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ABSTRAK 

 

Penelitian ini betujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization menggunakan metode inkuiri di kelas VIII SMP 

Swasta HKBP Sidorame Medan T.A. 2014/2015. 

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

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-1 SMP Swasta HKBP Sidorame 

Medan yang berjumlah 32 orang. Objek penelitian ini adalah peningkatan 

pemahaman konsep matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization menggunakan metode inkuiri. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Hasil penelitian pada siklus I diperoleh siswa yang mampu menyatakan 

ulang konsep 78,9% (sedang), siswa yang mampu mengenal contoh dan bukan 

contoh dari konsep 72,6% (sedang), siswa yang mampu menggunakan hubungan 

antar konsep 71,9% (sedang), siswa yang mampu menyajikan konsep dalam 

bentuk representasi matematis 77,3% (sedang), dan siswa yang mampu 

menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah matematika 67,9%(sedang). 

Hasil penelitian pada siklus II diperoleh siswa yang mampu menyatakan ulang 

konsep 96,1% (tinggi), siswa yang mampu mengenal contoh dan bukan contoh 

dari konsep 85,2% (sedang), siswa yang mampu menggunakan hubungan antar 

konsep 87,5% (sedang), siswa yang mampu menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis 89,1% (sedang), dan siswa yang mampu menggunakan 

konsep untuk menyelesaikan masalah matematika 75,8%(sedang). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan observer diperoleh 

pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan peneliti pada siklus I termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan nilai 79,00 dan pada siklus II dalam kategori 

sangat baik dengan nilai 91,75. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan 

metode inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada 

materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel di kelas VIII SMP Swasta HKBP 

Sidorame Medan T.A. 2014/2015.     


