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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan pelajaran yang dipelajari mulai dari tingkat 

dasar sampai tingkat atas. Hal ini untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

kemampuan bekerja sama. Dalam membelajarkan matematika kepada siswa, 

apabila guru masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti 

komunikasi dalam pembelajaran matematika cenderung berlangsung satu 

arah umumnya dari guru ke siswa, guru lebih mendominasi pembelajaran 

maka pembelajaran cenderung monoton sehingga mengakibatkan peserta 

didik (siswa) merasa jenuh dan tersiksa. Oleh karena itu dalam 

membelajarkan matematika kepada siswa, guru hendaknya lebih memilih 

berbagai model pendekatan, strategi, metode yang sesuai dengan situasi 

sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai.  

Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya 

suatu pemilihan model pembelajaran akan tergantung tujuan 

pembelajarannya, kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat 

perkembangan peserta didik (siswa), kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta mengoptimalkan sumber-sumber belajar yang ada.  

Pada makalah ini akan dibahas tentang model pembelajaran 

kooperatif yang berpotensi membuat siswa sebagai pusat pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif, atau secara formal disebut student-team learning, 

adalah istilah untuk mendeskripsikan prosedur pembelajaran yang 



© Copyright 2011 2 

memberikan fasilitas kepada para peserta didik agar bekerjasama di dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 pebelajar dan setiap prestasi 

kolektif mereka dihargai. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa 

yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-

beda (tinggi, sedang dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan 

gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam 

menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.  

Menurut Nur (2000) dalam Widyantini (2006), semua model 

pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan dan 

struktur penghargaan. Struktur tugas, struktur tujuan dan struktur 

penghargaan pada model pembelajaran kooperatif berbeda dengan struktur 

tugas, struktur tujuan serta struktur penghargaan model pembelajaran yang 

lain. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, 

siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka 

harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar 

akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman 

dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. 

Adapun prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya. 

2. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

3. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara anggota kelompoknya. 

4. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi. 
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5. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 

belajarnya. 

6. Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta tanggung jawab secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif, terdapat 

beberapa langkah, yaitu: 

1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan 

dicapai serta memotivasi siswa. 

2. Menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa. 

3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru 

menginformasikan pengelompokan siswa. 

4. Membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi serta memberikan 

fasilitas kerja siswa dalam kelompok-kelompok belajar. 

5. Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

6. Memberikan penghargaan. Guru memberi penghargaan hasil belajar 

individual dan kelompok. 

Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang 

bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, 

menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama lainnya. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe team-assisted individualization and team-accelerated instruction (TAI). 

Model ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Oleh karena itu, pertanyaan dalam makalah ini 

adalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam 

pembelajaran matematika?  

  



© Copyright 2011 4 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team-Assisted Individualization 

and Team-Accelerated Instruction (TAI) merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang menggabungkan gagasan-gagasan pembelajaran kooperatif 

dan individual. Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh 

Slavin. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara 

individual. Oleh karena itu, kegiatan pembelajarannya lebih banyak 

digunakan untuk pemecahan masalah. 

Ciri khas pembelajaran kooperatif tipe TAI ini adalah setiap siswa 

secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh 

guru. Kemudian hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok 

untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua 

anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai 

tanggung jawab bersama. 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

b. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk 

mendapatkan skor dasar atau skor awal. 

c. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan 

(tinggi, sedang dan rendah) Jika mungkin anggota kelompok berasal dari 

ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan gender. 

d. Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam 

diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 

teman satu kelompok. 

e. Guru memberikan fasilitas kepada siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran 

yang telah dipelajari. 
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f. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 

g. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya (terkini). 

3. Pembentukan dan Penghargaan Kelompok 

Untuk membentuk kelompok berdasarkan kemampuan akademiknya, 

siswa dirangking berdasarkan kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Kemudian masing-masing kelompok harus ada wakil dari masing-masing 

kemampuan atau kemampuan dalam kelompok harus heterogen.  

Kemudian guru memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dari nilai dasar (awal) 

ke nilai kuis/tes setelah siswa bekerja dalam kelompok. 

Adapun langkah-langkah pemberian penghargaan kelompok adalah: 

a. Menentukan nilai dasar (awal) masing-masing siswa. Nilai dasar dapat 

berupa nilai tes/kuis awal atau menggunakan nilai ulangan sebelumnya. 

b. Menentukan nilai tes/kuis yang telah dilaksanakan setelah siswa bekerja 

dalam kelompok, misal nilai kuis I, nilai kuis II, atau rata-rata nilai kuis I 

dan kuis II kepada setiap siswa yang kita sebut nilai kuis terkini. 

c. Menentukan nilai peningkatan hasil belajar yang besarnya ditentukan 

berdasarkan selisih nilai kuis terkini dan nilai dasar (awal) masing-

masing siswa dengan menggunakan kriteria berikut ini. 

Kriteria Nilai Peningkatan 
Nilai kuis/tes terkini turun lebih dari 10 poin di 
bawah nilai awal 

5 

Nilai kuis/tes terkini turun 1 sampai dengan 10 
poin di bawah nilai awal 

10 

Nilai kuis/tes terkini sama dengan nilai awal 
sampai dengan 10 di atas nilai awal 

20 

Nilai kuis/tes terkini lebih dari 10 di atas nilai 
awal 

30 

 
Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan rata-rata nilai 

peningkatan yang diperoleh masing-masing kelompok dengan memberikan 

predikat cukup, baik, sangat baik, dan sempurna 
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Adapun kriteria untuk status kelompok adalah sebagai berikut: 

a. Cukup. Jika rata-rata nilai peningkatan kelompok kurang dari 15 (Rata-

rata nilai peningkatan kelompok < 15). 

b. Baik. Jika rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 15 dan 20 (15 ≤ 

Rata-rata nilai peningkatan kelompok < 20) 

c. Sangat Baik. Jika rata-rata nilai peningkatan kelompok antara 20 dan 25 

(20 ≤ Rata-rata nilai peningkatan kelompok < 25) 

d. Sempurna. Jika rata-rata nilai peningkatan kelompok lebih atau sama 

dengan 25 (Rata-rata nilai peningkatan kelompok ≥ 25) 

4. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

Berikut ini akan dibahas tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. Untuk menerapkan model pembelajaran ini akan 

diterapkan dalam suatu rancangan kegiatan pembelajaran matematika di 

SMP Kelas VII pada semester dua. Rancangan kegiatan pembelajaran tersebut 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat satu 

kompetensi dasar (KD) dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe 

TAI. 

Untuk lebih jelasnya, berikut akan disusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe TAI, 

yaitu: 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa dapat menghitung keliling segitiga dan segiempat . 

2. Siswa dapat menghitung luas segitiga dan segiempat. 

3. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat. 

D. Kemampuan prasyarat 

1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat segitiga dan segiempat. 
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2. Siswa dapat menyebutkan konsep keliling. 

3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas persegi panjang. 

4. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun segitiga dan segiempat. 

E. Tujuan pembelajaran 

Setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat: 

1. menghitung keliling segitiga dan segiempat, 

2. menemukan rumus luas segitiga dan segiempat, 

3. menghitung luas segitiga dan segiempat, 

4. menggunakan konsep keliling dan luas segiempat dalam pemecahan 

masalah. 

F. Sumber/Bahan dan Media pembelajaran 

1. Buku Matematika: Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs. Kelas VII. 

Penulis: Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, 2008, Jakarta, Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

3. Bahan Kuis. 

4. Bahan pengecekan kemampuan prasyarat. 

G. Pendekatan dan metode pembelajaran 

1. Pendekatan: pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization and Team Accelerated Instruction (TAI). 

2. Metode: Diskusi Kelompok, Penugasan dan Tanya jawab. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang akan dibahas adalah mengenai konsep 

keliling dan luas segitiga dan segiempat dengan pendekatan kooperatif 

tipe TAI. 

1. Kegiatan awal 

a. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar 

yang diharapkan akan dicapai oleh siswa. 

b. Guru menginformasikan pendekatan pembelajaran menggunakan 

kooperatif tipe TAI. 

c. Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan cara tanya 

jawab. 
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d. Guru menginformasikan pengelompokan siswa. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan akademik yang 

heterogen. 

2. Kegiatan inti 

a. Setiap siswa menyelesaikan tugas berupa soal-soal yang berkaitan 

dengan keliling dan luas segitiga dan segiempat pada LKS yang 

sudah disediakan oleh guru secara individual. Lembar Kerja Siswa 

terlampir. Guru mengamati kerja setiap siswa dan memberikan 

bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan jika diperlukan. 

b. Dengan membawa hasil penyelesaian soal-soal yang telah 

dikerjakan siswa secara individual, siswa menuju ke kelompok 

belajar sesuai dengan kelompok yang telah diinformasikan guru. 

c. Siswa mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan teman satu 

kelompok dengan cara saling memeriksa, mengoreksi dan 

memberikan masukan. Guru mengamati kerja kelompok dan 

memberikan bantuan jika diperlukan. 

d. Setiap kelompok mempresentasikan penyelesaian soal yang sudah 

dibahas sedangkan guru memberikan fasilitas kepada siswa dan 

merangkum serta memberikan penegasan. 

e. Untuk pengecekan pemahaman siswa guru memberikan soal kuis 

yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual. Hasil 

pekerjaan siswa dikumpulkan sebagai nilai individual. 

3. Kegiatan akhir 

Guru menunjuk siswa secara acak untuk mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengalaman belajar selama menyelesaikan tugas secara 

individu maupun kelompok. 

I. Penilaian 

1. Penilaian hasil belajar siswa mencakup nilai proses dan nilai akhir 

hasil belajar. Data nilai diperoleh dari siswa tentang pemahaman 

konsep, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah, dan afektif. 
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2. Nilai Akhir Kompetensi Dasar (KD) 

Nilai = 50% Nilai Ulangan harian + 50% Rata-rata tugas (individual 

dan kelompok). 

3. Siswa yang nilai akhir kompetensi dasarnya di bawah KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) diberi pembelajaran remidi dan dilakukan 

penilaian remidi. Hasil pelaksanaan remidi digunakan untuk 

menentukan nilai akhir Kompetensi Dasar(KD). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Team-Assisted Individualization and Team-

Accelerated Instruction (TAI) merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang menggabungkan gagasan-gagasan pembelajaran kooperatif dan 

individual yang kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk 

pemecahan masalah. 

Ciri khas pembelajaran ini adalah setiap siswa secara individual 

belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Kemudian 

hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan 

dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab 

bersama. 

Adapun penerapannya dalam kegiatan pembelajaran matematika 

adalah dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

berisi: Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian 

Kompetensi, Kemampuan prasyarat, Tujuan pembelajaran, Sumber/Bahan 

dan Media pembelajaran, Pendekatan dan metode pembelajaran 

(menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe TAI yang kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Dalam 

hal ini mengenai pemecahan masalah keliling dan luas bangun segiempat dan 

segitiga), Kegiatan Pembelajaran, dan Penilaian. 
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