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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika  

Menurut UU SPN No. 20 tahun 2003 pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

yang digunakan dalam lingkungan belajar. Pembelajaran itu dianggap 

sebagai interaksi edukatif karena dilakukan secara sadar dan mempunyai 

tujuan untuk mendidik peserta didik ke arah kedewasaannya, selain itu 

juga mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus 

dijalani. Menurut Sagala (2011: 61) pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah di mana adanya interaksi dan timbal balik antara 

guru dan peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik 

dan sumber belajar yang berfungsi membimbing dan mengembangkan 

diri ke arah kedewasaan.  

Matematika (Delphi, 2009: 2) merupakan bahasa simbolis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan serta 

mampu melakukan pencatatan dan mengkomunikasikan ide-ide. 

Sedangkan matematika (Anitah, 2008: 7.4) merupakan ilmu yang 

terstruktur dan terorganisasi yang berisi tentang ide-ide, struktur-struktur 

dan konsep-konsep hubungan lainnya.  

Jadi, pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berkaitan dengan 

ilmu eksak yang abstrak, terstruktur dan terorganisasi dengan logis 

mengenai ide-ide dan konsep-konsep tentang perhitungan dan 

pengukuran.  

2. Metode Teams Assisted Individualization (TAI)  

Teams Assisted Individualition (TAI) adalah metode yang digunakan 

untuk mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual sesuai
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 akademik siswa. Menurut Driver, 1980 (Ngalimun, 2017: 337) 

metode TAI ini berpedoman pada siswa, sehingga seluruh tanggung 

jawab belajar adalah pada siswa. Oleh karena itu, siswa harus 

membangun pengetahuan dan tidak hanya bergantung dengan guru.  

Metode TAI memiliki beberapa manfaat, diantaranya:  

a. Meminimalisasi keterlibatan guru dalam proses pembelajaran,  

b. Melibatkan guru untuk membantu proses diskusi dan pengajaran 

secara heterogen, 

c. Memudahkan siswa dalam proses pelaksanaannya, karena merupakan 

metode yang sederhana, 

d. Memotivasi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara 

cermat dan akurat, 

e. Memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan kelompoknya, bertukar 

pikiran dan tercipta sikap positif sesama anggota kelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran TAI yaitu:  

a. Tim – Dalam TAI, siswa dibagi ke dalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 siswa 

b. Tes Penempatan – Siswa diberikan pre-test. Mereka ditempatkan pada 

kelompok yang sesuai dengan hasil pre-test individual tersebut. 

c. Materi – Siswa mempelajari materi pelajaran yang akan didiskusikan. 

d. Belajar Kelompok – Siswa melakukan kerja kelompok dan 

mendiskusikan materi tersebut bersama tim kelompoknya, dengan 

dibantu oleh salah satu anggota kelompok yang pandai. 

e. Skor dan Rekognisi – Hasil kerja kelompok tersebut, di skor di akhir 

pelajaran, dan diberikannya penghargaan bagi kelompok yang 

memenuhi nilai tertinggi. 

f. Kelompok Pengajaran – Guru memberikan ulang materi yang telah 

didiskusikan. 

g. Tes Fakta – Guru memberikan tes kepada siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan mereka yang sebenarnya.  
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3. Metode Time Token 

Strategi pembelajaran Time Token (Saefuddin, 2014: 147) merupakan 

salah satu penerapan model pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan keterampilan peserta didik untuk berpendapat secara 

individual atau kelompok. Pembelajaran Time Token (Kurniasih & Sani, 

2016: 107) adalah pembelajaran yang demokratis dimana proses 

belajarnya melibatkan siswa sebagai subjek, dan digunakan untuk melatih 

dan mengembangkan keterampilan sosial, agar siswa tersebut tidak 

pasif/diam dalam proses pembelajaran. Guru berperan untuk 

membimbing dan mengajak siswa mencari solusi terhadap permasalahan 

yang ditemukan.  

Strategi Time Token memiliki manfaat, diantaranya:  

a. Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif,  

b. Mengajak siswa untuk berfikir kritis dan mengeluarkan ide-

ide/pendapat baru,  

c. Membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran,  

d. Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain,  

e. Mengajak siswa untuk mencari solusi bersama-sama terhadap 

permasalahan yang dihadapi.  

Langkah-langkah dari pembelajaran Time Token adalah sebagai 

berikut:  

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

b. Guru mengkondisikan siswa dan membagi kelompok secara heterogen 

c. Guru membagikan tugas kepada tiap-tiap kelompok 

d. Guru memberikan kupon bicara dengan waktu ±30 detik per kupon 

pada tiap siswa 

e. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara. Siswa yang sudah berbicara tidak diperkenankan berbicara 

lagi selama kupon tersebut masih dimiliki oleh siswa yang lain. Siswa 

yang masih memegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis. 

Demikian seterusnya hingga semua siswa berbicara 
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f. Guru memberikan nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa 

dalam berbicara.  

4. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, secara lisan maupun tertulis (Hartani, 2011: 24). 

Selain itu, komunikasi juga mempunyai makna pemberitahuan, 

pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan.  

Kemampuan komunikasi matematis siswa merupakan kemampuan di 

mana siswa dapat menjelaskan, menyampaikan gagasan/ide matematis, 

baik itu secara lisan maupun tertulis, dan kemampuan memahami dan 

menerima pendapat orang lain secara cermat, analitis, kritis dan evaluasi 

untuk mempertajam pemahaman (Karunia & Ridwan, 2015: 83). 

Kemampuan ini sangat penting karena siswa dapat memiliki kemampuan 

untuk berbahasa dalam pelajaran matematika, bisa menyampaikan ide-ide 

dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Beberapa peranan penting komunikasi dalam pembelajaran 

matematika bagi siswa (NCTM, 2000: 63): 

a. Menyusun dan mengaitkan pemikiran matematika mereka melalui 

komunikasi 

b. Mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan 

jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang lain 

c. Menganalisis dan menilai pemikiran matematika dan strategi yang 

dipakai orang lain, 

d. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide 

matematika secara benar 

Berikut ini adalah indikator kemampuan komunikasi matematis 

(Karunia & Ridwan, 2015: 83): 

a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika, 
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b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun 

tertulis, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika, 

d. Mendengarkan, diskusi, dan menulis tentang matematika, 

e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, 

f. Menyusun pertanyaan matematika yang relevan berkaitan dengan 

masalah yang diberikan, 

g. Menyusun argumen/pendapat mengenai masalah matematika yang 

diberikan.  

Menurut NCTM (2000), indikator kemampuan komunikasi matematis 

siswa adalah: 

a. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara lisan, 

tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara 

visual 

b. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-

ide matematika baik secara lisan maupun secara visual 

c. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-struktur untuk menyajikan ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model situasi 

Dalam penelitian ini, indikator kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang digunakan adalah:  

a. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara tertulis ke 

dalam gambar atau grafik, 

b. Menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa matematika, 

c. Menyusun pendapat mengenai masalah matematika yang diberikan, 

d. Menyusun pertanyaan matematika yang relevan yang berkaitan 

dengan masalah yang diberikan. 
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5. Hasil Belajar Matematika  

Hasil belajar dibedakan menjadi tiga ranah (Sudjana, 2011: 23) antara 

lain:  

a. Ranah Kognitif, meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan 

kecerdasan berbahasa dan kecerdasan logika matematika. Ranah ini 

memiliki tipe hasil belajar, antara lain:  

1) Pengetahuan 

Tipe ini merupakan kognitif tingkat rendah yang paling rendah, 

namun dapat menjadi prasyarat tipe hasil belajar berikutnya. Tipe 

ini lebih menekankan pada pengetahuan hafalan mengenai rumus-

rumus, definisi, dan cara penyelesainnya.  

2) Pemahaman  

Tipe ini dibagi kedalam tiga kategori yaitu pemahaman 

terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. 

Di dalam penelitian ini, lebih menekankan kepada pemahanam 

ekstrapolasi karena diharapkan siswa mampu memperluas persepsi 

mengenai dimensi-dimensi atau gambaran mengenai permasalahan 

matematika.  

3) Aplikasi  

Tipe ini menggunakan abstrak pada situasi konkret atau situasi 

khusus, yang berupa ide, gagasan, teori dan petunjuk teknis. Tipe 

ini lebih menekankan pada pengetahuan hafalan atau keterampilan. 

4) Analisis  

Tipe ini lebih menekankan pada pemilahan suatu kesatuan 

menjadi unsur-unsur yang lebih detail sehingga jelas susunannya, 

selain itu juga memahami cara kerjanya dalam proses 

sistematikanya.  

5) Sintesis  

Berfikir sintesis merupakan berfikir divergen, sebab dapat 

memecahkan masalah dari suatu permasalahan yang belum dapat 

dipastikan kebenaran dari jawaban tersebut. 
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6) Evaluasi  

Tipe ini merupakan pemberian keputusan tentang menilai 

sesuatu yang dilihat dari segi ide atau gagasan, tujuan, cara 

bekerja, dan pemecahan masalah.  

b. Ranah Afektif, meliputi sikap dan nilai yang berkaitan dengan 

kecerdasan antarpribadi dan intrapribadi. Ada beberapa jenis kategori, 

yaitu: 

1) Reciving/attending  

Kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang 

kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala. 

2) Responding  

Reaksi (jawaban) yang diberikan oleh seseorang yang 

menerima rangsangan dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

reaksi, perasaan dan kepuasan dalam menjawab stimulus yang 

datang tersebut. 

3) Valuing  

Merupakan penilaian yang berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap stimulus tersebut. Evaluasi ini berkenaan 

dengan kesediaan menerima nilai dan latar belakang.  

c. Ranah Psikomotorik, meliputi keterampilan atau berkaitan dengan 

kecerdasan kinetik, visual-spasial, dan musikal.  

Dalam penelitian ini, hasil belajar matematika yang digunakan adalah: 

a. Pemahaman  

Tipe ini dibagi kedalam tiga kategori yaitu pemahaman 

terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. Di 

dalam penelitian ini, lebih menekankan kepada pemahanam 

ekstrapolasi karena diharapkan siswa mampu memperluas persepsi 

mengenai dimensi-dimensi atau gambaran mengenai permasalahan 

matematika.  
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b. Aplikasi  

Tipe ini menggunakan abstrak pada situasi konkret atau situasi 

khusus, yang berupa ide, gagasan, teori dan petunjuk teknis. Tipe ini 

lebih menekankan pada pengetahuan hafalan atau keterampilan. 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang 

relevan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Wijayanti 

(2012), penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini tentang 

penerapan metode Teams Assisted Individualization (TAI) pada sub materi 

fungsi dan korespondensi satu-satu. Subjek penelitian ini adalah guru yang 

mengajar matematika kelas VIII SMPIT Al-Uswah Surabaya. Hasil penelitian 

yang diperoleh menjelaskan bahwa kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran termasuk tingkat kemampuan baik dengan skor 3,0. Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran paling banyak dilakukan adalah 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru sebesar 24,81% dan aktivitas 

yang paling sedikit dilakukan adalah perilaku siswa yang tidak relevan 

dengan KBM sebesar 4,56%, sehingga hasil belajar siswa yang dilihat dari 

ketuntasan belajar siswa adalah sebesar 69,57 % dan respon siswa terhadap 

proses pembelajaran adalah sebesar 48,63 % untuk respon siswa terhadap 

perangkat pembelajaran dan 57,89 % untuk respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 

keefektifan pembelajaran dengan menggunakan metode TAI pada sub materi 

fungsi dan korespondensi satu-satu dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin (2013) di 

mana penelitian ini merupakan penelitian eksperimentasi. Penelitian ini 

mengenai penerapan metode TAI pada pokok bahasan relasi dan fungsi yang 

ditinjau dari kemampuan awal siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Madrasah Tsanawiyah kelas VIII yang berada di Kabupaten Klaten. Hasil 

penelitian menunujukan bahwa Fobs = 17,477 > 3,84 = Ftab dengan rata-rata 

18,28 pada siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan 
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16,14 rerata pada siswa yang dikenai pembelajaran konvensional, dan analisis 

variansi dua jalan sel tak sama memperoleh hasil Fobs = 0,114 < 3,00 = Ftab, 

dimana tidak adanya interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional, prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi 

tidak lebih baik dari siswa kemampuan awal rendah maupun sedang, dan 

pembelajaran model kooperatif tipe TAI menghasilkan prestasi belajar 

matematika yang lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan 

model konvensional baik untuk siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi, sedang, maupun rendah. 

Penelitian oleh Rahmawati dan Sutrisno (2017) adalah penelitian 

eksperiman semu yang dilakukan pada tahun 2016/2017. Penelitian ini 

tentang penerapan metode Take and Give dan Time Token dengan masing-

masing berbantuan multimedia interaktif pada mata kuliah Matematika SMP. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan 

matematika Universitas PGRI Semarang semester II yang menempuh mata 

kuliah matematika SMP. Hasil penelitian yang diperoleh menggunakan 

analisis variansi satu jalan adalah Fhit = 9.353> Ftab sehingga H0 ditolak. Hal 

ini berarti  ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

Matematika SMP yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

Take and Give berbantuan multimedia interaktif, model pembelajaran Time 

Token berbantuan multimedia interaktif dan model pembelajaran 

konvensional pada mata kuliah Matematika SMP. Setelah itu uji lanjut pasca 

anava diperoleh bahwa kelompok eksperimen 1 dan 2 memiliki prestasi 

belajar yang sama baiknya, karena Fhit > Ftab, kemudian kedua eksperimen 

tersebut masing-masing memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada 

kelas kontrol karena Fhit > Ftab. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Matematika 

SMP yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Take and Give 
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berbantuan multimedia interaktif, model pembelajaran Time Token 

berbantuan multimedia interaktif, dan model pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran Take and Give dan TimeToken berbantuan multimedia 

interaktif menghasilkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Matematika SMP yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

konvensional. Diketahui juga bahwa kedua model pembelajaran inovatif 

berbantuan multimedia interaktif tersebut menghasilkan prestasi belajar 

mahasiswa yang sama pada mata kuliah Matematika SMP.  

Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucki, dkk 

(2012). Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan populasi seluruh 

siswa kelas VIII SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh tahun pelajaran 

2012/2013. Penelitian ini mengenai penerapan metode pembelajaran Time 

Token yang dilakukan dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitiannya 

dengan menggunakan rumus t-tes diperoleh thitung = 9.5229 dan ttabel=1,68 

berarti thitung> ttabel sehingga hipotesis H0 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Time Token lebih baik dari pada pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian oleh Harmini, dkk (2014) merupakan penelitian 

eksperimentasi. Penelitian ini tentang penerapan metode pembelajaran TAI 

dan Group Investigation (GI) pada materi persamaan dan pertidaksamaan 

kuadrat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA di 

Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tiga sekolah di Ponorogo, yaitu SMA N 3 Ponorogo, 

SMA N 1 Kauman dan SMA N 1 Balong dengan jumlah siswa 275 siswa. 

Hasil penelitian berdasarkan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh Fhit = 4.32 > Ftab = 3.00 sehingga HoA ditolak, ini berarti terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe 

TAI, GI dan pembelajaran langsung. Untuk itu diperlukan uji komparansi 

ganda. Hasil perhitungan lain diperoleh Fhit = 6.35 > Ftab = 2.60 sehingga HoB 

ditolak, ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang mempunyai 
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gaya belajar converger, diverger, assimilator dan accomondator. Untuk itu 

diperlukan uji komparansi ganda. Hasil perhitungan lain diperoleh Fhit = 1.78 

< Ftab = 2.10 sehingga HoAB diterima, ini berarti bahwa tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar terhadap prestasi 

belajar matematika siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 

sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut pasca anava.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) pembelajaran kooperatif tipe 

TAI mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang mendapat 

pembelajaran kooperatif tipe GI, siswa yang mendapat pembelajaran 

kooperatif tipe TAI mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran langsung, dan siswa yang mendapat pembelajaran 

kooperatif tipe GI mempunyai prestasi yang sama dengan siswa yang 

mendapat pembelajaran langsung, (2) siswa dengan gaya belajar converger 

mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar diverger. 

Prestasi belajar siswa dengan gaya belajar converger lebih baik daripada 

siswa dengan gaya belajar assimilator. Prestasi belajar siswa dengan gaya 

belajar converger lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar 

accommodator. Siswa dengan gaya belajar diverger mempunyai prestasi yang 

sama dengan siswa dengan gaya belajar assimmilator. Siswa dengan gaya 

belajar diverger mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya 

belajar accommodator. Siswa dengan gaya belajar assimmilator mempunyai 

prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar accommodator. (3) 

Pada masing-masing jenis gaya belajar menunjukkan bahwa siswa yang 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe TAI mempunyai prestasi belajar yang 

sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe GI, prestasi 

siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih baik daripada 

prestasi siswa yang mendapat pembelajaran langsung, dan siswa yang 

mendapat pembelajaran kooperatif tipe GI mempunyai prestasi belajar yang 

sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran langsung. (4) Pada tiap-tiap 

jenis model pembelajaran menunjukkan bahwa siswa dengan gaya belajar 

converger mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar 
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diverger, prestasi belajar siswa dengan gaya belajar converger lebih baik 

daripada siswa dengan gaya belajar assimilator, prestasi belajar siswa dengan 

gaya belajar converger lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar 

accommodator, siswa dengan gaya belajar diverger mempunyai prestasi yang 

sama dengan siswa dengan gaya belajar assimilator, siswa dengan gaya 

belajar diverger mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya 

belajar accommodator, dan  siswa dengan gaya belajar assimmilator 

mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar 

accommodator. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2012). Penelitian ini 

merupakan penelitian semu yang menggunakan desain pretest-posttest 

control grup. Penelitian ini tentang penerapan metode pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis 

dalam pembelajaran Statistika Elementer. Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa program studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatra 

Barat yang mengambil mata kuliah Statistika Elementer pada tahun 

2008/2009 sebanyak 8 kelas. Hasil penelitian skor pretest diperoleh thit kedua 

kelas < ttab ini berarti bahwa kemampuan komunikasi matematis untuk 

mahasiswa yang pembelajarannya menerapkan model PBL dan yang dengan 

pembelajaran biasa sama-sama rendah. Skor posttest diperoleh thit kedua kelas 

> ttab ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang pembelajarannya 

menerapkan model PBL dengan pembelajaran biasa. Hasil hipotesis 

kemampuan komunikasi matematis diperoleh bahwa thit< ttab sehingga Ho 

diterima, ini berarti bahwa kemampuan komunikasi matematis dengan 

menggunakan PBL tidak lebih baik pembelajaran biasa. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dengan 

problem based-learning dalam pembelajaran Statistika Elementer tidak lebih 

baik dari kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dengan 

pembelajaran biasa. Implikasi dari penelitian ini adalah model problem 

based- learning lebih sesuai untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
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masalah dan kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis.  

Penelitian oleh Tinungki (2015) menggunakan penelitian campuran, 

yaitu penelitian kuantitatif sebagai penelitian utama dan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian pendukung. Penelitian ini tentang penerapan metode 

pembelajaran TAI yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Statistik di 

Makassar dalam mata pelajaran Teori Probabilitas. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah uji (data kuantitatif) dan triangulasi (data 

kualitatif).Teknik analisis data untuk data kuantitatif menggunakan analisis 

korelasi, sedangkan data kualitatifnya adalah dianalisis secara deskriptif 

untuk mendukung, mengklarifikasi, dan menyempurnakan hasil analisis 

kuantitatif dalam menjawab masalah. Uji kemampuan komunikasi 

matematika telah divalidasi sehingga sesuai untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian diperoleh bahwa korelasi rxy = 0.421 > rtab = 0 

sehingga Ho ditolak, ini berarti bahwa adanya korelasi yang signifikan antara 

kemampuan komunikasi matematis dan pembelajaran dengan menggunakan 

metode TAI. Selain itu, korelasi menunjukkan hasil yang positif, sehingga 

dikategorikan dalam korelasi medium meskipun nilainya tidak terlalu tinggi. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika statistik dengan 

metode TAI dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh  Awofala, dkk (2013) 

merupakan penelitian quasi experimental di mana penelitian ini  

menggunakan pretest dan posttest control grup. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua senior SMA kelas XI di Nigeria. Sampel yang digunakan hanya 

2 kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa metode TAI secara positif dapat mengubah sikap siswa 

terhadap matematika, ini dapat dilihat tidak ada efek utama yang signifikan 

darigaya kategorisasi pada sikap siswa terhadap matematika. Sementara ada 

efek interaksi yang signifikan perlakuan dan gaya kategorisasi dan jenis 

kelamin dan gayakategorisasi pada sikap siswa terhadap matematika, tidak 
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ada efek interaksi yang signifikan perlakuan dan jenis kelamin terhadap sikap 

siswa terhadap matematika, sehingga dengan menggunakan metode TAI lebih 

efektif dalam mempromosikan sikap siswa terhadap matematika.  

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini Dengan Penelitian Terdahulu

Nuryanti & 
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C. Kerangka Berfikir 

Matematika merupakan ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didik, karena 

matematika itu berupa ide-ide, konsep-konsep abstrak dan pembelajaran yang 

memerlukan metode yang lebih menarik dalam menerapkannya, sehingga proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan memudahkan siswa dalam 

menguasai materi tersebut. Metode pembelajaran juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Metode pembelajaran yang tepat 

digunakan agar menarik siswa dalam belajar matematika yaitu metode Teams 

Assisted Individualization (TAI) dan Time Token.  

Metode Teams Assisted Individualization (TAI) merupakan metode yang 

proses pembelajarannya melibatkan siswa, di mana siswa diajak untuk 

berkelompok, bekerja sama, mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat dan 

mengkomunikasikan hasil kepada teman kelompoknya. Selain itu, metode ini 

dapat mengoptimalkan keaktifan siswa sehingga dapat mempengaruhi hasil 

belajar matematis siswa.  

Metode Time Token merupakan metode yang digunakan untuk melatih 

siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, mengoptimalkan keaktifan siswa, 

dan mengoptimalkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Masing-masing 

siswa diberi kupon bicara selama ± 10 detik untuk memberikan pendapat 

maupun komentar mengenai permasalahan matematika yang diberikan. Siswa 

dilatih untuk aktif dalam pembelajaran dan aktif dalam menyampaikan pendapat, 

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar matematis siswa.  

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Kemampuan komunikasi matematis ini sangat 

penting dalam proses pembelajaran matematika, karena siswa dapat memiliki 

kemampuan untuk berbahasa dalam matematika, menyampaikan ide-ide 

matematis, dan menerapakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  
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Kemampuan komunikasi matematis juga berkaitan erat dengan metode 

pembelajaran yang digunakan. Dengan mengoptimalkan metode tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Selain itu juga dapat menunjang keberhasilan suatu 

proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian di 

atas, diduga bahwa ada pengaruh yang sama antara metode pembelajaran dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematis siswa.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan diagram 

kerangka berfikir seperti terlihat pada gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir serta permasalahan yang 

diajukan, hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran Teams Assisted 

Individualization dan Time Token terhadap hasil belajar matematika. 

b. Ada pengaruh kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil 

belajar matematika  

c. Ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan 

komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika 

Metode Pembelajaran Teams 

Assisted Individualization 

(TAI) dan Time Token 

Kemampuan Komunikasi 

Matematis  

Hasil Belajar Matematika 

Siswa  




