi pengajaran scaffolding dapat meningkatkan Kinerja matematika siswa SMA. Itu bisa 

mengakibatkan hubungan pribadi yang berarti dengan guru dan rekan-rekan di kelas.  
2. Strategi Scaffolding dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap matematika. 

No Peneliti Negara Jenjang Eksperimen Kontrol Kajian Total 
respon-den 

Ukuran 
Efek (UE) 

1 Adeneye O. A. 
Awofala, Abayomi A. 
Arigbabu, Awoyemi 
A. Awofala 

Nigeria SMA Pembelajaran 
TAI 

Konven-
sional 

Kemauan 
dan sikap 
belajar 

116 0,918 

2 Dr. Ibrahim Jbeili  Jordania SD Pembelajaran 
TAI 

Konvensi
onal 

Pemaham
an konsep 

159 0,406 

3 Rifqia Apriyanti Indonesia SMP Pembelajaran 
TAI 

Konvensi
onal 

Hasil 
belajar 

80 0,991 

4 Remalyn Q. Casem Philipina SMA Scaffolding Konvensi
onal 

Sikap 
belajar 

24 2,185 

Rata-rata 1,125 
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3. Sikap positif terhadap matematika dapat mengakibatkan kinerja yang lebih tinggi dalam 
subjek[8]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berdasarkan grafik.1  diketahui bahwa rata-rata ukuran efek pada peningkatan 

pembelajaran matematika tertinggi adalah negara Philipina. Dan di Indonesia memilki ukuran efek 

yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran matematika di Indonesia, guru 

masih banyak menggunakan pembelajaran konvensional sehingga tidak merangsang siswa untuk 

aktif dan berpikir kritis, akibatnya tidak ada kepercayaan diri pada siswa ketika dihadapkan pada 

soal baik yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi maupun soal yang sederhana. 

 Kemudian  Slavin (2008)  dalam penelitiannya menyatakan “In scaffolding instruction a 

more knowledge able other provides scaffolds or supports to facilitate the learner’s development.  

The scaffolds facilitate a student’s ability to build on prior knowledge and internalize new 

information” [6]. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, dalam proses scaffolding peranan guru 

sangat penting, yaitu mendukung untuk memfasilitasi pengembangan peserta didik atau konsep 

pada pada awalnya tidak mampu dia peroleh secara mandiri. Atau dengan kata lain, peranan guru 

lebih difokuskan hanya memberikan bantuan berupa teknik./keterampilan tertentu dari tugas-tugas 

yang diluar batas kemampuan siswa untuk membangun pengetahuan dan internalisasi informasi 

baru. Ketika siswa dipandang telah mampu melakukan tanggung jawabnya dalam tugas-tugas 

maka ketika itu guru mulai dengan proses ‘fading’, atau melenyapkan bantuan, agar siswa dapat 

bekerja secara mandiri. 

 Team Assissted individualization (TAI )  merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

dikemukan oleh Robert E Slavin. TAI menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan individual 

instruksi diprogram. Pembelajaran kooperatif mengacu pada belajar bersama di kecil kelompok 

untuk mempengaruhi akuntabilitas individu dan tujuan kelompok umum. Slavin [7] menyatakan 

bahwa TAI dalam matematika diprakarsai sebagai usaha merancang sebuah bentuk pengajaran 

individual yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bisa membuat pengajaran individual 

menjadi tidak efektif. Sementara itu Farikah (2011)  mengatakan Salah  satu  model  pembelajaran  

kooperatif  yang  sangat  menarik adalah   tipe   TAI   merupakan   model pembelajaran  yang  

menarik,  karena  menerapkan  gabungan dari  dua  hal yaitu   belajar   dengan   kemampuan   

masing - masing   individu   dan   belajar kelompok[9]. Inti  dari pembelajaran  TAI  ini  adalah  

pembelajaran  dengan membentuk kelompok - kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 

sampai  5  siswa  dalam   setiap  kelompoknya,   diikuti  dengan  pemberian bantuan secara 

individu bagi siswa yang memerlukannya 

 Pengembangan pembelajaran scaffolding berbasis TAI diharapkan dapat membantu siswa 

dalam pembelajaran matematika. Dimana pembelajaran  TAI   adalah  pembelajaran  dengan 

membentuk kelompok - kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 sampai  5  siswa  

dalam   setiap  kelompoknya,   diikuti  dengan  pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya. Hal itu sejalan dengan metode scaffolding merupakan salah satu strategi yang 

dapat dipilih guru untuk membantu kesulitan siswa dalam belajar. 

 

GAFIK  1.  EFFECT SIZE 
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Pembimbingan dan pemberian bantuan memang diperlukan bagi individu atau kelompok agar 
fokus pada segi-segi penting dari suatu proses pembelajaran.  Silberman (2013) Mengatakan 
pembimbingan pembelajaran tindakan membantu para anggota tim untuk merenungkan apa yang 
telah mereka pelajari dan bagaimana cara mereka memecahkan masalah [10]. Sementara itu, 
menurut Mckenzie ( Stuyf, 2002)  dalam scaffolding guru setidaknya dapat memberikan 6 bantuan 
berikut ini, 
1. Memberikan arah yang jelas dan mengurangi kebingungan siswa - Pendidik mengantisipasi 

masalah yang mungkin dihadapi siswa dan kemudian mengembangkan petunjuk langkah 
demi langkah, menjelaskan apa harus dilakukan seseorang untuk memenuhi tujuan.  

2. Menjelaskan tujuan - guru membantu siswa memahami mengapa mereka melakukan 
pekerjaan dan mengapa penting.  

3. Memberikan tugas pada siswa - dengan menyediakan struktur, pelajaran atau penelitian 
proyek scaffolded, menyediakan jalur untuk peserta didik. Siswa dapat membuat keputusan 
tentang jalan mana yang dipilih atau hal-hal apa untuk mengeksplorasi semua cara tetapi 
mereka tidak dapat mengerjakan keluar dari ketentuan, yang merupakan tugas yang ditunjuk.  

4. Tes tertulis dan menggabungkan penilaian dan umpan balik - Harapan yang jelas dari awal 
kegiatan, contoh karya/ keterampilan , rubrik, dan standar keunggulan ditunjukkan kepada 
siswa.  

5. Memberi rujukan kepada siswa sumber belajar yang bagus - Pendidik memberikan sumber 
untuk mengurangi kebingungan, frustrasi, dan waktu. Para siswa kemudian dapat 
memutuskan mana dari sumber-sumber ini yang baik untuk digunakan.  

6. Mengurangi ketidakpastian - Pendidik menguji pengetahuan tentang pelajaran mereka untuk 
menentukan kemungkinan masalah dan kemudian memperbaiki pembelajaran untuk 
menghilangkan kesulitan  sehingga pembelajaran dapat dimaksimalkan [7]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa pasti tidak sama karena tingkat heterogenitas di 

dalam kelas pasti ada. Menurut Silberman (2014) dalam proses pengembangan pembelajarannya 

diharapkan siswa dalam setiap kelompok saling berdiskusi secara aktif dalam membangun dan 

memahami materi / isi dan masalah/kasus yang dihadapi dan saling membantu siswa lain yang 

belum mampu memahami materi atau kasus secara bertahap[11]. Pemberian bantuan kepada 

siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, dan dilakukan secara kombinasi antara 

siswa dengan guru. Sebagai contoh dalam suatu kelompok kecil,  siswa A yang belum 

memahami materi diberi bantuan oleh siswa B yang lebih memahami materi dan juga diberi 

bantuan oleh guru sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian siswa B juga diberi bantuan oleh 

 

GAMBAR 1. TAHAP PELAKSANAAN  SCAFFOLDING BERBASIS TAI 
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GAMBAR 2. TAHAP-TAHAP SCAFFOLDING BERBASIS TAI 
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guru untuk memahami materi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya apabila siswa A sudah 

memahami materi akan diberi bantuan lagi untuk memahami materi yang lebih tinggi oleh siswa 

B yang sudah mendapatkan bimbingan dari guru dan juga diberi bantuan oleh guru. Dan begitu 

seterusnya sampai sluruh siswa mencapai tahapan/kemampuan yang ingin dicapai. Hal ini 

dimaksudkan supaya pemberian bantuan bersifat paralel dan berkolaborasi antara guru dengan 

siswa yang didapatkan dari kerja sama tim aktif. Seperti yang disampaikan Jbeilian (2012), 

kegiatan pembelajaran kerja sama tim aktif  mengajarkan kemampuan melalui kegiatan 

kelompok kecil yang memungkinkan untuk mendorong pembelajaran aktif dengan cara 

tersendiri[12] 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. kesimpulan 
Dalam artikel ini telah disajikan beberapa hasil yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Scaffolding dan TAI memiliki pengaruh yang tinggi terhadap peningkatan pembelajaran 

matematika. 

2. Terdapat perbedaan rata-rata antar beberapa negara mengenai peningkatan pembelajaran 

matematika yang didasarkan jenis kelamin, suku/ras, keterbelakangan, kesehatan, dan 

jenjang pendidikan. 

3. Pengembangan scaffolding berbasis TAI pada kegiatan pembelajaran dapat memberikan 

hasil yang positif terhadap peningkatan pembelajaran matematika misalnya kemauan 

belajar, sikap pada matematika dan akademik siswa.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai tindak 

lanjut dari artikel ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada siswa yang membantu guru memberikan bantuan kepada siswa yang belum bisa  agar 

membantu siswa tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainya dan tetap menjalin 

hubungan yang baik terhadap sesama teman. 

2. Guru harus menggunakan strategi scaffolding di kombinasi dengan beberapa metode 

tradisional dalam mengajar rekonseptual peran mereka sebagai fasilitator dalam 

pengembangan konstruksi matematika siswa daripada satu-satunya sumber pengetahuan 

matematika.  

3. Guru harus terus bekerja untuk inovatif perubahan terutama pada pengembangan intervensi 

bahan dan strategi dan integrasi teknologi instruksional di kelas matematika untuk membantu 

mereka mengeksplorasi dan menemukan matematika konsep sendiri untuk retensi yang lebih 

baik  
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