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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa dengan strategi team assisted individualization. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali 
tahun 2013/ 2014. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode alur 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika, 
hal ini dapat dilihat dari: 1) kemampuan siswa mengaplikasikan rumus, sebelum 
tindakan 46,87%, setelah tindakan meningkat menjadi 87,09%, 2) kemampuan 
siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep matematika, sebelum 
tindakan 37,5%, setelah tindakan meningkat menjadi 78,13%, 3) kemampuan 
mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada guru, seblum tindakan 40,62%, 
setelah tindakan meningkat menjadi 77,42%, 4) kemampuan membuat 
kesimpulan, sebelum tindakan 34,37%, setelah tindakan meningkat menjadi 
83,87%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan team assisted 
individualization dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
matematika siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali pada pokok 
bahasan segitiga dan segi empat. 

Kata Kunci: Pemahaman Konsep, team assisted individualization 

 

PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disipin dan 

mengembangkan daya pikir manusia( Masykur dan Halim, 2007: 52). Sehingga 

dalam pembelajaran matematika diperlukan pemahaman konsep untuk agar 

tercipta pembelajaran yang aktif.  



 
 

Pemahaman konsep dalam matematika sangat penting, karena merupakan 

langkah awal untuk memahami materi tersebut. Siswa akan mendapatkan hasil 

belajar yang baik apabila siswa mempunyai pemahaman konsep yang baik, 

sehingga siswa akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan 

diberikan oleh guru. Dengan pemahaman konsep siswa tidak perlu mengahafalkan 

materi ataupun rumus, karena siswa akan mudah mengembangkan pembelajaran 

matematika. Dengan demikian pemahaman konsep yang baik akan tercipta hasil 

belajar yang baik. Maka diperlukan suatu pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematika. 

Pentingnya pemahaman konsep matematika dapat dikembangkan dengan 

strategi pembelajaran Team Assisted Individualization. Penggunaan strategi 

pembelajaran Team Assisted Individualization diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, sehingga siswa akan 

mendapatkan pembelajaran yang bermakna. 

Kenyataan di lapangan, khusunya pada siswa kelas VII G SMP Negeri 2 

Ngemplak, bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa rendah. Hal 

ini terbukti pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas VII G, 

dimana dari 32 siswa hanya 15 siswa (46,87%) yang mampu mengaplikasikan 

rumus dengan benar, ada 12 siswa (37,5%) yang mampu memecahkan masalah 

sesuai dengan konsepnya, terdapat 13 siswa (40,62%) yang mampu mengajuka 

pertanyaan dan memberi tanggapan kepada guru, dan ada 11 siswa (34,37%) yang 

mampu membuat kesimpulan. Dari hasil obervasi yang dilakukan oleh peneliti 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak masih rendah. 

Dari beberapa hasil observasi keadaan dari siswa kelas VII G SMP Negeri 

2 Ngemplak, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. berdasarkan 

pentingnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa maka peneliti 

tergugah untuk melakukan penelitian dengan tujuan meningkatkan kemampuan 



 
 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak 

Boyolali dengan menggunakan strategi pembelajaran Team Assisted 

Individualization. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari 

permasalahan riil yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar, kemuadian 

direfleksikan alternative pemecahan masalah dan ditindaklanjuti dengan tindakan-

tindakan nyata yang terencana san terukur (Sutama, 2012: 134). Prosedur 

peneitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Uap siklus terdiri atas 

empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

evaluasi serta analisi dan redleksi (Sutama, 2011: 49). 

Penelitian dilakukan mulai dari perencanaan sejak bulan Maret 2014 

sampai Mei 2014. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII G SMP 

Negeri 2 Ngemplak yang beralamatkan di Donohudan, Ngemplak, Boyolali. 

Prosedur penelitian dilakukan dengan langkah: 1) melakukan dialog awal 

dengan guru matematika, dialog awal dilakukan antara peneliti dengan guru 

matematika pada awal pertemuan, 2) merencanakan hasil dialog awal, hasil dari 

dialog awal permasalahan lebih difokuskan untuk melakukan perencanaan 

tindakan, 3) pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah 

didiskusikan, namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana, 4) 

melakukan observasi, observasi dilakukan oleh guru matematika, dengan obyek 

pengamatan adalah peneliti sebagai guru yang mengajar dalam tindakan, 5) 

melakukan refleksi, refleksi adalah aktivitas melihat kembali berbagai kekurangan 

peneliti yang juga sebagai guru selama tindakan dengan cara berdiskusi. 

Penelitian tindakan dilaksanakan peneliti pada tanggal 21 april 2014 

sampai tanggal 29 April 2014. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII G 

SMP Negeri 2 Ngemplak dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 



 
 

dokumentasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes, a) metode  

observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung proses belajar 

matematika dikelas, diskusi dengan guru matematika dan pengamatan langsung 

kondisi kelas maupun sekolah, b) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

mengetahui permasalahan yang harus diteliti, c) catatan lapangan dalam penelitian 

ini digunakan untuk merangkum perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran 

yang tidak terdapat dalam pedoman observasi, d) dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data sekolah, nama siswa, dan foto tindakan penelitian, e) 

metode tes digunakan untuk mengetahui seberpa jauh kemampuan pemahaman 

konsep siswa sebelum penelitian, selama penelitian dan setelah penelitian 

berlangsung. Strategi pembelajaran Team Assisted Individualization diterapkan 

pada siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Ngemplak pada pembelajaran Segitiga dan 

Segiempat. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan metode alur. Proses alur yang dilalui dalam analisis 

data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Analisis dari fokus penelitian ini ditunjukkan pada siswa dari segi 

kemampuan pemahaman konsep, dengan indicator: 1) kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan rumus, 2) kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sesuai 

dengan konsepnya, 3) kemampuan siswa mengajukan pertanyaan dan member 

tanggapan kepada guru, 4) kemampuan siswa membuat kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian menggunakan strategi pembelajaran Team Assisted 

Individualization dalam dua siklus. Pada siklus I kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa sudah terdapat peningkatan, tetapi belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Sehingga penelitian ini dilanjutkan pada siklus II. 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Team Assisted Individualization dengan standar kompetensi Memahami konsep 



 
 

segitiga dan segiempat serta menentuka ukurannya. Pada tindakan siklus I, 

peneliti menjelaskan pengertian persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah 

ketupat, laying-layang dan trapesium. Pada siklus II, peneliti menjelaskan cara 

menentukan luas dan keliling segitiga dan segi empat. 

 Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Team assisted 

Individualization, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peneliti menjelaskan 

materi dengan strategi Team Assisted Individualization. Peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Peneliti 

membentuk kelompok terdiri 4-5 anggota, kemudian peneliti memberikan 

permasalahan yang akan didiskusikan dan diselesaikan. Salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lainnya menanggapi hasil 

kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya. Peneliti dan siswa membuat 

kesimpulan, kemudian siswa mengerjakan post test yang diberikan guru. 

 Penerapan strategi pembelajaran Team Assisted Individualization siswa 

terlihat aktif sehingga siswa memahami materi dengan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. Tingkat kemampuan pemahaman konsep 

matematika pada penelitian ini dapat dilihat dari sebelum tindakan sampai akhir 

tindakan kelas siklus II. Kemampuan pemahaman konsep matematika pada 

mengapliasikan rumus dan  memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep 

tersebut dengan benar dapat diamati pada hasil post test siswa yang diberikan 

peneliti. Sedangkan pemahaman konsep matematika kemampuan siswa 

mengajukan pertanyaan dan memberi tanggapan kepada guru serta membuat 

kesimpulan dapat dilihat dari pengamatan speneliti terhadap siswa saat siswa 

mengajukan pertanyaan yang belum dipahami dan terhadap jawaban siswa 

mengenai materi yang disampaikan. 

 Penerapan strategi pembelajaran Team Assisted Individualization terbukti 

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika, hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian indicator yang telah mencapai harapan. Hasil penelitian ini 

ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini. 



 
 

 

Gambar 1 

Grafik Peningakatan kemampuan Pemahaman Konsep Matematika 

 Gambar 1 merupakan  grafik peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep dalam pembelajaran matematika mulai dari sebelum tindakan sampai 

tindakan putaran II. Indicator kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa mengalami peningkatan yaitu siswa mampu dalam mengaplikasikan 

rumus dari sebelum tindakan  15 siswa (46,87 %), putaran I 20 siswa (62%), 

dan pada putaran II menjadi 27 siswa (87,09%). Kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dari sebelum tindakan 12 siswa (37,5%), putaran I 17 

siswa (53,13%), dan pada putaran II menjadi 25 siswa (78,13%). 

Kemampuan siswa mengajukan pertanyaan dan member tanggpan kepada 

guru dari sebelum tindakan 13 siswa (40,62%), putaran I 15 siswa (46,88%), 

dan pada putaran II menjadi 24 siswa (77,48%). Kemampuan siswa 

membuat kesimpulan dari sebelum tindakan 11 siswa (34,37%), putaran I 14 

siswa (43,75%), dan pada putaran II menjadi 26 siswa (83,84%). 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dahulu tentang 

pemaham konsep matematika, penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

Purnomo (2010) menyimpulkan bahwa pendekatan realistic dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. penelitian yang dilakukan oleh 

Pa’is (2010) menyimpulkan bahwa metode penemuan terbimbing 

berkelompok dapat meningkatkan pemahaman konsep. Penelitian yang 

dilakukan oleh M. Afrilianto (2012). Penelitian tersebut digunakan 

peneliti untuk meningkatkan pemahaman konsep metematika, tetapi 

model pembelajaran yang digunakan yaitu dengan pendekatan 

Metaphotical Thinking. penelitian Sri Retno Dwi Ariani, dkk (2008) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode kooperatif TAI 

(Team Assisted Individualization) dilengkapi modul dan penilaian 

portofolio dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Khoirunnisa (2010) menyimpulkan  bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model Team Assisted Individualization berbasis 

tutor sebaya dapat meningkatkan pemahaman konsep. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhson minat belajar dan pemahaman 

mahasiswa data ditngkatkan dengan menggunakan metodeProbelem 

Based Learning. 

Berdasarkan uraian dan data diatas menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII 

G SMP Negeri 2 Ngemplak. Hal ini mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa kegiatan pembelajaran melalui strategi pembelajaran Team 

Assisted Individualization dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematika. 

 KESIMPULAN 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan peneliti dalam 

pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran Team 

Assisted Individualization dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) 



 
 

Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan rumus mengalami 

peningkatan. Sebelum adanya tindakan kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan rumus sebesar 46,87%, pada siklus I mencapai 62% dan 

pada siklus II mencapai 87,09%, 2) kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah mengalami peningkatan sebesar 37,5%, pada siklus I mencapai 

53,13%, dan pada siklus II mencapai 78,13%, 3) Kemampuan siswa 

mengajukan pertanyaan dan memberi tanggapan kepada guru mengalami 

peningkatan, sebesar 40,62%, pada putaran I mencapai 46,88%, dan pada 

putaran II mencapai 77,42%, 4) kemampuan siswa membuat kesimpulan 

mengalami peningkatan sebesar 34,37%, pada putaran I mencapai 43,75%, 

dan pada putaran II mencapai 77,42%. 

DAFTAR PUSTAKA 

Afrilianto, M. 2012. “Peningkatan Pemahaman Konsep dan Kompetensi 
Strategis Matematis Siswa SMP dengan Pendekatan 
Metaphorical Thingking”. Jurnal Ilmiah Program Studi 
Matematika STKIP Siliwangi Bandung. Vol 1. No. 2 

Ariani, Sri Retno Dwi dkk, 2008,”Penggunaan Model Pembelajaran 
Kooperatif TAI (Team Assisted Individualization) Dilengkapi 
modul dan Penilaian Portofolio untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Penentuan DH Reaksi Siswa SMA Kelas XI Semester 
I”, Varia Pendidikan Kajian Penelitian pendidikan.Vol.20, 
56-59 

Khoirunnisa. 2010. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 
Kelas VII Melalui Metode Team Assisted Individualization 
Berbasis Tutor Sebaya. Skripsi. Surakarta: UMS (Tidak 
Dipublikasikan) 

Masykur, Moch dan Abdul Halim Fathani. 2007. Mathematical 
Intelegence Cara Cerdas Melatih Otak dan Menanggulangi 
Kesultan Belajar. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 



 
 

Muhson, Ali, 2009, “Peningkatan Minat Belajar Dan Pemahaman 
Mahasiswa Melalui Penerapan Problem-Based Learning”, 
Jurnal Kependidikan, Vol. 39, No. 2, Hal 171-182 

Purnomo, Dwi, 2010, “Memahamkan Konsep Matematika Siswa melalui 
Pembelajaran Konstruktivis Sebagai Alternatif Perubahan”, 
Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.1, 7-17 

Sutama,2011. Penelitian Tindakan Teori dan Praktek dalam PTK, PTS, 
dan PTBK. Surakarta: CV. Citra Mandiri Utama 

            . 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, 
R&D. Surakarta: Fairuz Media



 
 

 


