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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

2.1.1 Definisi Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

Model pembelajaran TAI dikembangkan oleh Robert E.Slavin 1733 (Pardosi & 

Kristian, 2016). Tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kelompok dan 

pembelajaran individual (Rini Dwi Astuti dan & Agus Maman Abadi, 2015). Model 

pembelajaran tipe TAI adalah model pembelajaran yang dibentuk dari kelompok kecil 

yang heterogen dengan kemampuan berfikir yang berbeda yang mengkombinasikan 

keunggulan pembelajaran kelompok dengan individu dan dirancang untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami siswa (Endang Hariyati , Mardiyana, 2013; Soraya, 

Khaldun, & Halim, 2016; Ulfa, Mardiyana, & Saputro, 2016).  

Model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran yang berkelompok 

dan memiliki kemampuan yang heterogen (Riswanto, 2016). Sehingga secara 

keseluruhan dapat diartikan bahwa model pembelajaran TAI adalah pembelajaran 

yang dapat membantu belajar siswa secara individu dan menggabungkan 

keunggulan pembelajaran secara berkelompok (Pardosi & Kristian, 2016; Ramlan, 

2013). Sesuai dengan pernyataan (Hermawan, Paloloang, Baharuddin, & 

Sukayasa, 2014; Ramlan, 2013) pembelajaran TAI bertujuan untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa secara individual dalam kelompok dan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kelas.  Lebih lanjut dikatakan bahwa 

pembelajaran TAI dapat mengatasi kesulitan belajar siswa dan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kelas. 
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2.1.2 Karakteristik (Dampak) Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) 

 Salah satu karakteristik pembelajaran tipe TAI adalah pembelajaran 

dilakukan secara berkelompok dengan beranggotakan 4-6 orang secara heterogen, 

setiap kelompok diberikan soal secara individual kemudian masing-masing 

kelompok mengoreksi jawaban dari kelompok lain (Rahayu, Mardiyana, & 

Saputro, 2014). Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelum belajar secara 

berkelompok siswa belajar secara mandiri. Disamping itu siswa diajarkan 

bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok kemudian setiap siswa belajar 

sesuai dengan kemampuan masing-masing. hasil belajar individual dibawa 

kedalam kelompok untuk didiskusikan dalam kelompok dan sebagai pertanggung 

jawaban bersama (Huda, Kirana, & Soetjipto, 2017; Ramlan, 2013). Sesuai 

dengan pernyataan Desiana, Irwan, & Mukhni (2014) dan Rahayu, Mardiana, 

Saputro (2014) ciri khas dalam model pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah 

adanya tes formatis dan tes mandiri sehingga pembelajaran tipe TAI lebih 

menekankan terhadap penghargaan kelompok, pertanggung jawaban individu, dan 

memberikan kesempatan kepada setiap anggota.  

Menurut Kadek, Made, & Nyoman, (2014) dalam penelitiannya 

menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan tipe TAI dapat membawa 

pengaruh tehadap kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran melalui tipe 

TAI lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap peningkatan 

koneksi matematika (Khaulah, 2017). Sehingga dalam penerapan model TAI 

diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan koneksi matematika dalam pembelajaran matematika. 
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2.1.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization(TAI) 

 Berikut Langkah-langkah Pembelajaran tipe TAI Menurut   Ramlan 

(2013) yang terdiri dari menyampaikan tujuan, menyajikan informasi , 

pembentukan kelompok , membimbing kelompok, evaluasi dan memberikan 

penghargaan.  

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menyampaikan tujuan merupakan  

guru menyampaikan tujuan materi kepada siswa terkait dengan kompetensi dasar 

yang telah disiapkan. menyajikan informasi, guru menyampaikan informasi 

berupa materi pembelajaran atau memberikan latihan soal kepada siswa untuk 

dipelajari secara individu dan guru memberikan kuis secara individual untuk 

mendapatkan skor awal. Pembentukan kelompok dalam pembentukan kelompok 

guru membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda. 

 Membimbing kelompok yaitu  guru membimbing dan memberikan tugas 

kepada siswa untuk diselesaikan secara individu akan tetapi tetap dalam 

kelompoknya masing-masing, hasil belajar siswa secara individual didiskusikan 

dalam kelompok dan dikoreksi hasil jawaban dari setiap individu. Evaluasi dalam 

evaluasi guru memfasilitasi siswa untuk membuat rangkuman dengan materi yang 

telah disampaikan oleh guru. Pemberian penghargaan guru memberikan 

penghargaan pada kelompok berdasarkan nilai belajar individual dari skor ke skor 

kuis berikutnya.  
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2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) 

 Model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization (TAI) mempunyai 

kelebihan dan kekurangan kelebihan dari model TAI adalah (a) siswa dapat 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan dengan membantu teman-temannya; 

(b) mengajari siswa untuk saling menghargai; (c) bertanggung jawab; (d) melatih siswa 

untuk mengutarakan pendapat (Nurzakiaty, 2015). Selain itu sesuai dengan pernyataan 

Huda, Kirana, & Soetjipto (2017) dan Octavianti, Setiawan, & Trapsilasiwi (2014) 

kelebihan pembelajaran tipe Team Assisted Individualization (TAI) yang dipadukan 

dengan pembelajaran tutor sebaya adalah dapat membantu siswa yang kurang aktiv dan 

siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara individu sebelum 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya.  

 Berikut beberapa kekurangan yang dimiliki pembelajaran TAI sesuai 

dengan pernyataan Fathurrohman (2015) dan Nurzakiaty (2015) menyatakan 

pertama  dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran; kedua Jumlah siswa yang terlalu besar dalam kelas maka 

guru akan mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan pada siswa; ketiga 

anggota kelompok atas akan merasa dimanfaatkan karena rekan-rekan mereka dalam 

kelompok tidak lebih pandai dari dirinya; keempat sedangkan pada siswa kelompok 

bawah akan merasa minder, karena hanya seperti benalu dalam kelompoknya. 

 Kelebihan dari suatu  model pembelajaran tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) mendorong siswa untuk mengutarakan pendapat secara 

aktiv dan kritis. Akan tetapi dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis matematis perlu diterapkan pendekatan yang tepat, yakni dengan pendekatan 

Open-Ended Pratama, Hartono, & Wayan (2017). 
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2.2. Pendekatan Open-Ended 

2.2.1 Definisi Open-Ended 

Pendekatan Open-Ended adalah suatu pendekatan yang diawali dengan 

penyajian masalah terbuka, masalah yang disajikan adalah masalah incomplete, yaitu 

masalah yang memiliki lebih dari satu cara atau  memiliki banyak jawaban (Ernawati, 

2016). Pendekatan Open-Ended adalah pendekatan yang dapat memberikan suatu 

masalah dengan menyelesaikan banyak cara dan dengan jawaban yang beragam 

(Ervina & Haninda, 2016). Pendekatan Open-Ended adalah salah satu pembelajaran 

yang disajikan sedemikian hingga yang dapat membangun siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan banyak jawaban yang beragam atau berbagai macam 

solusi (Ilma & Putri, 2010; Sari, Syahputra, & Asmin, 2015). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan open-ended dapat membentuk 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif yang dapat memunculkan 

konsep-konsep, ide-ide, gagasan dan pola serta dapat mengembangkan cara 

berpikir siswa sehingga dalam  meningkatkan  keaktifan belajar siswa dianggap mampu 

dan efektif, karena siswa akan terlatih untuk  mengembangkan gagasan secara kreatif dan 

kritis melalui masalah terbuka yang diberikan kepada siswa dalam pendekatan 

open-ended (Kholil, 2015; Sari, Syahputra &  Asmin 2016; Setiawan & Harta, 

2014). Sehingga sesuai dengan pernyataan Ariani, Candiasa, & Marhaeni (2014) 

dan Sari, Syahputra, & Asmin (2016) mengatakan bahwa dalam pembelajaran 

dengan pendekatan Open-Ended akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi 

lebih bersifat Student-Oriented dan mampu menggunakan analitis dan imajinatif 

yang ada dalam dirinya untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Pendekatan 0pen-Ended sesuai dengan hasil penelitian Pratama, Hartanto, 

Dharmayana (2017), menyatakan bahwa berdasarkan analisis data menyimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa menggunakan pendekatan 

Open-Ended lebih baik dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Sari, 

Syahputra, & Asmin (2015) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan 

Open-Ended dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

memberikan kesempatan untuk siswa memahami konsep-konsep yang dipelajari 

sehinnga tercapainya tujuan dalam pembelajaran.Sehingga penerapan 

pembelajaran menggunakan pendekatan Open-Ended dapat dilihat efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sesuai dengan penelitiannya Syarifah 

(2017) salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Open-Ended. 

Sehingga diharapkan siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

koneksi matematika dengan pendekatan Open-Ended. 

 

2.2.2 Karakteristik Open-Ended 

 Karakteristik dari pembelajaran menggunakan Open-Ended yaitu dalam 

proses pembelajaran dimulai dengan siswa di berikan masalah yang berkaitan 

dengan konsep matematika, masalah yang diberikan bersifat terbuka yang artinya 

siswa diberikan tantangan untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan 

berbagai macam solusi atau jawaban yang dapat menafsirkan dari permasalahan 

tersebut (Faridah et al., 2016). Adanya pembelajaran berbasis masalah Open-

Ended siswa tidak hanya dituntut untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang 

telah diberikan akan tetapi juga akan berdampak siswa dapat berargumentasi atas 
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jawabannya yang telah diperoleh (Permanasari, Sugiarto, & Kurniawati, 2013). 

Selain itu juga melalui pembelajaran Open-Ended dapat memberikan kesempatan 

terhadap siswa untuk berpikif secara optimal siswa akan berusaha untuk 

mendapatkan jawaban dari berbagai sudut pandang (Lestari, Hartono, & Purwoko, 

2016). 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis Open-Ended mampu meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis Syarifah (2017). Sakti, Hartanto, Dharmayana (2017) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh dengan adanya pembelajaran berbasis 

Open-Ended terhadap kemampuan berpikir kritis.selain itu juga menurut Gordah 

(2012) menyatakan bahwa pembelajaran melalui pendekatan Open-Ended dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematika dan pemeccahan masalah peserta 

didik. Sehingga  diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan kemampuan koneksi matematika melalui pembelajaran berbasis Open-

Ended. 

 

2.2.3 Langkah-langkah Open-Ended 

 Langkah-langkah pembelajaran dengan berbasis Open-Ended menurut 

(Lestari, Hartono, Purwoko, 2016) terdiri dari orientasi, penyajian masalah 

terbuka, pengerjaan masalah terbuka secara individu, diskusi kelompok, 

presentasi kelompok dan penutup. 

 Aktivitas pembelajaran pada langkah pertama yaitu penyajian masalah 

terbuka adalah guru memberikan masalah secara umum terkait materi yang 

dsampaikan, selanjutnya pengerjaan masalah terbuka secara individu siswa 
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diminta menegrjakan masalah terbuka secara individu dalam pengerjaannya siswa 

tidak diperkenakan untuk meminta bantuan kepada teman-temannya. Langkah 

selanjutnya adalah diskusi kelompok dalam diskusi kelompok siswa bekerjasama 

antar kelompok untuk mendiskusikan penilaian dari masalah Open-Ended yang 

telah dikerjakan secara individu,setelah diskusi langkah selanjutnya adalah 

presentasi hasil kelompok dimana siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

dan langkah terakhir adalah penutup siswa dan guru menyimpulkan hasil dari 

pembelajaran atau membuat ringkasan tentang permasalahan yang diajukan. 

Kegiatan pembelajaran berbasis Open-Ended tidak berbeda jauh dengan 

langkah-langkah pembelajaran dengan model tipe Team Asissted Individualization 

(TAI) yaitu terdiri dari pendahuluan,kegiatan inti dan dan penutup.  

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Open-Ended 

 Sesuai dengan pernyataan Novikasari (2009) beberapa kelebihan yang 

dimiliki  dari pembelajaran berbasis Open-Ended diantaranya adalah Siswa 

berpartisipasi  lebih aktif dalam pembelajarannya dan sering mengekspresi ide 

siswa memilki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan 

keterampilan matematik secara komprehensif, siswa dengan kemampuan 

matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri, 

Siswa secara instrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan, 

Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab 

permasalahan.  

 Kekurangan dari pendekatan Open-Ended sesuai dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Novikasari (2009) adalah membuat dan meyiapkan masalah 

matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah Guru 
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kurang memiliki evaluasi untuk penyelesaian berbeda dari siswa atau kemampuan 

untuk meningkatkan level tertinggi dari pemecahan masalah, Mengemukakan 

masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa 

yang mengalami kesulitan bagaimana merespons permasalahan yang diberikan, 

siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban 

mereka. 

 Berdasarkan uraian diatas pembelajaran menggunakan pendekatan 

berbasis Open-Ended sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Sesuai dengan pernyataan Gordah (2012) dalam 

mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa dan mengaitkan (Koneksi) 

dalam matematika, dibutuhkan pendekatan yang dapat mendukung salah satunya 

adalah pendekatan Open-Ended. 

 

2.3. Model Pembelajaran Team Assisted Individualiazation (TAI) 

Berbasis  Open-Ended 

Model pembelajaran tipe TAI lebih menekankan pada penghargaan 

kelompok, pertanggung jawaban secara individu, dan kesempatan untuk saling 

berbagi hasil pada setiap anggota. Dengan demikian diharapkan dapat memotivasi 

siswa untuk berusaha memberikan yang terbaik terhadap keolompoknya ( Putri, 

Irwan, Mukhni, 2014). Pembelajaran tipe Team Asssted Individualization adalah 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dalam hal ini siswa akan berinteraksi dengan 

teman lain dalam proses pembelajaran (Uhti, 2011). Sehingga dalam 

mengupayakan pembelajaran yang demikian peneliti akan menerapkan 
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pembelajaran TAI berbasis masalah Open-Ended. Pembelajaran berbasis open 

ended adalah salah satu pembelajaran yang dapat memberikan keluasan berpikir 

siswa secara aktif dan kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Uhti, 

2011). 

Berdasarkan uraian, maka pada kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model TAI berbasis Open-Ended berikut langkah-langkah model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbasis Open-Ended pada 

pembelajaran matematika, awal pembelajaran guru menyampaikan materi sesuai 

dengan kompetensi dasar yang telah dicapai. Kemudia guru membentuk siswa 

menjadi beebraoa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang, setelah pembentukan 

kelompok guru memberikan LKS yang berisi soal Open-Ended, selanjutnya hasil 

belajar secara indidvidu didiskusikan secara berkelompok dan saling mengoreksi 

hasil pekerjaan dari beberapa jawaban. Setelah semua jawaban dikoreksi guru 

memfasilitasi siswa untuk membuat rangkuman pada penegasan materi tersebut. 

Terakhir guru memberikan kuis kepada siswa secara individu dan guru 

memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. 

Penjelasan lebih rinci akan dijelaskan pada tabel berikut. Langkah-langkah model 

pembelajaran (Team Assisted Individualization) TAI berbasis Open-Ended.  
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Tabel 2.1 langkah-langkah model pembelajaran Team Assisted 

Individualization TAI berbasis  Open-Ended 
Model pembelajaran Team 

Assisted Individualization (TAI ) 

Pembelajaran Berbasis Open-Ended 

1. Menyampaikan tujuan  

2. Menyajikan informasi 

3. Pembentukan kelompok 

4. Membimbing kelompok 

5. Evaluasi  

6. Pemberian  pengharagaan 

1. Penyajian masalah terbuka,  

2. Pengerjaan masalah tebuka secara individu 

3. Diskusi kelompok,  

4. Presentasi kelompok  

5. Penutup. 

 

 

No Aktivitas pembelajaran Pembelajaran 

Model pembelajaran 

TAI 

Pembelajaran 

berbasisis  Open-

Ended 

1.  Menyampaikan tujuan  √ - 

2.  Menyajikan informasi  √ - 

3.  Pembentukan kelompok   √ √ 

4.  Penyajian masalah terbuka - √ 

5.  Membimbing kelompok  √ √ 

6.  Pengerjaan masalah terbuka 

secara individu 

- √ 

7.  Diskusi  kelompok - √ 

8.  Presentasi kelompok - √ 

9.  Evaluasi  √ - 

10.  Penutup dengan Pemberian 

penghargaan  
√ √ 

  

 Berdasarkan gabungan model pembelajaran TAI berbasis Open-Ended 

berikut akan dijelaskan langkah-langkah model pembelajaran dengan aktivitas 

siswa dan aktivitas guru. 
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Tabel 2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran (Team Assited 

Individualization) TAI  Berbasis Open- Ended 
Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

Pendahuluan 

a. Menyampaikan tujuan  

Guru menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut 

 

a. Menyampaikan tujuan materi 

Siswa secara seksama 

mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

Inti 

b.  Menyajikan informasi   

Guru menyajikan informasi 

terkait materi yang akan 

dismpaikan. 

 

c. Pembentukan kelompok 

Guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang siswa 

secara heterogen. 

d. Penyajian masalah terbuka 

Guru menyajikan masalah 

secara umum tentang materi 

yang akan disampaikan 

e. Membimbing kelompok 

Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

diselesaikan secara individu 

(Langkah 1 pada tipe TAI) 

f. Pengerjaan  masalah 

terbuka secara individu  

Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan soal secara 

individu. 

g. Diskusi kelompok 

Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan hasil 

pengerjaan masalah secara 

individu  secara berkelompok 

dan saling mengoreksi dari 

hasil setiap individu dan 

mengambil keputusan atas 

jawabanyangtelah disepakati 

(Langkah 2 pada tipe TAI ). 

h. Presentasi kelompok 

Guru meminta siswa untuk 

mepresentasikan hasil 

kelompok. 

i. Evaluasi  

Guru meminta siswa secara 

individu untuk menuliskan 

hasil dari setiap kelompok 

yang telah mempresentasikan 

hasilnya. (Tahap 3 pada tipe 

TAI ) 

b. Menyajikan informasi   

Siswa secara seksama 

mendengarkan informasi terkait 

materi yang disampaikan oleh 

guru. 

c. Pembentukan kelompok 

Siswa bergabung dengan satu 

teman kelompom yang telah 

dibentuk oleh guru 

 

d. Penyajian masalah terbuka 

siswa menerima masalah terbuka 

yang disampaikan oleh guru. 

 

e. Membimbing kelompok 

Siswa menerima tugas yang telah 

diberikan oleh guru dan 

menyelesaikan secara individu 

(Langkah 1 pada tipe TAI) 

f. Pengerjaan  masalah terbuka 

secara individu  

Siswa mengerjakan tugas secara 

individu. 

  

g. Diskusi kelompok 

siswa dengan teman satu 

kelompok mendiskusikan hasil 

jawaban secara individu dan 

mengambil keputusan yang 

disepakati dalam kelompok. 

(Langkah 2 pada tipe TAI ). 

 

 

 

h. Presentasi kelompok 

Siswa mempresentasikan hasil 

kelompok sesuai dengan instruksi 

guru  

i. Evaluasi  

Siswa secara individu menuliskan 

hasil diskusi yang telah 

disampaikan secara individu  

(Tahap 3 pada tipe TAI ). 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Penutup j. Penutup dan Pemberian 

penghargaan  

 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan atau 

membuat ringkasan singkat 

terkait materi yang telah 

dibahas  

 Guru memberikan 

penghargaan terhadap 

kelompok terbaik 

 

j. Penutup dan Pemberian 

penghargaan 

 

 Siswa secara seksama 

mendengarkan kesimpulan 

yang disampaikan oleh guru. 

 Siswa menerima penghargaan 

yang diberikan oleh guru. 

 

2.4. Kemampuan Berpikir Kritis 

2.4.1 Definisi kemampuan berpikir Kritis 

 Berpikir kritis berasal dari bahasa kritikos berarti 'pertimbangan' 

sedangkan kriterion berarti '’ukuran baku'’ atau '’standar'’. Sehingga secara 

etimologi mengandung makna suatu kegiatan mental yang dilakukan seseorang 

untuk dapat memberi pertimbangan dengan standar tertentu (Lambertus, 2009). 

Berpikir kritis adalah berwujudan dari berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking)  berpikir kritis dipandang sebagai kemampuan berpikir seseorang untuk 

membandingkan dua informasi atau lebih serta dapat meenganalisis dan 

mengevaluasi suatu permasalahan yang dapat mempertimbangkan unsur-unsur 

sebab akibat dalam pengambilan keputusan sehingga dibutuhkan untuk 

pengumpulan informasi sebanyak mungkin (Irawan & Febriyanti, 2016; Karim & 

Normaya, 2015; Rasiman, 2012). 

 Keterampilan berpikir kritis dan matematika adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan, karena melalui berpikir kritis belajar matematika dapat dilatih 

dan materi matematika dapat dipahami disamping itu juga kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat menganalisis ide untuk menjadi lebih spesifik, membedakan 
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secara tajam, memilih ide, mengindentifikasi ide , mengkaji dan mengarahkannya 

kearah yang lebih sempurna  (Dwijananti & Yulianti, 2010; Lambertus, 2009). 

Lebih lanjut dikatakan keterampilan berpikir kritis mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam bidang pendidikan selain itu juga berpikir kritis adalah salah 

satu tahapan berpikir tingkat tinggi (Firma, Sri, & Nanik, 2012; Purwanto, 

Nugroho, & Wiyanto, 2012). Hal ini berarti dengan berpikir kritis memungkinkan 

siswa dapat menganalisis pemikiran sendiri untuk memastikan apabila ia telah 

menemukan pilihan dan menarik kesimpulan (Lambertus, 2009). 

  Berikut beberapa indikator kemampuan berpikir kritis sesuai dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh Rasiman, (2012) (1) mengidentifikasi fakta-

fakta yang diberikan dengan jelas dan logis (2) Merumuskan Pokok -pokok 

permasalahan dengan cermat dan teliti (3) Menerapkan metode yang pernah 

dipelajari secara terperinci, sistimatis dan akurat (4) mengungkap definisi teorema 

dalam menyelesaikan masalah secara terperinci sistematis dan tepat (5) 

Memutuskan dan melaksanakan dengan benar (6) Mengevaluasi argumen yang 

relevan dalam penyelesaian suatu masalah dengan teliti (7) Membedakan antara 

kesimpulan yang didasarkan pada logika yang valid dan tidak valid. Sesuai 

dengan pernyataan yang di sampaikan Karim & Normaya (2015) terdapat 

beberapa indikator berpikir kritis yakni interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi 

(menarik kesimpulan). Lebih lanjut dijelaskan bahwa interpretasi yaitu memahami 

yang ditunjukkan dengan menulis diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan 

tepat. Analisis merupakan mengidentifikasi hubungan-hubungan antara 

pernyataan-pernyataan, pernyataan-pernyataan  dan konsep-konsep yang 

diberikan dalam soal yang ditunjukkan dengan membuat model matematika 
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dengan tepat dan memberi penjelasan dengan tepat. Evaluasi  adalah 

menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, lengkap dan benar 

dalam melakukan perhitungan. Inferensi yaitu  membuat kesimpulan dengan 

tepat. 

2.4.2 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis  

Berdasarkan uraian diatas berikut adalah aspek dan indikator dari 

kemampuan berpikir kritis yang akan digunakan sebagai pedoman pada penelitian 

ini mengacu pada pendapat (Karim & Normaya, 2015) .  

Tabel 2.3 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran 

Matematika 
No Aspek Kemampuan 

Berpikir Kritis  

Indikator Berpikir Kritis 

1.  Interpretasi Siswa dapat memahami materi yang disampaikan, 

mampu  mengidentifiksi menuliskan hal-hal penting 

(ditanya, dijawab) atau persoalan yang penting terkait 

materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 

2.  Analisis Siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara 

informasi yang telah diberikan atau konsep-konsep 

yang diperlukan dalam menyusun penyelesaiaan 

masalah 

3.  Evaluasi Siswa melakukan evaluasi terhadap jawaban-jawaban 

yang telah dikerjakan agar tidak terjadi kesalahan dan 

menggunakan strategi yang tepat. 

4.  Inferensi (menarik 

kesimpulan ) 

Siswa dapat  menyimpulkan dari pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

 

Berikut ini akan diberikan contoh dari kegiatan berpikir kritis siswa pada 

permasalahan matematika dari materi persegi dan persegi panjang. 

Panjang pagar kawat kurang dari 25 meter dan lebarnya lebih dari 10 

meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar kawat dengan biaya Rp 

30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar 

kawat tersebut.  



26 
 

 
 

Tabel 2.4 Contoh soal dengan indikator kemampuan berpikir kritis 

Contoh Pemecahan Soal Aspek Kemampuan Berpikir Kritis Terpenuhi 

Interpretasi Analisis Evaluasi Inferensi 

Diketahui :  

Panjang kawat =  < 25 meter  

Lebar  kawat = > 10 meter  

Biaya per meter = Rp.30.000 

 

Ditanya : Berapakah biaya 

yang diperlukan untuk 

pemasangan pagar kawat 

tersebut ? 

√ - - - 

Mengidentifikasi soal yang 

diberikan : 

 

Misal :  

p = 20 m , menyatakan  

panjang  tanah 

l = 15 m, menyatakan  lebar  

tanah 

Biaya per meter = Rp 

30.000,  

- √ - - 

Sesuai dengan materi persegi 

dan persegi panjang untuk 

menentukan biaya pagar 

kawat adalah  

 

Menyatakan biaya 

pemasangan kawat untuk 

tiap meter tanah 

 

karena akan dipasang kawat 

di sekeliling tanah, terlebih 

dahulu mencari kelilingnya  

 

keliling =         
keliling =          
       

keliling =           
keliling =         
biaya pagar =            
             
biaya pagar        
          

biaya pagar               

- - 

 

 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

 

 

√ 

- 

Jadi dapat disimpulkan biaya 

yang diperlukan untuk 

pemasangan pagar kawat 

tersebut adalah  

             

- - √ √ 
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2.4.3 Model TAI Berbasis Open-Ended Untuk Mengukur  Kemampuan        

Berpikir Kritis. 

Tabel 2.5  Langkah-Langkah Model TAI Berbasis Open-Ended Untuk 

Mengetahui Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. 
Langkah-langkah 

pembelajaran model TAI 

berbasis open-ended 

Keterangan Indikator berpikir kritis 

Orientasi Memahami materi yang 

disampaikan dan mampu 

menuliskan poin-poin penting 

yang terdapat dalam materi 

pembelajaran. 

Interpretasi 

Pengerjaan masalah secara 

terbuka 

Siswa melakukan identifikasi 

materi dan masalah yang 

ditemukan selama proses 

orientasi  

Analisis 

Diskusi kelompok Siswa melakukan diskusi 

dalam kelompok kecil untuk 

membahas dan memecahkan 

materi  

Analisis 

Menyajikan hasil diskusi 

kelompok 

Siswa menyajikan hasil dari 

diskusi kelompok dan 

menentukan  

Evaluasi 

Evaluasi Menarik kesimpulan yang 

tepat  

Inferensi 

Memberikan penghargaan Memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik 

sesuai dengan nilai yang 

diperoleh  

Evaluasi 

 

2.5. Koneksi Matematika 

2.5.1 Definisi Koneksi Matematika 

 Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan utama yang 

mendasar yang seharusnya dikuasai dan dimiliki oleh siswa dalam belajar 

matematika (Sugiarti & Basuki, 2014; Sugiman, 2008).  Koneksi Matematika 

adalah hubungan matematika dalam mengaitkan konsep matematika dengan 

matematika lain, memahami gagasan-gagasan matematika yang saling 

berhubungan dan saling keterkaitan, , mencari dan memahami hubungan berbagai 

representasi konsep dan prosedur, sehingga menjadi satu sistem yang 

berkesinambungan dan mampu menerapkan matematika dalam konteks-konteks 
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kehidupan sehari-hari (Diana, Irawan, & Susiswo, 2017; Kartika, Tandililing, & 

Bistari, 2016; Ramdani, 2012; Sritresna, 2015; Yanti, Fauziyah, & Friansah, 

2017). Selanjutnya konsep, ide dan prosedur matematika yang baru dapat 

dikembangkan untuk menyelesaikan masalah lain dalam matematika atau disiplin 

ilmu lain (Khaulah, 2017).Lebih lanjut dijelaskan bahwa koneksi matematika 

dapat membantu siswa mengingat suatu konsep dan menggunakannya secara tepat 

dalam situasi pemecahan masalah, serta memungkinkan siswa dapat menerapkan 

matematika dalam kehidupan nyata (Sritresna, 2015). Sehinga dengan dengan 

koneksi matematika siswa menjadi lebih menegerti dan bermakna selain itu juga 

membantu siswa mengingat suatu konsep menggunakannya secara tepat dalam 

situasi pemecahan masalah dan tidak memandang sempit terhadap matematika 

(Gordah, 2012; Sritresna, 2015).  

 Berikut Indikator koneksi matematika menurut Ramdani (2012) yakni  

mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 

menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, 

memahami representasi konsep atau prosedur yang sama, mencari koneksi satu 

prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, serta menggunakan 

koneksi antar topik dan antara topik. Selain itu terdapat indikator koneksi 

matematika sesuai dengan pernyataan Diana, Irawan, & Susiswo (2017) yakni 

Hubungan matematika antar konsep matematika, hubungan antara konsep 

matematika dengan konsep lain matematika, hubungan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Hubungan antar konsep matematika adalah menjelaskan 

keterkaitan antar konsep secara efisien dan tepat dalam pemecahan soal, 

hubungan antar konsep matematika dengan konsep lain menghubungkan 
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pengetahuan umum dengan materi yang dipelajari, hubungan materi matematika 

dengan kehidupan sehari hari menghubungkan materi matematika dengan 

kehidupan nyata. 

 

2.5.2 Indikator Koneksi Matematika  

 Mengacu pada pendapat Diana, Irawan & Susiwo , maka indikator koneksi 

matematika yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.6 Indikator Pencapaian Kemampuan Koneksi Matematika 

No Aspek Kemampuan Koneksi Matematika Indikator Kemampuan 

Koneksi Matematika  

1 Mengenali dan menggunakan koneksi antar topik 

matematika 

a. Siswa dapat membuat 

hubungan antar konsep materi 

matematika, menghubungkan 

informasi soal dan materi 

sebelumnya. 

1. 2 

 

Hubungan antara konsep matematika dengan 

konsep lain matematika (Sejarah dan pengetahuan 

umum terkait kebudayaan). 

a. Siswa dapat membuat 

hubungan antara konsep 

matematika, dengan konsep-

konsep materi matematika yang 

saling berkaita. 

2. 3 Hubungan matematika dalam kehidupan sehari-

hari 

 

a. Siswa dapat menerjemahkan 

masalah matematika yang 

berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari dalam bahasa 

matematika.  

 

Berikut ini akan diberikan contoh dari kegiatan koneksi matematika siswa pada 

permasalahan matematika dari materi persegi dan persegipanjang. 

Pak dodi memiliki kertas yang berbentuk segitiga siku-siku, dengan sisi miring 

panjangnya 35 cm dan sisi alas memiliki panjang 28 cm. dari kertas pak dodi 

tentukan luas kertas pak dodi yang berbentuk segitiga siku-siku tersebut? 
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Tabel 2.8 Contoh Soal dengan Indikator Kemampuan Koneksi Matematika 

Contoh Pemecahan Soal Aspek Kemampuan Koneksi Matematika 

Terpenuhi 

Hubungan 

antar konsep 

matematika  

Hubungan antar 

konsep matematika 

dengan konsep lain 

matematika 

Hubunga

n antar 

konsep 

matemati

ka  

Sebelum menentukan luas kertas 

yang dimiliki pak dodi terlebih 

dahulu meentukan tinggi  segitiga  

dengan menggunakan teorema 

pytagoras :   

  √        

  √         

   √    

      

Diketahui  

Alas : 28 cm 

Tinggi : 21 cm 

Sisi miring : 35 cm  

√ - - 

Luas segitiga = 

 

 
              

 

 
              

         

- - - 

Jadi, luas kertas pak dodi yang 

berbentuk segitiga adalah  

         

- - √ 
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2.5.3 Model TAI Berbasis Open-Ended Untuk Mengukur  Koneksi 

Matematika 

 Berikut beberapa langkah-langkah model Team Asissted Individualization 

berbasis Open-Ended  untuk mengetahui koneksi matematkia selama 3 kali 

pertemuan : 

Tabel 2.9  Langkah-Langkah Model Pembelajaran TAI Berbasis Open-

Ended untuk   Mengetahui Kemampuan Koneksi Matematika 

Langkah – langkah 

model pembelajaran TAI 

berbasis open-ended 

Keterangan Indkator koneksi matematika 

Orientasi a. Siswa dapat 

membuat hubungan 

antar konsep materi 

matematika  

b. Hubungan 

matematika dalam 

kehidupan sehari-

hari 

a. Mengenali dan menggunakan 

koneksi antar matematika 

b. Siswa dapat menerjemahkan 

masalah matematika yang 

berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari dalam 

bahasa matematika   

Masalah Terbuka secara 

Individu 

a. Siswa dapat 

membuat hubungan 

antar konsep materi 

matematika 

a. Mengenali dan menggunakan 

koneksi antar matematika 

Diskusi Kelompok a. Hubungan antara 

konsep matematika 

dengan konsep lain 

matematika  

a. Siswa dapat membuat 

hubungan antara konsep 

matematika, dengan konsep-

konsep materimatematika 

yang saling berkaitan. 

Menyajikan Hasil Diskusi 

Kelompok 

a. Hubungan antara 

konsep matematika 

dengan konsep lain 

matematika 

a. Siswa dapat membuat 

hubungan antara konsep 

matematika, dengan konsep-

konsep materimatematika 

yang saling berkaitan. 

Evaluasi a. Hubungan 

matematika dalam 

kehidupan sehari-

hari 

a. Siswa dapat menerjemahkan 

masalah matematika yang 

berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari dalam 

bahasa matematika   

Memberikan Penghargaan  

 

- - 

 


