
EKPERIMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM 

ASSISTED INDIVIDUALIZATION PADA SUB POKOK BAHASAN 

PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL DITINJAU DARI 

INTENSITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

KELAS VII SEMESTER I SMP N I WONOSARI  

TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

 

Skripsi S-1 

Jurusan Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

INDRIANA DIAN PRASANTI 

A 410040154 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi memungkinkan 

semua pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah 

dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Dengan demikian siswa perlu 

memiliki kemampuan memperoleh, memiliki dan mengelola informasi untuk 

bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Kemampuan ini membutuhkan kemapuan kritis, sistematis, logis kreatif dan 

kemauan bekerjasama yang efektif. Cara berpikir seperti ini dapat 

dikembangkan melalui belajar matematika, karena matematika memiliki 

struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsepnya sehingga 

memungkinkan kita terampil berpikir rasional.  

Setiap siswa perlu memiliki penguasaan matematika pada tingkat 

tertentu, yang merupakan penguasaan kecakapan matematika untuk 

memahami dunia dan berhasil dalam kinerjanya. Kecakapan matematika yang 

ditumbuhkan pada siswa merupakan sumbangan mata pelajaran matematika 

kepada pencapaian kecakapan hidup.  

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang 

berarti belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda 

disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan 

penalaran. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran 



suatu pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya 

sehingga kaitan antar pernyataan pernyataan dalam matematika bersifat 

konsisten (Depdikbud 2001: 1). 

Tujuan dari pembelajaran matematika sendiri adalah : (1). Melatih cara 

berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan 

penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, peradaan, 

konsiten dan inkonsisten. (2). Mengembangkan aktivitas kreatif dan 

melibatkan imajinasi, intuisi, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan 

dugaan, serta mencoba – coba. (3). Mengambangkan kemampuan 

memecahkan masalah. (4). Mengembangkan kemampuan menyampaikan 

informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan 

lisan, catatan, grafik, peta, diagram didalam menjelaskan gagasan. 

Namun demikian selama ini banyak terdengar bahwa matematika 

adalah pelajaran yang terdiri dari rumus – rumus. Siswa belajar mulai dari 

menghafal rumus dan menggunakan rumus untuk dapat menyelesaikan soal 

yang ada. Kemudian, jika rumus lupa siswa tidak mampu melakukan sesuatu. 

Setelah belajar matamatika di sekolah, siswa hanya merasa dari belajar 

atematika ia hanya dapat bermain dengan angka. Siswa merasa tidak ada 

manfaatnya belajar matematika kecuali ia melanjutkan sekolah yang 

menggunakan sangat banyak . 

Selain itu pandangan siswa tentang mata pelajaran matematika sebagai 

momok masih banyak didapatkan. Pandangan seperti ini mengakibatkan siswa 

siswa menjadi kurang aktif dan hasil belajarnya kurang memuaskan, akhirnya 



siswa cenderung untuk mengambil jalan pintas dengan menyontek dan ini 

menimbulkan kebiasaan yang pada akhirnya merusak moral siswa. 

Siswa yang merasakan matematika sebagai momok ini mungkin 

disebabkan oleh berbagai hal, seperti penyampaian materi dari guru yang 

kurang menarik, disamping pengelolaan kelas yang kurang terprogram yang 

menjadikan siswa tidak konsentrasi dalam menerima materi pelajaran. Selain 

itu siswa tidak mengetahui cara belajar yang baik, saat guru menyampaikan 

materi siswa tidak memperhatikan dengan sungguh – sungguh apa yang 

disampaikan oleh guru, dan kurangnya siswa mengerjakan soal matematika. 

Namun dari pengamatan langsung kepada siswa, peneliti juga menyimpulkan 

selain sebab diatas hal ini juga disebabkan karena strategi belajar mengajar 

atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih mengikuti metode 

lama.  

Pembelajaran matematika yang terjadi mempunyai kecenderungan 

tidak sesuai dengan karakteristik siswa, dan siswa selalu bergantung pada 

guru. Hal ini mengakibatkan intensitas belajar matematika yang rendah. 

Masalah – masalah yang berkaitan dengan intensitas belajar matematika antara 

lain (1) pada proses pembelajaran siswa kurang aktif dalam bertanya, 

mengeluarkan ide dan maju kedepan; (2) kemandirian siswa dalam 

mengerjakan soal latihan kurang, mereka masih cenderung melihat pekerjaan 

teman yang dianggap mampu; (3) tanggung jawab siswa dalam mengerjakan 

PR juga belum optimal, masih ada siswa yang tidak mengerjakan PR.  



Strategi belajar mengajar yang digunakan guru cenderung terpisah – 

pisah satu dengan yang lainnya, misalnya guru memilih manggunakan strategi 

belajar mengajar dengan ceramah saja, kerja kelompok saja, atau individual 

saja. Selain itu kedudukan dan fungsi guru cenderung dominan sehingga 

keterkaitan guru dalam strategi itu tampak masih terlalu besar, sedangkan 

intensitas belajar siswa masih terlalu rendah kadarnya. Gejala ini sekaligus 

menggambarkan bahwa penggunaan strategi masih terbatas pada satu atau dua 

metode mengajar saja, belum meluas dan mencakup penggunaan metode 

secara luas dan banyak variasinya. Implikasi keadaan ini mengakibatkan hasil 

belajar siswa belum mencapai taraf optimal. 

Melihat keadaan dan situasi itu, peneliti sebagai pengajar dikelas harus 

melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tindakan 

yang peneliti lakukan haruslah dapat merubah pandangan siswa bahwa 

matematika merupakan sebuah momok. Pandangan tersebut menjadi sangat 

bermasalah bagi pembelajaran mereka ke depan khususnya pembelajaran 

matematika, dan lebih buruk lagi jalan yang ditempuh untuk mengatasi 

kesulitan belajar ini dengan melakukan kecurangan. Ini diindikasikan sebagai 

cikal bakal kemerosotan moral pelajar.  

Pembelajaran kooperatif pada dasarnya adalah strategi atau siasat 

dalam membelajarkan siswa. Artinya, bagaimana mengoptimalkan siswa 

dalam melaksanakan aktivitas belajarnya agar mereka menguasai belajar dan 

instruksional yang harus dicapainya. Dengan demikian pembelajaran 

kooperatif bukan tujuan melainkan alat, sarana, cara untuk mencapai tujuan. 



Konsep yang digunakan dalam pembelajaran bukan apa yang harus dipelajari 

siswa, melainkan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Ini memberikan 

isyarat bahwa keterampilan proses merupakan ciri utama belajar aktif.  

Disamping ditentukan oleh metode pembelajaran, keberhasilan proses 

belajar mengajar juga ditentukan oleh intensitas belajar siswa. Bagi siswa 

yang memiliki intensitas belajar yang tinggi maka akan cenderung 

mendapatkan hasil belajar yang baik, namun bagi siswa yang kurang atau 

tidak memiliki intensitas belajar maka cenderung akan memiliki hasil belajar 

yang kurang.  

Dengan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang eksperimentasi metode pembelajaran tipe Team 

Asissted Individualization ditinjau dari intensitas belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas perlu 

diadakan spesifikasi terhadap hal – hal apa saja yang perlu diteliti dan 

diketahui. Untuk itu dari latar belakang di atas diperlukan identifikasi 

permasalahan, yaitu sebagai berikut : 

1. Dengan adanya kelemahan pada penggunaan metode konvensional dalam 

pengajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa, terdapat salah satu 

solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengganti metode pembelajaran 

yang digunakan dalam mengajar. 



2. Dalam melakukan proses belajar mengajar antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lainya sangatlah berbeda, tergantung dari faktor internal 

masing – masing siswa termasuk dalam memanfaatkan waktunya untuk 

belajar. 

3. Berhasilnya siswa dalam studi dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor 

eksternal berupa metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

faktor internal yang berupa seringnya siswa memanfaatkan waktu untuk 

belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam mengkaji keseluruhan dari masalah diatas sangatlah tidak 

efektif dan efisien karena penjabaranya terlalu meluas dan tidak tepat sasaran. 

Agar pengkajian dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada 

kelas eksperimen dan metode konvensional / ceramah bervariasi pada 

kelas kontrol. 

2. Intensitas balajar matematika siswa merupakan banyaknya frekuensi 

belajar matematika siswa baik di lingkungan sekolah maupaun di luar 

sekolah. 

3. Obyek dari penelitian ini adalah siswa SMP N I Wonosari Klaten kelas 

VII tahun ajaran 2008/2009. 



D. Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan dilakukan dengan merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika siswa ? 

2. Apakah ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa ? 

3. Apakah ada interaksi antara metode pembelajaran dan intensitas belajar 

matematika terhadap prestasi belajar matematika siswa ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi 

belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran tipe TAI dan 

intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa.  

F. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan karena adanya manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar 

matematika dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TAI.  

2. Memberikan informasi dan memilih alternatif metode pembelajaran yang 

tepat dalam mengerjakan materi persamaan linear satu variabel. 

 


