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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu hal yang 

terpenting dalam pembelajaran. Pemahaman konsep membuat siswa lebih 

mudah dalam menyelesaikan permasalahan karena siswa akan mampu 

mengaitkan serta memecahkan permasalahan tersebut dengan berbekal konsep 

yang sudah dipahaminya. Sebaliknya, jika siswa kurang memahami suatu 

konsep yang diberikan maka siswa akan cenderung mengalami kesulitan dalam 

menggunakan dan memilih prosedur atau operasi tertentu serta 

mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah. Menyadari 

pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika, maka 

pembelajaran tersebut perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga pada akhir 

pembelajaran siswa dapat memahami konsep yang dipelajarinya. 

Belajar matematika memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep 

pada teorema atau rumus. Pemahaman konsep terhadap setiap materi yang 

diajarkan guru penting dimiliki setiap siswa karena dapat membantu proses 

mengingat dan membuat lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal 

matematika yang memerlukan banyak rumus. Pemahaman terbentuk tidak 

hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru, langsung menerima materi 

dari guru, penghafalan rumus-rumus matematika dan langkah-langkah 

penyelesaian soal melainkan dengan memahami makna dari konsep yang 

dipelajari. 
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Adapun indikator yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap suatu 

konsep matematika berdasarkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) tahun 2006 adalah: (1) menyatakan ulang sebuah konsep, (2) 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya), (3) memberi contoh dan non contoh dari konsep, (4) menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, (5) mengembangkan 

syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, (6) menggunakan, memanfaatkan, 

dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan (7) mengaplikasikan konsep 

atau algoritma pemecahan masalah. 

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat tiga indikator utama dari 

pemahaman konsep siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Subah yang berjumlah 

35 siswa memiliki pemahaman konsep belajar matematika yang bervariasi. 

Siswa yang dapat menyatakan ulang suatu konsep 42,86%, siswa yang dapat 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

37,14%, dan siswa yang dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah 31,43%. Rendahnya pemahaman konsep belajar 

matematika ini mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu hanya terdapat 13 

siswa (37,14%) yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 70. 

Akar penyebab bervariasinya pemahaman konsep tersebut dapat 

bersumber dari faktor internal  yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

siswa, factor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa dan faktor 

pendekatan belajar (approach to learning). 
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Faktor pendekatan belajar merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

pemahaman konsep siswa. Faktor tersebut bersumber dari strategi yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Untuk 

memberikan pemahaman konsep kepada siswa dalam pembelajaran bukanlah 

hal yang mudah. Guru harus memilih strategi pembelajaran yang tepat 

sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Salah 

satunya guru dapat menerapkan strategi (Team Assisted Individualied) TAI. 

TAI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada kegiatan 

kelompok kecil yang bersifat heterogen dengan latar belakang cara berfikir 

yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan 

bantuan. Dengan berkelompok, siswa dapat saling berbagi ilmu atau bertukar 

pikiran dengan temannya sehingga materi yang diperoleh siswa akan lebih 

bermakna. Hal tersebut dikarenakan banyak siswa yang justru lebih memahami 

materi dengan sistem tutor sebaya atau materi tersebut disampaikan oleh teman 

sendiri. 

Menurut Robert E. Slavin (2009: 191) strategi TAI memberikan 

kesempatan kepada para siswa untuk berkembang pada taraf pengajaran yang 

sesuai dengan individual atau kelompok kecil. Peran guru dalam strategi ini 

hanya sebagai pembimbing dan fasilitator bagi siswa sehingga dapat 

meminimalisir katerlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin. 

Dengan strategi ini siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi 

yang diberikan dengan cepat dan akurat. 
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Untuk dapat melaksanakaan pembelajaran melalui strategi 

pembelajaran TAI maka peneliti bekerjasama dengan guru matematika kelas 

XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Subah untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Proses PTK ini memberikan kesempatan pada peneliti dan guru untuk 

mengetahui permasalahan dalam pembelajaran matematika sehingga dapat di 

kaji dan di tuntaskan. Dengan demikian proses pembelajaran dengan strategi 

TAI diharapkan mampu meningkatkan pamahaman konsep dan hasil belajar 

matematika pada siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan pemahaman konsep belajar setelah dilakukan 

pembelajaran matematika melalui strategi TAI pada siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 1 Subah tahun 2012/2013? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran 

matematika melalui strategi TAI pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 

Subah tahun 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep dan hasil 

belajar matematika siswa. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep belajar dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi TAI pada siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 1 Subah semester genap tahun 2012/2013. Pemahaman 

konsep belajar diamati dari indikator: (1) menyatakan ulang sebuah 

konsep, (2) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu, dan (3) mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah. 

b. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran matematika melalui strategi TAI pada siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 1 Subah semester genap tahun 2012/2013. Hasil belajar 

matematika diukur dari nilai tes tertulis yang diberikan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan 

pemahaman konsep dan hasil belajar matematika siswa melalui strategi 

TAI. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada strategi pembelajaran  di sekolah serta mampu mengoptimalkan 

pemahaman konsep dan hasil belajar matematika siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

Pada tatanan praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi 

siswa, guru matematika dan sekolah diantaranya : 

a. Bagi siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil 

belajar matematika melalui strategi TAI. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan guru sebagai strategi 

pembelajaran dikelas dan meningkatkan pemahaman konsep serta hasil 

belajar matematika siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Menemukan cara pemecahan dari permasalahan yang diteliti dan 

menambah wawasan serta pengetahuan penulis. 

d. Bagi Pembaca  

Memberikan referensi bagi penelitian lain yang mengangkat 

masalah yang serupa. 

 

E. Definisi Operasional Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis 

ajukan, maka perlu disertakan definisi-definisi istilah sebagai berikut: 
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1. Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan untuk 

menangkap dan menguasai lebih dalam lagi sejumlah fakta yang 

mempunyai keterkaitan dengan makna tertentu. Pemahaman konsep penting 

bagi siswa karena dengan memahami konsep yang benar maka siswa dapat 

menyerap, menguasai, dan menyimpan materi yang dipelajarinya dalam 

waktu yang lama. Pemahaman konsep dalam belajar matematika diamati 

dari indikator: (1) menyatakan ulang sebuah konsep, (2) menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan (3) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

2. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika adalah tingkat keberhasilan yang dicapai 

melalui proses  belajar matematika yang dapat diukur dalam bentuk nilai. 

Indikator pencapaian prestasi belajar matematika diukur dengan tes tertulis 

tentang materi matematika yang diberikan kepada siswa dengan KKM 70. 

3. Strategi TAI 

Strategi TAI merupakan strategi yang mengombinasikan 

pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Dimulai dari guru 

memberikan tugas individual sebagai dasar skor awal, guru membentuk 

siswa menjadi beberapa kelompok kecil, guru sebagai fasilitator dalam 

pembahasan materi, dan pemberian penghargaan kepada kelompok siswa 

yang mendapat nilai tertinggi. 


