
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Teori 

 

2.1.1 Efektivitas Pembelajaran 

 

Dalam kamus bahasa indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti 

mempunyai efek, pengaruh atau akibat, selain itu efektif juga dapat diartikan 

dengan memberikan hasil yang memuaskan. Menurut Sutikno (2005) 

mengemukakan bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Keefektifan  

Menurut Trianto (2009:20) hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses 

belajar mengajar. 

 

Hamalik (2001:171) menyatakan bahwa “pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar”. 

 

Dengan kata lain, suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa secara aktif 

dilibatkan dalam mencari informasi (pengetahuan). Siswa tidak hanya pasif 

menerima pengetahuan yang diberikan guru. 

 

Efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi 

presepsi seseorang. Demikian juga dalam pembelajaran, efektivitas bukan semata-

mata dilihat dari tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai konsep yang 
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ditujukan dengan nilai hasil belajar tetapi juga dilihat dari respon siswa terhadap 

pembelajaran yang diikuti, Mulyasa (2003) menyatakan bahwa efektivitas 

pembelajaran banyak bergantung pada kesiapan dan cara belajar yang dilakukan 

oleh siswa itu sendiri, baik yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran 

adalah ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses 

interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi siswa. Dalam 

penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif didasarkan pada kriteria keefektifan 

pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Bandarlampung yaitu kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) pelajaran matematika yaitu apabila siswa tuntas belajar dengan 

nilai KKM lebih dari 70 pada kelas yang menggunakan model kooperatif tipe TAI 

lebih dari atau sama dengan 60% dari jumlah siswa.   

 

2.1.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini 

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara 

individual. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual 

belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. 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.  
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Menurut Slavin dalam Yusron (2005) yang menyatakan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe TAI yaitu: Guru memberikan kuis secara individual 

kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal, guru memberikan 

tugas awal kepada siswa secara individu dan dibentuk dalam beberapa kelompok, 

tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda,  hasil 

belajar siswa secara individu kemudian didiskusikan dalam kelompok. Guru 

berperan sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa. Guru memberikan kuis 

secara individual dan terakhir guru memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individu dari skor dasar ke 

skor kuis berikutnya (terkini). 

 

Team Assisted Individualization (TAI) memiliki dasar pemikiran yaitu untuk 

mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan 

kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa. Team Assisted 

Individualization (TAI) termasuk dalam pembelajaran kooperatif.  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Robert E. Slavin 

dalam karyanya Cooperatine Learning: Theory, Research and Practice. Slavin 

dalam Yusron (2005: 187) memberikan penjelasan bahwa dasar pemikiran di 

balik individualisasi pembelajaran adalah bahwa para siswa memasuki kelas 

dengan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang sangat beragam. Ketika 

guru menyampaikan sebuah pelajaran kepada bermacam-macam kelompok, besar 

kemungkinan ada sebagian siswa yang tidak memiliki syarat kemampuan untuk 

mempelajari pelajaran tersebut dan akan gagal memperoleh manfaat dari metode 

tersebut. Siswa lainnya mungkin malah sudah tahu materi itu, atau bisa 
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mempelajarinya dengan sangat cepat sehingga waktu pembelajaran yang 

dihabiskan bagi mereka hanya membuang waktu. Tentang manfaat dirancangnya 

TAI dalam pembelajaran adalah sebagai tambahan terhadap penyelesaian masalah 

manajemen dan motivasi dalam program-program pembelajaran individual. TAI 

dirancang untuk memperoleh manfaat yang sangat besar dari potensi sosialisasi 

yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif.  

 

Tipe ini mengkombinasikan keunggulan model pembelajaran kooperatif dan 

model pembelajaran individual, model pembelajaran ini dirancang untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Ciri khas pada model 

pembelajaran TAI ini adalah: setiap siswa secara individual belajar model 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. 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. 

 

Slavin dalam Yusron (2005) menyatakan metode cooperative learning tipe TAI 

dikembangkan untuk memahami konsep pembelajaran klasikal diantaranya, yaitu 

masalah tingkat pemahaman siswa atas materi yang disampaikan oleh guru dan 

masalah keakuratan dan kecepatan siswa dalam belajar. Menurut Slavin dalam 

Yusron (2005) menyatakan bahwa metode cooperative learning tipe TAI 

memiliki 8 komponen yang dijabarkan yaitu:  Placement test yaitu pemberian tes 

awal, Team yaitu pembentukan kelompok heterogen berdasarkan placement test, 

Curriculum materials yaitu LKS dalam kelompok yang terdiri dari latihan 

soal,kunci jawaban dan lembar pengecekan jawaban bersama, Team study method 
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yaitu tahapan kegiatan belajar siswa dalam kelompok, tahapan dalam team study 

method terdiri dari siswa mempelajari materi pada curriculum materials dalam 

area tim, siswa mengerjakan latihan soal pada curriculum materials dan jika 

mengalami kesulitan siswa dapat bertanya kepada rekan setimnya atau guru, 

terakhir pengecekan kembali yang dilakukan oleh anggota lainnya, jika ada yang 

salah siswa diminta mengerjakan kembali hingga benar. Teaching groups yaitu 

pengajaran ke grup – grup kecil siswa yang dilakukan oleh guru selama 5-15 

menit, Fact test, yaitu pengerjaan soal kuis oleh siswa berkaitan dengan materi 

yang sudah dipelajari, Whole-class units, yaitu pengajaran klasikal oleh guru, 

team scores and team recognition yaitu pengitungan skor tim oleh guru, dan 

terdapat tiga kriteria yang dibentuk dari hasil tim yaitu; superteam, greatteam, 

goodteam. 

 

Pada akhir pertemuan, guru menghitung nilai dari masing-masing kelompok. Nilai 

ini berdasarkan pada jumlah rata-rata dari anggota masing-masing kelompok dan 

ketelitian dari tes keseluruhan. Kriteria pemberian predikat berdasarkan 

kemampuan kelompok . Kelompok yang bagus diberi predikat Super Team, 

kelompok dengan kemampuan sedang diberi predikat Great Team, dan kelompok 

dengan kemampuan kurang diberi predikat Good Team. Pemberian predikat ini 

bertujuan untuk memotivasi dan memberi semangat kepada masing-masing 

kelompok agar pada pembelajaran selanjutnya mau berusaha untuk melakukan 

lebih baik lagi.  

 

Menurut Lie (2004:43) kelompok heterogen disukai oleh para guru yang telah 

menerapkan model pembelajaran kooperatif TAI karena beberapa alasan, yaitu (1) 
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kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar (peer 

tutoring) dan saling mendukung, (2) kelompok ini meningkatkan relasi dan 

interaksi antar ras, agama, etnik, dan gender, serta (3) kelompok heterogen 

memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang 

berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga 

sampai empat anak. 

 

Siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu yang lemah dalam 

kelompoknya. Dengan demikian siswa yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya sedangkan siswa yang lemah akan terbantu 

dalam memahami materi pelajaran. Kunci model pembelajaran kooperatif TAI 

adalah penerapan bimbingan antar teman. 

 

Slavin dalam Widdiharto (2006: 19) membuat model ini dengan beberapa alasan. 

Pertama, model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program 

pengajaran individual. Kedua, model ini memberikan tekanan pada efek sosial 

dari belajar kooperatif. Ketiga, TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam 

program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual. 

 

Robert Slavin mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini di 

Johns Hopkins University bersama Nancy Madden dengan beberapa alasan, yaitu 

model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program pengajaran 

individual, model ini memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif, 

TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya 

dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual.  Model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin untuk mata pelajaran 
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matematika, khususnya untuk materi keterampilan-keterampilan berhitung 

(computation skills). 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

TAI adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memiliki banyak 

persamaan dengan pembelajaran kooperatif tipe yang lainnya, tetapi pembelajaran 

ini mengkombinasikan antara pembelajaran kelompok dengan pembelajaran 

individu. 

 

2.1.3 Pembelajaran Konvensional 

 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud secara umum adalah pembelajaran 

yang diawali dengan cara menerangkan materi menggunakan metode ceramah, 

kemudian memberikan contoh-contoh soal latihan dan penyelesaiannya, 

selanjutnya guru memberikan tugas berupa latihan soal atau lembar kerja siswa 

(LKS) untuk dikerjakan oleh siswa secara individu ataupun berkelompok dengan 

teman sekelasnya.  

Menurut Djamarah (2008: 97), metode pembelajaran konvensional adalah metode 

pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak 

dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran.  Menurut Sanjaya 

(2009:177), model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara 

optimal. Sanjaya (2009:177) juga menyatakan bahwa model pembelajaran 
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konvensional merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

pada guru.  Pembelajaran konvensional ini lebih banyak guru berceramah di kelas.  

Peran guru dalam metode ceramah lebih aktif dalam hal menyampaikan bahan 

pelajaran, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan-

penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran konvensional ini memiliki kelebihan.  Menurut Kholik (2011:1) ke-

lebihan dari pembelajaran konvensional adalah dapat menampung kelas yang ber-

jumlah besar, waktu yang diperlukan cukup singkat dalam proses pembelajaran 

karena waktu dan materi pelajaran dapat diatur secara langsung oleh guru.  Selain 

kelebihan dari pembelajaran ini, ada beberapa kekurangan yang dapat diperha-

tikan , yaitu pembelajaran berjalan monoton sehingga membosankan dan mem-

buat siswa pasif karena kurangnya kesempatan yang diberikan, siswa lebih ter-

fokus membuat catatan, siswa akan lebih cepat lupa, dan pengetahuan dan ke-

mampuan siswa hanya sebatas pengetahuan yang diberikan oleh guru.  Selain itu, 

pembelajaran konvensional cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konven-

sional adalah pembelajaran yang memberi materi melalui ceramah, pemberian 

latihan soal, kemudian pemberian tugas. 

 

2.1.4 Pemahaman Konsep Matematis 

 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan konsep. 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah  understanding  yang diartikan se-

bagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari Staton dalam Sardiman 
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(2007:42) mengemukakan bahwa pemahaman dapat diartikan menguasai suatu hal 

dengan pikiran, belajar harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, 

maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa 

memahami suatu situasi. Menurut Daryanto (2008:106) kemampuan pemahaman 

dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:  

 

a) Menerjemahkan (translation) 

Pengertian menerjemahkan bukan hanya pengalihan (translation) yaitu arti 

dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dalam hal ini 

menerjemahkan dapat juga diartikan sebagai konsepsi abstrak menjadi 

suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang 

mempelajarinya. 

b) Menginterpretasi (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan melainkan 

kemampuan menginterpretasi ini adalah kemampuan untuk mengenal dan 

memahami.  

c)  Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Pengertian mengekstrapolarasi dalam hal ini adalah kemampuan untuk 

menerjemahkan dan menafsirkan untuk menuntut kemapuan intelektual 

yang lebih tinggi.  

 

 

Soedjadi (2000:14) mengungkapkan bahwa konsep adalah ide abstrak yang di-

gunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek yang 

biasanya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.  Konsep berhubung-

an dengan definisi yang merupakan ungkapan yang membatasi suatu konsep. 

Dengan definisi tersebut, seseorang dapat membuat ilustrasi atau lambang dari 

suatu konsep yang didefinisikan.    

  

Oleh karena itu dari definisi pemahaman dan definisi konsep maka dapat 

dikemukakan pengertian pemahaman konsep. Menurut Depdiknas (2002:2) 

mengungkapkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 
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yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya 

dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.   

Selanjutnya, pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas 

Nomor 506/C/Kep/ PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor (Wardhani, 

2008:10) diuraikan bahwa indikator siswa memahami konsep matematis adalah: 

(a) mampu menyatakan ulang suatu konsep; (b) mengklasifikasikan objek-objek me-

nurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya; (c) memberi contoh dan 

noncontoh dari konsep; (d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis; (e) mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari 

suatu konsep; (f) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu; dan (g) mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah. 

 

Pemahaman konsep berpengaruh terhadap tercapainya hasil belajar.  Hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar atau ke-

mampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar.  Pemahaman 

konsep merupakan kompetensi yang ditujukkan siswa dalam memahami konsep 

dan dalam prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Siswa dikatakan 

memahami konsep jika siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi 

dan memberi contoh atau non-contoh dari konsep, mengembangkan kemampuan 

koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik 

saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan 

menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa 

dalam menerjemah, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika 

yang berdasarkan pembentukan pengetahuannya. Hal tersebut dikarenakan ide-ide 

matematika yang siswa peroleh dengan memahami saling berkaitan, sehingga 

siswa lebih mudah untuk mengingat dan menggunakannya, serta menyusunnya 

kembali saat lupa.  

 

2.2 Kerangka Pikir 

 

Penelitian tentang penerapan efektifvitas pembelajaran kooperatif tipe TAI 

ditinjau dari pemahaman konsep matematis terdiri dari satu variabel bebas dan 

variabel terikat.  Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa SMP.  

 

Model pembelajaran  kooperatif tipe TAI ini merupakan model pembelajaran 

yang dapat mengarahkan peserta didik untuk terlibat aktif pada proses 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran, peserta didik menjadi orientasi utama. 

Dalam hal ini, peserta didik diarahkan oleh guru untuk belajar aktif dan mandiri. 

Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator peserta didik. Pemahaman konsep 

matematis siswa dapat dikuasai dengan pembelajaran TAI, karena pada 

pembelajaran TAI mengarahkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran yaitu 

mencari pengalaman dan pengetahuan sendiri lalu berdiskusi memecahkan 

masalah, bertukar pikiran dan informasi, dengan teman satu kelompok tersebut, 

sehingga mempermudah siswa dalam memahami konsep pada materi yang 

dipelajari.   
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Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. 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. 

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI, ada langkah-langkah dimana guru 

menyiapkan materi bahan ajar yang dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil 

masing-masing beranggotakan 4-5 orang siswa dibagi secara heterogen, di dalam 

kelompok hiterogen tersebut terdapat siswa pandai, siswa sedang dan siswa yang 

lemah.   

 

Tipe ini mengkombinasikan keunggulan model pembelajaran kooperatif dan 

model pembelajaran individual, model pembelajaran ini dirancang untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual, oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemahaman konsep matematis 

siswa. Kunci model pembelajaran kooperatif TAI adalah penerapan bimbingan 

antar teman.  Jadi secara tidak langsung kemampuan tersebut akan meningkat. 

 

Pengembangan pemahaman konsep melalui pembelajaran kooperatif tipe TAI  

diatas tidak terjadi pada pembelajaran konvensional.  Dalam pembelajaran 

konvensional, tahap awal yang dilakukan yaitu guru menjelaskan materi dan siswa 

hanya mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru tanpa mencari 

kebenaran dari informasi tersebut sehingga siswa tidak dapat menggali sendiri dan 

membangun sendiri pemahamannya.  Karena terjadi komunikasi antara guru dan 
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siswa melaui proses diatas ada kemungkinan siswa tidak megerti atau memahami 

penjelasan dari guru, hal tersebut mungkin disebabkan oleh bahasa guru yang 

mungkin tidak mudah dimengerti oleh siswa. Hal tersebut mungkin berakibat 

pada lemahnya pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa sulit 

untuk menyatakan kembali konsep serta memberikan contoh dan non contoh dari 

suatu konsep. 

 

Tahap selanjutya siswa belajar secara mandiri dalam menyelesaikan tugas 

sehingga peluang siswa untuk mendapatkan informasi lain dari temannya sangat 

kecil dan pembelajaran hanya terpusat pada guru.  Akibatnya indikator 

pemahaman konsep siswa dikembangkan secara mandiri oleh siswa.  Oleh karena 

pembelajaran konvensional terpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi 

tidak berkembang dan pemahaman konsep pada kelas konvensional tidak 

maksimum.  

 

Melalui model kooperatif tipe TAI ini, dapat mendorong siswa untuk menemukan 

suatu konsep yang telah dipelajari. Dalam hal ini, siswa dapat menguasai dan 

memahami suatu konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, model 

kooperatif tipe TAI ini efekif jika ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dan model kooperatif tipe TAI ini dikatakan efekif apabila siswa 

yang tuntas belajar lebih dari atau sama dengan 60% dari jumlah siswa dengan 

nilai ketuntasan 70. 
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2.3 Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah : 

1. Setiap siswa kelas VIII semester genap SMP Muhammadiyah 3 

Bandarlampung memperoleh materi pelajaran matematika yang sama dan 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2.  Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa selain model Kooperatif tipe TAI diabaikan.  

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Kooperatif tipe 

TAI efektif diterapkan pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII semester genap SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Sedangkan hipotesis khusus dalam penelitian ini antara lain: 

 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI efektif ditinjau dari 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP 

Muhamadiyah 3 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/ 2015. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Bandarlampung Tahun 

Pelajaran 2014/ 2015. 

 


