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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri  Mangunsari 02 

Salatiga dengan jumlah siswa 17 siswa. Sebelum dilakukan penelitian, diketahui 

bahwa hasil belajar IPA dari 17 siswa ada 10 siswa yang belum tuntas KKM (65). 

 

4.2.Hasil Penelitian 

4.2.1 Kondisi Sebelum Tindakan 

Kondisi sebelum tindakan merupakan kondisi sebelum diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI, pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan 

data awal, diketahui bahwa sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI, hasil belajar IPA dari 17 siswa ada 10 siswa yang belum tuntas dan 

hanya 7 siswa yang dinyatakan tuntas berdasarkan kriteria KKM yang ditetapkan 

sekolah. Berikut disajikan dalam tabel perolehan hasil belajar siswa. 

Tabel 4. 1 

Perolehan Nilai IPA Sebelum Tindakan Berdasarkan Interval Nilai 

No Interval Nilai 
Sebelum Tindakan 

Keterangan 
Jumlah % 

1. 95 – 100 - - - 

2. 90 – 94 - - - 

3. 85 – 89 - - - 

4. 80 – 84 2 11.8 Tuntas 

5. 75 – 79 - - Tuntas 

6. 70 – 74 2 11.8 Tuntas 

7. 65 – 69 3 17.6 Tuntas 

8. 60 – 64 3 17.6 Tidak tuntas 

9. 50 – 59 6 35.3 Tidak tuntas 

10. < 50 1 5.9 Tidak tuntas 

Jumlah 17 100 KKM 65 

Rata-rata   60.47 

Nilai tertinggi   80 

Nilai terendah   45 

Siswa yang Tuntas   7 

Siswa yang Belum Tuntas   10 
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Mengacu pada tabel 4.1, diketahui bahwa perbandingan siswa yang belum 

mencapai KKM adalah 10 siswa atau sebesar 58.8%, sedangkan siswa yang tuntas 

dari KKM adalah  7 siswa atau 41. 2 %. Uraian siswa yang mendapatkan nilai di 

bawah KKM seperti diuraikan melalui tabel 1.1, yaitu bahwa siswa yang 

mendapat nilai < 50 sebanyak 1 siswa dengan persentase sebesar 5.9%, siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval nilai 50 – 59 sebanyak 6 siswa dengan 

persentase sebesar 35.3% ; siswa yang mendapatkan nilai pada interval 60 – 64 

sebanyak 3 siswa, dengan persentase sebesar 17.6%. Sementara siswa yang tuntas 

KKM, yang mendapatkan nilai pada interval nilai 65 – 69 sebanyak 3 siswa 

dengan persentase 17.6%; siswa yang mendapatkan nilai pada interval nilai 70 – 

74  sebanyak 2 siswa  dengan persentase 11.8%; tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval nilai 75 – 79; 2 siswa mendapatkan nilai pada 

interval 80 – 84 dengan persentase 11.8%, dan tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai pada interval 90 – 94 dan 95 – 100.  

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas adalah 55.47 dengan perolehan nilai terendah 

yaitu 45 dan tertinggi 80. 

Berikut disajikan dalam diagram perolehan nilai berdasarkan interval nilai. 

 

 

Gambar 4. 1 Perolehan Nilai Berdasarkan Interval Nilai 
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Berikut disajikan dalam diagram total jumlah siswa dan total persentase 

siswa yang tuntas dan belum tuntas sebelum tindakan. 

 

Gambar 4. 2 Persentase Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan 

 

Berdasarkan pada data sebelum tindakan tersebut, maka diperlukan sebuah 

tindakan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, untuk 

meningkatkan ketuntasan belajar IPA siswa pada materi medan magnet. 

4.2.2 Siklus I 

a. Perencanaan 

Sebelum dilakukan tindakan, maka hal-hal yang direncanakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memilih dan memutuskan metode pembelajaran yang perlu untuk 

digunakan dalam pembelajaran. Setelah dipertimbangkan, maka 

dipilih Model pembelajaran kooperatif tipe TAI sebagai model 

pembelajaran. 

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berikut media ataupun 

alat peraga yang direncanakan, termasuk lembar observasi 

pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. 

3. Melakukan konsultasi dengan guru kelas, mengenai metode 

pembelajaran yang dipilih, RPP dan media maupun alat peraga yang 

akan dilaksanakan dalam pembelajaran, maupun lembar obervasi. 

58,8 

41,2 

Persentase Ketuntasan Sebelum 

Tindakan 

Belum Tuntas

 Tuntas
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4. pembelajaran, termasuk menyepakati tindakan akan dilakukan dalam 

2 siklus, dimana masing-masing siklus akan dilakukan dalam 2 

pertemuan. 

5. Setelah mendapatkan persetujuan dengan guru kelas, dilakukan revisi 

dan mengecek kembali kelengkapan-kelengkapan baik RPP, media 

maupun alata peraga, serta lembar observasi yang akan digunakan 

dalam tindakan nanti. 

b. Pelaksananaan 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal 

Kegiatan diawali dengan mengucapkan salam, dilanjutkan berdoa, 

melakukan presensi. Setelah presensi, guru memberikan apsersepsi dengan 

bertanya siapa yang pernah bermain bola? apa yang terjadi ketika bola di 

tendang? Setelah memberikan kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan 

apersepsi, guru melanjutkan menjelaskan tujuan pembelajaran.  

2. Kegiatan Inti 

Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memotivasi siswa untuk 

membangkitkan minat siswa belajar tentang materi gaya magnet yang akan 

diajarkan. Setelah memberikan motivasi, guru membagikan lembar materi, dan 

memaparkan garis besar materi gaya magnet kepada siswa. Untuk mengetahui 

kelemahan siswa mengenai pemahaman siswa terhadap materi, guru 

memberikan test, setelah mengerjakan test, guru membagikan tugas kepada 

tiap siswa tentang materi gaya. 

Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok 

yang terdiri dari 3 kelompok berjumlah 5 siswa, dan 1 kelompok berjumlah 4 

siswa. Berdasarkan pertimbangan pada tes yang dilakukan sebelumnya, guru 

membagi siswa dalam kelompok yang heterogen mulai dari kemampuan 

akademik, jenis kelamin dan usia. Setelah itu, kelompok diminta untuk 

berdiskusi mengenai tugas yang telah diberikan sebelumnya. Selama proses 

diskusi, guru membimbing siswa mengenai kemungkinan-kemungkinan 

jawaban yang harus ditemukan kelompok. Setelah waktu diskusi selesai, guru 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutus perwakilannya maju ke 

depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan yang 

diamati, perwakilan yang maju untuk presentasi didominasi oleh siswa yang 

berani dan termasuk pandai dalam kelas. Selama presentasi, kelompok lain 

diminta untuk menjadi penanggap. Karena tidak diatur dengan baik selama 

tanya jawab, banyak siswa yang masih pasif dalam kelas (hanya 

mendengarkan), sementara diskusi didominasi oleh siswa yang aktif. Setelah 

waktu yang diberikan untuk presentasi selesai, guru menanyakan hal-hal yang 

belum diketahui siswa. Namun, guru hanya bertanya secara umum, dan belum 

meminta khusus siswa yang belum berpendapat untuk bertanya.  

3. Kegiatan Akhir 

Guru kemudian bertanya, apa kesimpulan dari materi yang dipelajari 

hari ini? Tetapi karena tidak diatur dengan baik, hanya siswa yang aktif dan 

pandai yang memberikan kesimpulan. Selanjutnya bersama-sama sebagian 

siswa menarik kesimpulan tentang materi. Sebelum menutup pelajaran, guru 

memberikan penguatan agar siswa yang lain juga belajar dan berani 

berpendapat, dan menutup pelajaran. 

 

Pertemuan 2 

1. Kegiatan Awal 

Pertemuan kedua diawali dengan mengucapkan salam, berdoa dan 

presensi. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan bertanya pernahkah 

kalian melihat buah mangga jatuh dari pohonnya? Untuk menjawab apersepsi 

guru mempersilakan siswa mengacungkan tangan. Siswa yang berani yang 

mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan apersepsi yang diberikan. 

Setelah siswa menjawab apersepsi yang diberikan, guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Sebelum memasuki kegiatan 

pembelajaran dengan model TAI, guru mengulang untuk mengingatkan memori 

siswa tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 
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2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, kegiatan yang dilaksanakan guru adalah 

menyampaikan secara garis besar materi tentang gaya. Selanjutnya, 

berdasarkan pembentukan kelompok yang telah dibuat sebelumnya, guru 

meminta siswa untuk bergabung lagi dengan kelompok yang telah dibentuk 

pada pertemuan sebelumnya. Selama proses pembentukan kelompok, karena 

kurang diarahkan, tampak pembentukan kelompok menjadi kurang kondusif. 

Setelah dibentuk kelompok, hasil belajar tiap-tiap siswa didiskusikan dalam 

kelompok, setiap anggota kelompok lain memeriksa jawaban temannya. 

Selanjutnya, siswa melakukan diskusi tentang gaya, sekali lagi diskusi masih 

didominasi oleh siswa yang menonjol dikelas. Setelah selesai melakukan 

diskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok diminta maju untuk 

presentasi. Seperti pada pertemuan sebelumnya, tidak ada perubahan 

perwakilan yang diutus untuk maju presentasi di depan kelas. Kelompok lain 

diminta untuk memberikan tanggapan hasil presentasi. Pada saat memberikan 

tanggapan, guru meminta siswa yang belum aktif untuk memberikan 

tanggapan, namun karena belum diatur, akhirnya tanggapan tetap didominasi 

yang unggul. 

3. Kegiatan Akhir 

Setelah kelompok selesai presentasi, guru meminta siswa kembali ke 

tempat duduknya masing-masing, selanjutnya guru memberikan kuis kepada 

siswa dan tidak lupa guru memberikan penghargaan kepada siswa. Sebelum 

menutup pelajaran, guru mengingatkan bahwa akan ada pertemuan berikutnya, 

karena itu siswa diminta untuk telah belajar materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

c. Observasi 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan 

terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati adalah kinerja 

guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, aktivitas 

siswa mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe TAI, hasil belajar 

siswa setelah diberikan tindakan dengan pembelajaran kooperatif tipe TAI. 
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1. Kinerja Guru 

Mengamati kinerja guru, maka instrumen amatan yang digunakan 

adalah lembar observasi guru dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI, pada pembelajaran IPA materi gaya magnet. Hasil 

pengamatan atas kinerja guru disajikan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 4. 2 

Hasil Pengamatan Kinerja Guru Menerapkan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TAI 

 

 

 

 

 

Data hasil observasi kinerja guru, dengan menggunakan model kooperatif tipe 

TAI dalam pembelajaran, dinilai dengan rumus di bawah ini (Depdiknas, 

2003): 

      
                     

               
      

 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40 

Berdasarkan perolehan pada tabel 4.2, maka diketahui bahwa kinerja 

guru dalam menerapkan model kooperatif tipe TAI masuk dalam kategori baik, 

dengan perolehan yaitu 82.5%. 

 

 

 

Siklus Materi 
Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 
Kriteria 

     

I Gaya Magnet  33 82.5% Baik  
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2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe TAI. Secara 

keseluruhan nilai aktivitas siswa dalam pembelajaran disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 4. 3 

Hasil Pengamatan Aktiivitas Siswa Mengikuti Pembelajaran Model 

Kooperatif Tipe TAI 

Siklus Materi 
Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 
Kriteria 

I Gaya Magnet 26 65% 
Cukup 

baik 

 

Data hasil observasi aktivitas siswa mengikuti pembelajaran, dengan 

menggunakan model kooperatif tipe TAI dalam pembelajaran, dinilai dengan 

rumus di bawah ini (Depdiknas, 2003): 

 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40 

Berdasarkan perolehan pada tabel 4.3, maka diketahui bahwa aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran model kooperatif tipe TAI masuk dalam 

kategori cukup baik, dengan perolehan yaitu 65%. 
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3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diamati adalah perubahan jumlah siswa yang tuntas akibat dari 

diterapkan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran. 

Berikut disajikan perolehan hasil belajar setelah diberikan tindakan 

pada siklus I 

 

Tabel 4. 4 

Perolehan Nilai Berdasarkan Interval Nilai Setelah Siklus I 

No Interval Nilai Siklus I Keterangan 

 Jumlah (%)  

1 95 – 100  - - - 

2 90 – 94 - - -  

3 85 – 89 - - - 

4 80 – 84 2 11.8 Tuntas 

5 75 – 79 1 5.9 Tuntas  

6 70 – 74 4 23.5 Tuntas  

7 65 – 69 5 29.4 Tuntas  

8 60 – 64 3 17.6 Belum tuntas 

9 50 – 59  2 11.8 Belum tuntas  

10 < 50  - - - 

Jumlah  17 100 KKM 65 

Rata-rata   66.5 

Nilai tertinggi   80 

Nilai terendah   50 

Siswa yang tuntas   12 

Siswa yang belum tuntas   5 

 

Mengacu pada tabel 4.4, diketahui bahwa perbandingan siswa yang 

belum mencapai KKM adalah 5 siswa atau sebesar 29.4%, sedangkan siswa 

yang tuntas dari KKM adalah  12 siswa atau 70.6%. Uraian siswa yang 
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mendapatkan nilai di bawah KKM seperti diuraikan melalui tabel 4.4, yaitu 

bahwa tidak siswa yang mendapat nilai < 50 sebanyak, siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval nilai 50 – 59 sebanyak 2 siswa dengan 

persentase sebesar 11.8%; siswa yang mendapatkan nilai pada interval 60 – 

64 sebanyak 3 siswa, dengan persentase sebesar 17.6%. Sementara siswa 

yang tuntas KKM, yang mendapatkan nilai pada interval nilai 65 – 69 

sebanyak 5 siswa dengan persentase 29.4%; siswa yang mendapatkan nilai 

pada interval nilai 70 – 74  sebanyak 4 siswa  dengan persentase 23.5%; 1 

siswa yang mendapatkan nilai pada interval nilai 75 – 79 dengan persentase 

5.9%; 2 siswa mendapatkan nilai pada interval 80 – 84 dengan persentase 

11.8%, dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pada interval 90 – 94 dan 

95 – 100.  

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas adalah 66.5 dengan perolehan nilai 

terendah yaitu 50 dan tertinggi 80. 

Berikut disajikan dalam diagram perolehan nilai berdasarkan interval nilai. 

 

Gambar 4.3 Perolehan Nilai Berdasarkan Interval Nilai pada Siklus I 

 

Berikut ini disajikan dalam tabel maupun diagram jumlah dan 

persentase siswa yang tuntas dan belum tuntas KKM setelah diberikan 

tindakan pada siklus I. 
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Tabel 4. 5 

Jumlah dan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

No Nilai Siklus I Keterangan 

  Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

 

     

1 < 65 5 29.4 Belum tuntas 

2 ≥ 65 12 70.6 Tuntas  

Jumlah 17 100  

Rata-rata 66.5  

Nilai tertinggi 80  

Nilai terendah 50  

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa setelah 

diberikan tindakan pada siklus I adalah 12 siswa dengan persentase 70.6% 

dan siswa yang belum tuntas adalah 5 siswa dengan persentase 29.4. 

meskipun terjadi peningkatan jumlah maupun persentase ketuntasan, 

peningkatan ini belum memberikan hasil yang diharapkan, dimana 

diharapkan bahwa terjadi ketuntasan minimal 75% dari total siswa mencapai 

kriteria ketuntasan yaitu ≥ 65. Adapun persentase ketuntasan belajar siswa 

pada siklus I disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Gambar 4. 4 Persentase Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

 

4. Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Sebelum Tindakan dengan 

Siklus I 

Untuk mengetahui terjadinya peningkatan ketuntasan belajar siswa 

setelah diberikan tindakan pada siklus I, maka diperlukan membuat 

perbandingan ketuntasan belajar siswa sebelum dilakukan tindakan dengan 

setelah diberikan tindakan pada siklus I. Berikut ini disajikan dalam tabel 

perbandingan ketuntasan belajar siswa sebelum dan setelah diberikan tindakan 

pada siklus I 

 

Tabel 4. 6 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Sebelum Tindakan dengan Siklus I 

No Kategori 
Sebelum 

Tindakan 
Siklus I 

  Jumlah 

siswa 

(%) Jumlah 

Siswa 

(%) 

1 Tuntas 7 41.2 12 70.6 

2 Belum Tuntas 10 58.8 5 29.4 

Jumlah 17 100 17 100 

29,4 

70,6 

Persentase Ketuntasan Belajar Siklus I 

Belum Tuntas

 Tuntas
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Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa sebelum tindakan, siswa yang 

tuntas dalam belajar adalah 7 siswa dengan persentase 41.2%. Jumlah dan 

persentase ini berubah setelah diberikan tindakan. Terjadi peningkatan jumlah 

maupun persentase siswa yang tuntas belajar menjadi 12 siswa dengan 

persentase 70.6%. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah maupun 

ketuntasan belajar siswa yaitu menjadi 5 siswa setelah diberikan tindakan 

pada siklus 1 dengan persentase peningkatan 29.4%. Sebaliknya, sebelum 

tindakan, siswa yang belum tuntas berjumlah 10 siswa dengan persentase 

58.8%. Jumlah dan persentase ini mengalami penurunan menjadi 5 siswa 

dengan persentase 29.4%. Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah 

maupun persentase ketuntasan belajar siswa setelah diberikan tindakan pada 

siklus I dibandingkan sebelum tindakan yaitu terjadi penurunan 3 siswa 

dengan persentase penurunan 29.4%.  

Meskipun terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa setelah 

diberikan tindakan pada siklus I, peningkatan persentase ketuntasan ini belum 

memberikan hasil sesuai dengan target yaitu minimal 75% dari total kelas 

mencapai nilai kriteria minimal yaitu ≥ 65. Berikut disajikan dalam diagram 

perbandingan jumlah ketuntasan belajar sebelum tindakan dan setelah 

tindakan pada siklus I. 

 

Gambar 4.5 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Sebelum Tindakan 

dengan Siklus  
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d. Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I selesai dilaksanakan, maka 

perlu dilakukan refleksi. Refleksi merupakan analisis keseluruhan proses 

pembelajaran yang telah berlangsung. Hal-hal yang direfleksikan adalah 

kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan 

tindakan pada siklus I. Adapun berdasarkan temuan dan masukan-masukan 

dari guru, maka hal-hal yang ditemukan sebagai kekurangan pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

1) Selama diskusi maupun presentasi kelompok, diskusi dan 

presentasi masih didominasi oleh siswa yang menonjol di kelas. 

Sementara siswa yang pasif, tetap menjadi penonton. 

2) Guru belum mengkoordinasikan dan mengkondisikan agar seluruh 

siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

3) Hasil belajar siswa yang belum memenuhi patokan ketuntasan 

kelas, yaitu minimal 75% total siswa mencapai kriteria KKM ≥ 65. 

Mencermati kedua kekurangan dalam proses pembelajaran, maka diperlukan 

perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan 

berikutnya. Hal-hal yang diusulkan untuk dijadikan perbaikan pada siklus II 

adalah mengatur sedemikian agar siswa yang belum aktif, juga terlibat aktif 

dalam proses diskusi maupun presentasi kelompok. 

 

4.2.3 Siklus II 

a. Perencanaan 

Refleksi pada siklus I merupakan masukan-masukan yang perlu 

dijadikan rencana untuk dilaksanakan perbaikan selama pelaksanaan tindakan 

pada siklus II. Karena itu ada beberapa hal yang direncanakan untuk 

dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan siklus II, yaitu: 

1) Mengatur jalannya diskusi dan presentasi agar tidak didominasi semata 

oleh siswa yang unggul. 
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2) Melakukan pengkondisian tertentu, agar terjadi peningkatan lagi 

ketuntasan belajar hingga mencapai target yang diharapkan yaitu minimal 

75% dari total siswa tuntas KKM. 

b. Pelaksanaan 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal 

Pertemuan 1 siklus II diawali dengan mengucapkan salam, guru 

mengajak siswa berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dan guru 

melakukan presensi. Setelah selesai melakukan presensi, guru melakukan 

apersepsi dalam bentuk pertanyaan yaitu pernahkah melihat buah kelapa atau 

buah-buahan jatuh dari pohon? kemanakah jatuhnya buah tersebut? 

Mengantisipasi jawaban akan didominasi oleh yang unggul, guru meminta agar 

siswa yang belum pasif untuk menjawab pertanyaan apersepsi.  Pada siswa 

yang unggul, guru meminta untuk mendengarkan dan mendampingi siswa yang 

pasif, sekaligus dapat memberitahukan jawabannya kepada siswa yang pasif 

agar pertanyaan tersebut dijawab oleh yang siswa yang pasif. Setelah salah satu 

siswa pasif memberanikan diri menjawab dan menjawab dengan benar, 

sebelum melanjutkan menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan 

motivasi berupa pujian, sambil memotivasi yang lain bahwa memiliki 

keberanian dalam mengemukakan pendapat memiliki banyak manfaat. Setelah 

itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan 

hari itu. 

2. Kegiatan Inti 

Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memotivasi lagi siswa 

dengan mengingatkan kembali bahwa memiliki keberanian berpendapat 

memiliki banyak manfaat bagi siswa. Setelah itu, guru menjelaskan garis besar 

materi gaya yang akan dipelajari pada pertemuan hari itu. Untuk memperbaiki 

dan meningkatkan ketuntasan belajar siswa, sebelum diberikan tugas dan 

pembentukan kelompok, terlebih dahulu guru memberikan tes untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan siswa dalam memahami materi. Setelah 

siswa mengumpulkan tes yang dikerjakan, guru memberikan tugas dan 
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selanjutnya membentuk lagi kelompok-kelompok baru. Hal ini dilakukan agar 

siswa dapat belajar bekerjasama dengan rekan-rekan yang baru, selain rekan-

rekan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Meskipun dibentuk kelompok 

yang baru, pertimbangan-pertimbangan pembentukan kelompok tetap sama 

yaitu berdasarkan heterogenitas siswa: kemampuan akademik, keberanian 

siswa, dan usia, serta jenis kelamin. 

Setelah siswa terbentuk dalam kelompok-kelompok, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi memikirkan jawaban atas tugas 

yang telah diberikan sebelumnya. Agar diskusi tidak didominasi oleh yang 

siswa yang unggul, guru membagi tugas dalam kelompok. Siswa yang pandai 

diminta untuk mencatat hasil diskusi, dan menjadi moderator serta menjadi 

pendamping bagi rekan-rekannya yang kurang kemampuannya dan pasif, 

sementara siswa yang kurang pandai dan pasif dalam pembelajaran diminta 

untuk menyampaikan ide-idenya. Setelah selesai berdiskusi, guru meminta 

siswa yang kurang berani untuk maju di depan kelas memberikan presentasi. 

Sementara siswa yang pandai dari kelompoknya diminta menjadi penanggap, 

apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain. Setelah semua 

kelompok selesai melakukan presentasi, guru bertanya pada siswa tentang hal-

hal yang belum diketahui. Kali ini, guru meminta siswa yang belum berani 

berpendapat untuk bertanya. Sementara siswa yang pandai diminta untuk 

memberikan jawaban. Setelah itu, guru meluruskan pemahaman siswa dan 

memberikan penghargaan kepada seisi kelas dengan memberikan motivasi 

yang menguatkan. 

3. Kegiatan Akhir 

Sebelum mengakhiri pelajaran, guru bersama-sama siswa menarik 

kseimpulan mengenai materi yang baru saja dipelajari. Siswa yang pandai 

diminta menuliskan kesimpulan, sementara siswa yang belum berani diminta 

untuk membacakan kesimpulannya. Sebelum menutup pertemuan, guru tetap 

memberikan penguatan kepada siswa, disamping mengingatkan siswa untuk 

belajar karena masih ada pertemuan berikutnya. 
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Pertemuan 2 

1. Kegiatan Awal 

Pertemuan 2 siklus II diawali dengan mengucapkan salam, berdoa dan 

presensi. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan siapa masih ingat pertanyaan pertemuan sebelumnya, kemana buah 

kelapa atau buah-buahan jatuh? mengapa bisa jatuh ke tanah? apa 

penyebabnya? apa itu gravitasi? Untuk menjawab pertanyaan apersepsi, kali ini 

guru memberikan kesempatan kepada siswa yang pandai dan meminta siswa 

yang lain untuk mencatat dan membacakan ulang jawaban apersepsi yang 

diberikan. Setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

pada hari itu. 

2. Kegiatan Inti 

Selanjutnya, guru menyajikan garis besar materi tentang gaya. 

Berdasarkan pengamatan pada pertemuan sebelumnya, guru memutuskan 

untuk tetap menggunakan kelompok yang telah dibentuk, dan meminta siswa 

untuk bergabung dengan kelompok yang baru dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya. Selanjutnya guru mempersilakan siswa untuk berdiskusi pada 

tugas yang telah diberikan sebelumnya. Kali ini, guru meminta siswa yang 

aktif untuk terlibat berdiskusi, sementara siswa yang lain diminta untuk 

mencatat, dan membacakan ulang jawaban-jawaban sebelum dipresentasikan. 

Setelah waktu diskusi selesai, guru mempersilakan perwakilan siswa untuk 

maju presentasi di depan kelas. Siswa yang aktif diminta untuk 

mempresentasikan hasil yang dicatat, sementara siswa yang lain diminta untuk 

mencatat agar siswa tersebut nanti membacakan hasilnya sebagai kesimpulan. 

Pada kelompok lain yang memberikan tanggapan, siswa yang kurang berani 

berpendapat diminta untuk memberikan tanggapan, sementara rekan 

kelompoknya diminta menjadi pendamping dengan cara memberitahukan 

jawaban atau sanggahan disampaikan atas hasil presentasi kelompok lain. 

Setelah semua kelompok melakukan presentasi, guru mempersilakan siswa 

untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui. Kali ini guru 

mempersilakan siapa saja boleh bertanya dan siapa saja boleh memberikan 
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tanggapan. Setelah tanya jawab selesai, guru memberikan motivasi dengan cara 

memberikan pujian kepada semua siswa, karena berhasil belajar bekerjasama, 

berhasil saling mendengarkan, dan berhasil saling mendorong selama proses 

pembelajaran berlangsung. Kemudian guru mengajak siswa untuk 

membacakan hasil diskusi yang dicatat sebagai kesimpulan pembelajaran yang 

dilaksanakan, sambil guru meluruskan beberapa hal dari kesimpulan tersebut. 

3. Kegiatan Akhir 

Setelah kesimpulan dan pelurusan pemahaman dilakukan, guru 

memberikan evaluasi sebagai uji untuk mengukur pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah dipelajari. Setelah siswa mengumpulkan tes, guru 

mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang dilakukan selama penelitian 

PTK dilaksanakan, dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Setelah itu, guru 

menutup pelajaran. 

c. Observasi 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan 

terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati adalah kinerja 

guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, aktivitas 

siswa mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe TAI, hasil belajar 

siswa setelah diberikan tindakan dengan pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

1. Kinerja Guru 

Mengamati kinerja guru, maka instrumen amatan yang digunakan 

adalah lembar observasi guru dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI, dalam mengajarkan pelajaran IPA materi gaya magnet. 

Hasil pengamatan atas kinerja guru disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. 7 

Hasil Pengamatan Kinerja Guru Menerapkan Model Kooperatif Tipe TAI 

Siklus 
Materi 

Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 
Kriteria 

    

II Gaya Gravitasi 38 95% Baik sekali  
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Data hasil observasi kinerja guru melaksanakan pembelajaran, dengan 

menggunakan model kooperatif tipe TAI dalam pembelajaran, dinilai dengan 

rumus di bawah ini (Depdiknas, 2003): 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40 

Berdasarkan perolehan pada tabel 4.7, maka diketahui bahwa kinerja 

guru dalam menerapkan model kooperatif tipe TAI masuk dalam kategori baik 

sekali, dengan perolehan yaitu 95%. 

2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe TAI. Secara 

keseluruhan nilai aktivitas siswa dalam pembelajaran disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 4. 8 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Mengikuti Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TAI 

Siklus Materi Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 

Kriteria 

    

II Gaya Gravitasi 36 90% Baik sekali  
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Data hasil observasi aktivitas siswa mengikuti pembelajaran, dengan 

menggunakan model kooperatif tipe TAI dalam pembelajaran, dinilai dengan 

rumus di bawah ini (Depdiknas, 2003): 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40 

Berdasarkan perolehan pada tabel 4.8, maka diketahui bahwa aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran model kooperatif tipe TAI masuk dalam 

kategori baik sekali, dengan perolehan yaitu 90%. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakan pertemuan 2 pada siklus II. Evaluasi 

dimaksudkan untuk melihat perubahan ketuntasan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA, setelah diberikan tindakan dengan menerapkan model kooperatif 

tipe TAI. Berikut ini disajikan dalam tabel perolehan hasil belajar setelah tindakan 

pada siklus II: 
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Tabel 4. 9 

Perolehan Nilai Berdasarkan Interval Nilai Pada Siklus II 

No Interval Nilai Siklus II Keterangan 

Jumlah (%) 

1 95 – 100  2 11.8 Tuntas 

2 90 – 94 1 5.9 Tuntas 

3 85 – 89 3 17.6 Tuntas 

4 80 – 84 7 41.2 Tuntas 

5 75 – 79 3 17.6 Tuntas  

6 70 – 74 1 5.9 Tuntas  

7 65 – 69 - - - 

8 60 – 64 - - - 

9 50 – 59  - - - 

10 < 50  - - - 

Jumlah  17 100 KKM 65 

Rata-rata   82.4 

Nilai tertinggi   100 

Nilai terendah   75 

Siswa yang tuntas   17 

Siswa yang belum tuntas   - 

 

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa terjadi peningkatan siswa yang 

tuntas dalam belajar setelah diberikan tindakan pada siklus II. Jika pada siklus I 

siswa yang tuntas adalah 12 siswa, maka setelah tindakan pada siklus II, siswa 

yang tuntas menjadi meningkat yaitu 17 siswa dari 17 siswa, atau semua siswa 

tuntas dalam belajarnya. Adapun perolehan nilai siswa pada siklus II diuraikan 

berikut ini: tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pada interval < 50, 50 – 59, 

60 – 64, dan 65 – 69. 1 siswa mendapatkan nilai pada interval 70 – 74 dengan 

persentase 5.9%; 3 siswa yang mendapatkan nilai pada interval nilai 75 – 79, 

dengan persentase 17.6%; 8 siswa mendapatkan nilai pada interval nilai 80 – 84 

dengan persentase 41.2%; 3 siswa yang mendapatkan nilai pada interval nilai 85 – 



53 

 

 

 

89, dengan persentase 17.6%; 1 siswa mendapatkan nilai pada interval nilai 90 – 

94 dengan persentase 5.9%; dan 2 siswa yang mendapatkan nilai pada interval 

nilai 95 – 100, dengan persentase 11.8. 

Setelah diberikan tindakan, terjadi juga perubahan pada perolehan nilai 

rata-rata yaitu meningkat menjadi 82.4. Juga terjadi perubahan perolehan nilai 

terendah yaitu menjadi 75 dan terjadi juga perubahan perolehan nilai tertinggi 

yaitu 100. Berikut ini disajikan dalam diagram jumlah siswa yang memperoleh 

nilai berdasarkan pada interval nilai. 

 

 

Gambar 4.6 Perolehan Nilai Berdasarkan Interval Nilai Pada Siklus II 

 

Berikut akan disajikan dalam diagram jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas 

setelah diberikan tindakan pada siklus II 
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Gambar 4.7 Total Jumlah Siswa yang Tuntas dan Belum Tuntas 

Pada Siklus II 

 

 Berikut akan disajikan dalam tabel dalam tabel persentase ketuntasan belajar 

siswa setelah diberikan tindakan pada siklus II. 

 

Tabel 4. 10 

Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus II 

No Nilai Siklus II Keterangan 

Jumlah 

Siswa 

(%) 

     

1 < 65 - - Belum tuntas 

2 ≥ 65 17 100 Tuntas 

Jumlah 17 100  

Rata-rata 82.4  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 75  

 

Persentase siswa yang tuntas dalam belajar setelah diberikan tindakan 

pada siklus II adalah 100%. Atau seluruh siswa tuntas dalam belajar, setelah 

diberikan tindakan pada siklus II. Dengan hasil ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam menerapkan model 
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kooperatif tipe TAI dalam pembelajaran IPA materi gaya, terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar. Dengan kata lain, penerapan model kooperatif tipe TAI 

berhasil meningkatkan hasil belajar IPA pada materi gaya, siswa kelas 5 SDN 

Mangunsari 02 Salatiga. 

4. Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I dengan Siklus II 

Dalam maksud untuk mengetahui terjadinya peningkatan hasil belajar 

dan ketuntasan belajar siswa setelah diberikan tindakan pada siklus II, maka 

berikut ini akan disajikan perbandingan hasil belajar maupun ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I dengan setelah diberikan tindakan pada siklus II. 

 

Tabel 4. 11 

Perbandingan Jumlah Siswa dan Persentase Ketuntasan Belajar Siklus I 

dengan Siklus II 

No Kategori Siklus I Siklus I 

  

Jumlah 

siswa 

(%) Jumlah 

Siswa 

(%) 

1 Tuntas 12 70.6 17 100 

2 Belum Tuntas 5 29.4 - - 

Jumlah 17 100 17 100 

 

Perbandingan jumlah siswa yang tuntas belajar setelah diberikan tindakan pada 

siklus I dan setelah diberikan tindakan pada siklus II akan disajikan melalui 

diagram berikut ini: 
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Gambar 4.8 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siklus I dengan Siklus II 

 

Berikut ini akan disajikan perbandingan ketuntasan belajar secara keseluruhan, 

yaitu sebelum tindakan, setelah tindakan pada siklus I dan setelah tindakan 

pada siklus II 

 

Tabel 4. 12 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan, Siklus I, dengan 

Siklus II 

No Hasil Belajar Tuntas Belum Tuntas 

  

Jumlah 

siswa 

% Jumlah 

siswa 

% 

1 Sebelum tindakan 7 41.2 10 58.8 

2 Siklus I 12 70.6 5 29.4 

3 Siklus II 17 100 - - 

 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa sebelum tindakan siswa yang 

tuntas belajar adalah 7 siswa dengan persentase 41.2%. Setelah diberikan 

tindakan pada siklus I, mengalami peningkatan ketuntasan belajar menjadi 12 

siswa dengan persentase 70.6%. Dengan demikian, setelah diberikan tindakan 
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pada siklus I, terjadi peningkatan persentase siswa yang tuntas belajar sebelum 

tindakan ke siklus I, yaitu 29.4%. Setelah diberikan lagi tindakan pada siklus 

II, terjadi lagi peningkatan ketuntasan belajar yaitu 17 siswa dengan persentase 

100%. Dengan demikian, setelah diberikan tindakan pada siklus II, terjadi 

peningakatan ketuntasan belajar dari siklus I ke siklus II yaitu 29.4%. Dengan 

demikian, total keseluruhan peningkatan hasil belajar sebelum tindakan ke 

siklus II adalah 58.8%. Berdasarkan perolehan peningkatan jumlah siswa dan 

persentase ketuntasan dalam belajar IPA materi gaya, maka dapat dikatakan 

bahwa penerapan model kooperatif tipe TAI dalam pelajaran IPA materi gaya, 

berhasil. 

d. Refleksi 

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan pada 

siklus I, dan setelah guru memperbaiki kinerjanya, maka diketahui bahwa 

keaktifan belajar dan jumlah serta persentase ketuntasan belajar siswa menjadi 

meningkat setelah diberikan tindakan pada siklus II. Hal ini memberikan 

refleksi bahwa memperhatikan proses dan memperhatikan karakteristik 

personal siswa selama KBM berlangsung adalah sesuatu yang penting dan 

mendasar demi mencapai hasil belajar dan ketuntasan belajar yang diharapkan. 

4.3 Pembahasan 

Sebelum tindakan siswa yang tuntas belajar sebanyak 7 siswa (41.2%) 

dari 17 siswa, dengan nilai rata-rata 60.47. Setelah dilaksanakan perbaikan 

pembelajaran pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas belajar menjadi 12 siswa 

(70. 6%) dengan nilai rata-rata 66.5. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan persentase ketuntasan dari kondisi awal ke siklus I yaitu 29.4%, juga 

terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa sebelum tindakan ke siklus I yaitu 6.03. 

Setelah mempertimbangkan berbagai kekurangan-kekurangan yang dilakukan 

pada siklus I, dilakukan lagi perbaikan pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II, 

diketahui bahwa semua siswa berhasil tuntas dalam belajarnya, dengan perolehan 

nilai rata-rata 82.4. Mengacu pada hasil ini dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar dari siklus I ke siklus II yaitu 
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sebesar 29.4%; juga terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa dari siklus I ke siklus 

II yaitu 15.9. 

Selain meningkatkan jumlah, persentase dan nilai rata-rata kelas, dilihat 

bahwa dengan menerapkan model kooperatif tipe TAI, terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi gaya. Pada siklus I, 

diketahui bahwa nilai aktivitas siswa adalah 65% atau berada pada kategori cukup 

baik. Setelah melakukan refleksi dan melakukan perbaikan-perbaikan pada siklus 

II, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai aktivitas siswa yaitu 90% atau ada 

pada kategori baik sekali. Dengan hasil ini, maka diketahui bahwa terjadi 

peningkatan nilai aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran IPA materi 

gaya, yaitu 25. 

Penggunaan model kooperatif tipe TAI menurut Robert E. Slavin (2005) 

adalah perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran individual. 

Slavin juga menambahkan bahwa TAI juga melihat siswa untuk bersosialiasi 

dengan baik, ditemukan adanya pengaruh positif hubungan sikap terhadap siswa 

yang terlambat secara akademis. Dengan menggunakan model kooperatif tipe TAI 

mempunyai kelebihan antara lain, (1) meningkatkan hasil belajar, (2) 

meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa, (3) mengurangi perilaku yang 

mengganggu, (4) sangat membantu siswa yang lemah. 


