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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

2.1. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe TAI 

Seperti pada paparan di depan, dikatakan bahwa model pembelajaran 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang terdiri dari 4-6 

orang anggota dengan struktur kelompok heterogen (Slavin dalam Isjoni, 2009: 

12). Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan, dalam hal ini sebagian besar 

aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa yakni mempelajari materi pelajaran 

dan berdiskusi untuk memecahkan masalah. Tiga konsep utama yang menjadi 

karakteristik pembelajaran menurut Slavin (Isjoni, 2009: 21) yaitu penghargaan 

kelompok, pertanggungjawaban secara individu dan kesempatan yang sama untuk 

berhasil. Tujuan utama penerapan model pembelajaran cooperative learning 

adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. 

Roger dan David Johnson (dalam Lie, 2003: 30) mengatakan bahwa tidak 

semua kelompok kerja bisa dianggap pembelajaran cooperative learning. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, unsur-unsur dalam model pembelajaran kooperatif 

harus diterapkan. Ada lima unsur dalam pembelajaran kooperatif yaitu saling 

ketergantungan positif, tanggungjawab perseorangan, interaksi tatap muka, 

komunikasi antar anggota kelompok, dan evaluasi proses kelompok. Terdapat 

enam langkah utama atau tahapan di dalam kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru 

menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa. Fase ini diikuti oleh 

penyajian informasi, selanjutnya siswa dikelompokkan dalam tim-tim belajar. 

Pada tahap ini diikuti dengan bimbingan guru pada saat siswa bekerja bersama 

untuk menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir dari pembelajaran 
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kooperatif meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau mengevaluasi 

tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-

usaha kelompok maupun individu. Untuk lebih jelasnya mengenai fase-fase 

pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. 1 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe TAI 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa 

belajar 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada 

siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Fase-4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-

masing kelompok 
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mempresentasikan hasil 

belajarnya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu 

maupun kelompok. 

(Trianto, 2009: 48) 

Pembelajaran cooperative learning memiliki beberapa tipe seperti JIGSAW, 

NHT, GI, Make A Match, STAD, TGT, TAI, dan lain-lain. TAI adalah salah satu 

tipe model pembelajaran cooperative learning dimana para siswa dengan 

kemampuan individualnya masing-masing bekerja sama di dalam kelompok kecil 

dengan kemampuan yang berbeda. TAI pertama kali diprakarsai oleh Robert E. 

Slavin yang merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran 

individual. Slavin membuat metode ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, 

model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program pengajaran 

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

pembelajaran kooperatif. Ketiga, TAI disusun untuk memecahkan masalah 

kesulitan belajar individual. 

Ciri khas dari pembalajaran cooperative learning tipe TAI ini adalah siswa 

belajar secara individual mempelajari materi yang telah disiapkan oleh guru. Hasil 

belajar individual akan di bawa ke dalam kelompok masing-masing untuk dibahas 

dan didiskusikan oleh seluruh anggota kelompok. Semua anggota kelompok 

bertanggungjawab atas keseluruhan jawaban yang telah dikerjakan. Sebelum 

dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaiam menjadi pendengar yang baik, dapat 

memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong teman 

lain untuk bekerjasama, dan menghargai pendapat teman yang lain. 

Masing-masing anggota kelompok memiliki tugas yang setara. Karena 

keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut 

membantu temannya yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa 

yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan 
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siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang 

diselesaikan dalam kelompok tersebut. Slavin (2009: 98) menyatakan bahwa: 

“TAI was created to take advantage considerable of socialization 

potencial of cooperative learning. Previous studies of group-paced 

cooperative learning methods have consistently found positive effect of 

this method of such out-come as relation and attitudes toward main 

streamed academically handicapped student” 

Kutipan di atas mengandung makna bahwa TAI juga melihat siswa untuk 

bersosialiasi dengan baik, ditemukan adanya pengaruh positif hubungan sikap 

terhadap siswa yang terlambat secara akademis. Model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI terdiri dari 8 komponen. Delapan komponen pembelajaran kooperatif tipe 

TAI adalah sebagai berikut: 

1. Placement test 

Untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan sebagai dasar pertimbangan 

pengelompokkan, maka siswa dalam tahap ini diberi tes yang berupa pretest 

atau bisa berupa hasil tes sebelumnya. 

2. Team 

Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang 

yang heterogen. Fungsi kelompok adalah memastikan semua anggota 

kelompok ikut dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tiap 

kelompok mengembangkan kemampuan masing-masing untuk berpikir 

tentang obyek yang dipermasalahkan sehingga ada interaksi kelompok yang 

diperoleh dari seluruh sumbangan anggota kelompok. 

3. Teaching group 

Guru menjelaskan materi pokok secara klasikal pada siswa yaitu dengan 

memperkenalkan konsep-konsep utama pada siswa sebelum mereka 

mengerjakan tugas secara individu. 

4. Student creative 

Sebelum siswa bekerja dalam kelompoknya, terlebih dahulu masing-masing 

siswa berusaha membaca, memahami materi pelajaran serta mencoba 

mengerjakan tugas secara individu. 
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5. Team study 

Para siswa diberikan unit perangkat pembelajaran secara individu; unit 

tersebut berisikan materi kemudian para siswa mengerjakan dan membahas 

unit-unit tersebut dalam kelompok masing-masing. Jika ada siswa yang 

mendapat kesulitan, disarankan untuk meminta bantuan dalam kelompok 

sebelum meminta bantuan kepada guru. 

6. Whole class unit 

Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas, setiap anggota kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ketika ada kelompok yang 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka tugas kelompok lain 

adalah menanggapi jawaban dari hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. 

Setelah diskusi selesai, guru melakukan evaluasi terhadap jalannya diskusi 

serta membenahi atau menyempurnakan jawaban siswa. Diakhir diskusi, guru 

meminta siswa untuk membuat kesimpulan. 

7. Fact test 

Guru memberikan test untuk mengukur kemampuan siswa setelah diberikan 

materi. Pada penelitian ini, tes diberikan setelah akhir pembelajaran. 

8. Team scores dan team recognition 

Diakhir pembelajaran guru menghitung skor kelompok. Skor ini didasarkan 

pada jumlah rata-rata dari nilai tes anggota kelompok. 

 

Pemberian penghargaan diberikan setiap akhir pembelajaran berdasarkan 

skor peningkatan yang diperoleh setiap anggota kelompok. Pemberian 

penghargaan dilakukan dengan cara diumumkan nama-nama kelompok dengan 

skor kelompok tertinggi dan skor perkembangan tertinggi, dan penghargaan 

berupa apapun, asalkan siswa dapat tertarik dan termotivasi serta meningkatkan 

prestasi kelompoknya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif TAI, 

Slavin (2009: 101) menyatakan bahwa belajar kooperatif tipe TAI mempunyai 

kelebihan sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan hasil belajar 

2. meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa 

3. Mengurangi perilaku yang mengganggu 

4. Program ini sangat membantu siswa yang lemah. 

5. Dengan jumlah siswa yang besar dalam kelas, maka guru akan kesulitan 

dalam memberikan bimbingan kepada siswanya. 

 

2.1.2 Hasil belajar 

Sudjana 2010:22, mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni: 

1. Keterampilan dan kebiasaan 

2. Pengetahuan dan pengertian  

3. Sikap dan cita-cita. 

Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne (Nana Sudjana 2010:22) membagi 

lima kategori hasil belajar, yakni :  

1. Informasi verbal 

2. Keterampilan intelektual  

3. Strategi kognitif 

4. Sikap, dan 

5. Keterampilan motoris 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

benyamin Bloom (Sudjana 2010:22) yang secara garis besar membaginya menjadi 

tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni: 

1.  Ranah kognitif 

a. Tipe hasil belajar pengetahuan atau ingatan,  
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  Istilah pengetahuan dimaksud sebagai terjemahan dari kata 

Knowledge dalam taksonomi Bloom. Ada beberapa cara untuk dapat 

mengingat dan menyimpannya dalam ingatan seperti teknik memo, 

jembatan keledai mengurutkan kejadian, membuat singkatan yang 

bermakna. Tipe hasil belajar ini menjadi prasarat bagi tipe hasil 

belajar berikutnya. Hafalan menjadi prasarat bagi pemahaman. 

Misalnya hafalan suatu rumus akan menyebabkan paham bagaimana 

menggunakan rumus tersebut; hafal kata-kata akan memudahkan 

membuat kalimat. 

b. Tipe hasil belajar Pemahaman 

  Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan 

adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya. Dalam 

taksonomi Bloom, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi 

daripada pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan 

tidak perlu ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, perlu terlebih 

dahulu mengetahui atau mengena. 

Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori. 

1. Tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa inggris kedalam 

bahasa indonesia, mengartikan Bhinika Tunggal Ika, mengartikan 

merah putih. 

2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan 

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. 

3. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman 

ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu 

melihat di balik yang tertulis. 

c. Tipe hasil belajar Aplikasi 
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  Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret 

atau situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi kedalam situasi baru disebut 

aplikasi. Suatu situasi akan tetap dilihat sebagai situasi baru bila tetap 

terjadi proses pemecahan masalah. Karena situasi itu lokal sifatnya 

dan mungkin pula subjektif, maka tidak mustahil bahwa isi suatu item 

itu baru bagi banyak orang, tetapi sesuatu yang sudah dekenal bagi 

beberapa orang tertentu. 

d. Tipe hasil belajar Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya.  

e. Tipe hasil belajar sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk 

menyeluruh disebut sintesis  

f. Dan Tipe hasil belajar evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, 

metode, materi, dll. 

Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

1. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, Organisasi, dan 

internalisasi. 

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya 

bila, bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. 

Penilaian hasil belajar afektif kurang mendapat perhatian dari guru. 

3. Ranah Psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar 

yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: 
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1. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya, 

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

2. Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, 

terutama kualitas pengajaran. 

 

2.1.3 Pembelajaran IPA  

1. Pengertian IPA  

IPA berasal dari kata Sains yang berarti alam. Sains menurut  Suyoso (1998 

: 5) merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang besifat aktif dan dinamis 

tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, 

sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal. Sedangkan menurut 

Abdullah (1998 : 2), IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau 

disusun dengan cara yang khas dan khusus, yaitu dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan 

demikian seterusnya kait mengakit antara cara yang satu dengan cara yang lain. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan 

langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan didapatkan dari hasil 

eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga akan terus 

disempurnakan.  

2. Tujuan Pembelajaran IPA  

Dalam KTSP 2006 (BNSP, 2006), pembelajaran IPA bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut :  

1. Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Memberikan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, prinsip dan 

konsep IPA, serta keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

3. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan melakukan 

kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah. 
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4. Meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta 

sumber daya alam. 

5. Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang selanjutnya. 

6. Lebih jauh diungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pendidikan 

IPA berorientasi pada siswa. Peran guru bergesar dari menentukan “apa yang 

akan dipelajari” ke “bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman 

belajar siswa”. Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan 

untuk mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman, 

lingkungan, dan nara sumber lain.  

Menurut BNSP (2006), ada enam pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam melaksanakan pendidikan IPA , yaitu :  

1. Empat pilar pendidikan (belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, 

belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk menjadi 

dirinya sendiri). 

2. Inkuiri IPA 

3. Konstruktivisme 

4. Sains (IPA), lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Salingtemas) 

5. Penyelesaian masalah. 

6. Pendidikan IPA yang bermuatan nilai.  

3. Ruang Lingkup  

  Menurut Depdiknas (2006), ruang lingkup materi IPA pada satuan 

pendidikan sekolah dasar meliputi aspek-aspek sebagai berikut :  

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan.  

2. Benda / materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat, dan 

gas.  

3. Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana.  
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4. Bumi dan alam semesta meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. Pada akhir pendidikan di SD/MI, peserta didik telah 

mempelajari kurangnya Sembilan buku IPA.  

4. SK dan KD Mata Pelajaran IPA  

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tercakup dalam 

standar isi kurikulum. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah 

komponen pokok kurikulum yang ditetapkan oleh kurikulum pusat (KTSP, 2006). 

Indikator pencapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari Kompetensi 

Dasar (KD) yang telah ditetapkan oleh kurikulum pusat. SK dan KD menjadi 

pedoman untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapai tujuan pembelajaran, dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran IPA kelas 5, semester II sesuai 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Untuk rincian SK dan KD yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

 

Tabel 2. 2 

Tabel SK dan KD Ilmu Pengetahuan Alam 5 Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Energi dan Perubahannya 

5.Memahami hubungan 

antara gaya, gerak, dan 

energi, serta fungsinya  

5.1 Mendeskripsikan hubungan 

antara gaya, gerak dan energi 

melalui percobaan (gaya 

gravitasi, gaya gesek, gaya 

magnet) 

 

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian Teguh (2010) dengan judul Penerapan Pembelajaran Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Learning tipe TAI untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA siswa SD Kelas 5 Sumberboto 03 Kec Wonotirto Kab Blitar Tahun Pelajaran 

2009/2010, menemukan bahwa penerapan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe TAI, keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan 
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berdiskusi mengalami peningkatan yang semula sedang menjadi sangat baik. 

Sedangkan hasil belajar mengalami peningkatan dimana pada pra tindakan hasil 

belajar siswa hanya 35% siswa yang tuntas hasil belajarnya, kemudian setelah 

penerapan pembelajaran Cooperative Learning tipe TAI menunjukkan kenaikan 

pada siklus I mencapai 77% dan pada siklus II mencapai 90%. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belum tuntas belajarnya semakin 

berkurang. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa penerapan model 

Cooperative Learning tipe TAI dapat meningkatkan minat dan aktivitas belajar 

serta hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Sumberboto 03 Kec Wonotirto Kab 

Blitar. 

Sedangkan hasil penelitian Widyawati (2009) dengan judul Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Time Assisted Individualization) untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas 3A SDN Tamanharjo 01 

Singosari Malang, menemukan bahwa hasil belajar IPS  pada siklus I penerapan 

model TAI (Team Assisted Individualization) adalah 71 dan hasil belajar siswa 

yang telah tuntas belajar sebesar 65,7% (23 siswa) dan yang belum tuntas belajar 

sebesar 34.3% (12 siswa). Jadi dapat disimpulkan belum mencapai standar 

ketuntasan klasikal sebesar 75 %, hasil pada siklus II untuk aktivitas siswa adalah 

75 dan hasil belajar siklus II ini, terdapat 35 siswa yang sudah tuntas KKM 

sebesar 75 (100 %). Setelah dilakukan penerapan model TAI Aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari 35 

siswa kelas 3A terdapat peningkatan aktivitas siswa dari aspek keaktifan, 

keberanian, dan kerjasama. Skor aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

meningkat 6 %, sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 34.3 %. 

Hasil Penelitian lain yaitu penelitian Roifana (2012) dengan judul 

peningkatan hasil belajar pecahan melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

(team assisted individualiy) kelas 5 semester 2 SDN Bendogerit 2 kota Blitar, 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 5 SDN Bendogerit 2 Kota Blitar yang ditunjukkan dengan persentase 



20 

 

 

 

ketuntasan belajar siswa pada pra tindakan 32%, pada siklus I pertemuan 1 

sebesar 45%, siklus I pertemuan 2 sebesar 66%, pada siklus II pertemuan 1 

sebesar 71%, dan siklus II pertemuan 2 sebesar 87%. Nilai rata-rata hasil belajar 

pada pra tindakan 59,34, siklus I 64,21, dan siklus II 75,46 .    

 

2.3  Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang,  pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam   

siswa dikelas 5 SD Negeri Mangunsari  02 dimana sampai saat ini siswa kelas 5 

SD Negeri Mangunsari 02 masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa di dalam mempelajari mata pelajaran IPA, salah satu kesulitan itu 

adalah pada materi tentang Gaya. Hal ini terjadi karena dalam  proses belajar 

mengajar guru kurang tepat menggunakan model pembelajaran  yang cocok 

dengan karakteristik siswa, Akibatnya siswa kesulitan dalam menjawab soal-soal 

baik soal-soal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir 

semester yang berhubungan dengan materi tersebut, sehingga  hasil belajar  siswa  

pada mata pelajaran IPA masih kurang dari KKM, terlihat pada hasil ulangan 

akhir semester tahun pelajaran 2012/2013 rata-ratanya masih dibawah kriteria 

ketuntasan minimal ( KKM ) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Banyaknya hasil 

belajar siswa kelas 5 SD Negeri Mangunsari 02 yang  belum mencapai KKM. 

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya dikembangkan suatu tindakan 

yang dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa berupa 

Pendekatan dalam pembelajaran serta memilih model pembelajaran yang tepat. 

Model pembelajaran koperatif tipe TAI memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat memberikan pengetahuan dan pengertian kepada siswa dan 

teman sebayanya  yang mereka butuhkan untuk memahami masalah-masalah 

sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membantu siswa 

menumbuhkan konsep, kreativitas dan sikap yang mandiri dan melatih 

memecahkan masalah baik berdasarkan hasil percobaan maupun hasil membaca 

materi dan dituangkan dalam bentuk laporan serta mengambil kesimpulan sendiri. 

Dengan demikian hasil pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
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dengan materi tentang Gaya di kelas 5 SD Negeri Mangunsari 02  dapat dikatakan 

meningkat. 

 

Bagan 1 

Bagan Kerangka Berpikir penggunaan model kooperatif tipe TAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran Team 

Assisted Individualiy (TAI)  meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

pada pokok bahasan tentang Gaya pada siswa kelas 5 SD Negeri  Mangunsari 02 

Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. 

Pembelajaran IPA 

Pembelajaran 

konvensional  

Pembelajaran 

kooperatif  

Guru 

menyampaikan 

materi ceramah 

sedikit tanya jawab  

Pembelajaran 

tipe TAI 

Siswa hanya 

mendengarkan, 

mengantuk, main 

sendiri, 

mengobrol 

Hasil belajar < 

KKM 

Siswa aktif 

menjawab, 

bertanya dan 

diskusi 

Hasil belajar > 

KKM 


