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2.1 Hasil Belajar 
  Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, menurut Slameto (dalam Hamdani, 
2011:20). Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2009:5), belajar berarti proses 
perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya interaksi antara individu dan 
lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. Menurut Hamdani (2011: 21) pengertian 

belajar yaitu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. 
Serangakaian kegiatan yang dimaksud ialah membaca, mengamati, mendengarkan, 
meniru, dan sebagainya. Selain itu, belajar akan lebih baik jika  subyek belajar mengalami 
sendiri atau melakukannya secara langsung. 
  Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 5) menyatakan bahwa belajar berarti proses 
perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya interaksi antara individu dan 
lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. Perubahan ini terjadi secara menyeluruh, 
menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
  Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep belajar berkaitan 
dengan tiga unsur yaitu: 1) perubahan perilaku; 2) pengalaman; 3) belajar bersifat relatif 
permanen. 
Darsono (dalam Hamdani, 2011: 22) menyatakan ciri-ciri belajar sebagai berikut. 

a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 
sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 
c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan diri pada individu yang belajar. 
Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotorik yang terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

  Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Hamdani (2011: 22) 
adalah: 1) kesiapan belajar; 2) perhatian; 3) motivasi; 4) keaktifan siswa; 5) mengalami 

 



sendiri; 6) pengulangan; 7) materi pengajaran yang menantang; 8) balikan dan penguatan; 
9) perbedaan individual. 
  Berdasarkan ciri dan prinsip-prinsip tersebut, proses mengajar bukanlah kegiatan 
memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa melainkan suatu kegiatan yang 
memungkinkan siswa merekonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga mampu 
menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. 
  Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 
merupakan perubahan tingkah laku individu setelah melakukan serangkaian kegiatan yang 
mampu memberikan pengalaman baru pada dirinya dan berimbas pada aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotorik yang bersifat permanen. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011:22). Senada dengan itu, menurut Winkel (dalam 
Purwanto, 2010:45) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang 
mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar 
mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 
sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha dari tidak tahu menjadi 
tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti yang mana hal tersebut dinyatakan dalam 
bentuk penguasaan informasi, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 
berbagai aspek kehidupan. 

Hasil belajar juga bisa diperoleh ketika tes evaluasi diberikan dan kemudian dapat 
diketahui dari skor perolehan siswa yang berupa aspek kognitif dengan menggunakan alat 
penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk skor, aspek afektif 
yang menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran berupa tanya jawab, 
diskusi, presentasi dan aspek psikomotorik yang menunjukkan siswa dalam menyimak 
kompetensi yang diberikan guru dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Hasil belajar siswa dapat diketahui, apabila ada pengukuran. Pengukuran adalah 
kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberi  angka-angka pada suatu gejala atau 
peristiwa, atau benda (Wardani Naniek Sulistya, dkk 2012: 47) Penetapan angka dapat 
dilakukan apabila ada alat ukur (instrumen) yang terstandar. 

 



2.2  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang 

didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. IPA 
merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan 
sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari 
hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 
bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 
mata pelajaran di SD yang dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan 
dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 
melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian 

gagasan-gagasan.  
Maka dapat disimpulkan pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimen, 
penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan 
konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 
serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-
gagasan. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh meliputi 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. Pengembangan aspek-aspek tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kecakapan hidup (life skills) melalui 
seperangkat kompetensi, agar siswa dapat bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan 
berhasil dimasa yang akan datang. Mempelajari IPA sebagai salah satu cara memahami 
alam sekitar. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran, antara lain berfikir sistematis, logis, 
kritis yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan penguasaan siswa terhadap 
pengetahuan tentang alam sekitar, yang dipelajari dari fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan 

proses penemuan. Pengetahuan siswa tentang alam tersebut dapat mencetak siswa 
dalam bersikap ilmiah. Namun materi IPA yang diberikan harus disesuaikan dengan usia 
dan karakteristik siswa yang bersangkutan. Maksudnya, materi IPA yang diberikan kepada 
siswa disesuaikan dengan tingkatan kelas, sehingga penguasaan pengetahuan tentang 
IPA dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi kelestarian lingkungan alam sekitar. 



Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai Objek, menggunakan metode 
Ilmiah sehingga perlu diajarkan di Sekolah Dasar. Setiap guru harus paham akan alasan 
mengapa sains perlu diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan 
satu mata pelajaran itu dimasuk ke dalam kurikulum suatu sekolah.  
“Menurut Usman Samatowa, empat alasan sains dimasukan dikurikulum Sekolah Dasar 
yaitu. 

1. Bahwa sains berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan 
panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali tergantung pada 
kemampuan bangsa itu dalam bidangsains, sebab sains merupakan dasar 
teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. Orang tidak menjadi Insinyur 
elektronika yang baik, atau dokter yang baik, tanpa dasar yang cukup luas 
mengenai berbagai gejala alam. 

2. Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu mata 
pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis; misalnya sains diajarkan 
dengan mengikuti metode "menemukan sendiri". Dengan ini anak dihadapkan 
pada suatu masalah; umpamanya dapat dikemukakan suatu masalah demikian". 
Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta untuk mencari dan 
menyelidiki hal ini. 

3. Bila sains diajarkan melalui percobaan -percobaan yang dilakukan sendiri oleh 
anak, maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan 
belaka.  

4. Mata pelajaran ini mempunyai nilai–nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang 
dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan”. 
( ___2013. Ilmu Alam. http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_alam, diakses tanggal 9 
Agustus 2013). 

 Ruang lingkup mata pelajaran IPA kelas V SD yaitu: 
1. Fungsi organ pernapasan tubuh manusia dan hewan, 
2. Fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan 

kesehatan, 
3. Organ peredaran darah manusia,  



4. Cara tumbuhan hijau membuat makanan, 
5. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan,  
6. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan 

hidup, 
7. Hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda 

sebagai hasil suatu proses.  
 Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA kelas V SD semester 1 
berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 
khususnya IPA kelas V pada semester I  secara rinci disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 
SK dan KD IPA kelas V SD semester 1 

Standar  Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi fungsi 

organ tubuh manusia dan 
hewan 

1.1  Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia. 
1.2  Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan  

misalnya ikan dan cacing tanah. 
1.3  Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan 

hubungannya dengan makanan dan kesehatan 
1.4  Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. 
1.5  Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran 

darah manusia 
2.  Memahami cara  
     tumbuhan  hijau  
     membuat makanan 
 

2.1  Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat  
makanan  

2.2  Mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan 
pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan 

3. Mengidentifikasi cara  
makhluk hidup  
menyesuaikan diri  
dengan lingkungan 

3.1  Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan 
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 

3.2  Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan 
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 

4.  Memahami hubungan 
antara sifat bahan 
dengan penyusunnya 
dan perubahan sifat 
benda sebagai hasil 
suatu proses 

4.1  Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan 
bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas 

4.2  Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan  
sifat benda, baik sementara maupun tetap 

 
 



2.3  Model Team Assisted Individualization  
Team Assisted Individualization (TAI) yaitu suatu program yang menggabungkan 

pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual yang memenuhi unsur kelompok, 
tes penempatan, materi-materi kurikulum, belajar kelompok, skor kelompok dan rekognisi  
kelompok, kelompok pengajaran, tes fakta, unit seluruh kelas (Slavin 2008:195).   

Model pembelajaran ini menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan bantuan 
individu kepada siswa yang lemah. Tokoh pembelajaran ini adalah Slavin, Leavy, dan 
Madden. Tipe TAI ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan  
pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara 
individual pada siswa kelas 5 SD N Bendar Kabupaten Pati 

Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk 
pemecahan masalah, ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual 
belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual 
dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota 
kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban 
sebagai tanggung jawab bersama. Menurut Widyantini (dalam Megawati Yolanda Dian Nur 
dan Sari Annisa Ratna, 2012:162), langkah-langkah model pembelajaran kooperatif TAI ini 
adalah sebagai berikut:   
1)  Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara 

individual yang sudah dipersiapkan oleh guru.  
2)  Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar 

atau skor awal. Skor ini dapat diperoleh dari nilai ulangan harian sebelumnya.  
3)  Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan 

kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan  tinggi, kemampuan sedang, 
maupun kemampuan rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan gender.  
4) Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi 

kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban teman satu kelompok.  
5)  Guru  memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan 

penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.  
6)  Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual.  



7)  Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan  perolehan nilai  peningkatan 
hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). 

  Kajian model TAI dapat dijabarkan dalam segi keuntungan maupun segi 
kelemahan dalam sistem ini. Kelebihan dari metode TAI antara lain. 

1. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan tugas. 
2. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. 
3. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. 
4. Adanya rasa tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

  Kelemahan pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah sebagai berikut: 
1. Siswa yang kurang pandai yang malas secara tidak langsung akan 

menggantungkan pada siswa yang pandai. 
2. Tidak ada persaingan antar kelompok. 

 
2.4  Penelitian yang Relevan 
  Penelitian yang relevan adalah penelitian tindakan kelas yang pernah 
dilaksanakan dengan memakai model pembelajaran yang sama pada kelas atau mata 
pelajaran yang berbeda. Hasil penelitian yang terdahulu dijadikan sebagai perbandingan 
dengan hasil penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dijadikan bahan analisa untuk 
mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penelitian yang terdahulu dan dengan 
penelitian yang akan dilaksanakan di SD N Bendar. 
  Lutfitrihana (2011) melaksanakan penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Teams 

Assisted Individualization) Pada Siswa Kelas III SD Negeri Tambakaji 04 Ngaliyan Kota 
Semarang”. Pada siklus I ketuntasan klasikal mencapai 65% (33 dari 51 siswa) dengan 
nilai rata-rata kelas adalah 75,01. Pada siklus II meningkat menjadi 74% (38 dari 51 siswa) 
dengan nilai rata-rata kelas adalah 71,86. Pada siklus III meningkat menjadi 84% (44 dari 
52 siswa) dengan nilai rata-rata kelas adalah 76,38. Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
TAI (Teams Assisted Individualization) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 
hasil belajar siswa. 



Miftahur Roifana pada tahun 2012 melaksanakan penelitian dengan judul 
“Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI Kelas V Semester 2 SDN Bendogerit 2 Kota Blitar”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V SDN Bendogerit 2 Kota Blitar yang ditunjukkan dengan persentase 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 .   

  Linda Kurniawati (2012) melaksanakan penelitian dengan judul “meningkatkan 
hasil belajar matematika melalui model Cooperative Learning tipe TAI pada siswa kelas V 
SD Negeri Karangmojo II”. Pada tahap pra tindakan persentase ketuntasan adalah 40% 
(nilai rata-rata 41,33) meningkat menjadi 60% (nilai rata-rata 64) pada siklus I. 
Peningkatan juga terjadi pada siklus II sehingga siswa yang tuntas KKM menjadi 73% (nilai 
rata-rata 73,67). Penilitian ini berhasil karena pada siklus II telah memenuhi indikator 
keberhasilan karena lebih dari 70% siswa tuntas KKM. 
  Zahro Sri Tanjung (2012) melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan 
Model Team Asissted Indvidualization (TAI) dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa 
Kelas IV SD Rowo, Mirit, Kebumen tahun ajaran 2012/ 2013”. Siswa kelas IV pada mata 
pelajaran IPS masih belum maksimal terbukti dari nilai rata-rata  siswa kelas IV hasil tes 
tengah semester pertama adalah 60 sedangkan batas kriteria  ketuntasan minimal yang 
ditetapkan sekolah adalah 65. Pada siklus I rata-rata tes hasil belajar siswa siklus I 
mencapai 73,05 dan pada siklus II naik menjadi 79. Simpulan penelitian ini adalah 
penerapan model TAI dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Rowo, Mirit, 
Kebumen tahun ajaran 2012/ 2013. 

 
2.5 Kerangka Pikir 
  Pada umumnya pengajaran IPA di sekolah sampai saat ini masih konvensional 
yaitu guru aktif menjelaskan materi pelajaran sedangkan siswa hanya mendengar, 
mencatat, dan mengerjakan latihan yang diberikan guru. Tentunya pendekatan seperti ini 



tidak sesuai dengan tuntutan zaman karena dimungkinkan akan berpengaruh pada 
rendahnya tingkat kemampuan bernalar siswa.  
 Padahal pelajaran IPA dari tahun ke tahun semakin kompleks dan lebih 
berkembang. Solusi yang muncul untuk membantu siswa meningkatkan kualitas belajar 
adalah menggunakan metode kooperatif tipe TAI yang akan diuji cobakan pada SD N 
Bendar. Penerapan model pembelajaran cooperatif learning tipe TAI dalam proses belajar 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti terlihat pada bagan kerangka 
berpikir pada gambar di bawah. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Mosel Pembelajaran TAI 

Model Pembelajaran Konvensional  
+ Aspek Penilaian hanya Kognitif 

Siswa kurang aktif, kurang 
konsentrasi, dan kurang motivasi  

Hasil belajar siswa tidak semuanya 
memenuhi KKM Proses pembelajaran dari 

konvensional diganti dengan model  
TAI 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan model TAI 
 
a.   Teams, yaitu pembentukan kelompok yang heterogen terdiri atas 4 sampai 5 siswa.  
b.  Pemberian pre-test kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru 

mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu.  
c. Melaksanakan tugas dalam kelompok dengan menciptakan situasi dimana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya.  
 d. Tindakan belajar yang dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan 

secara individu kepada siswa yang membutuhkannya.  
e. Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil dan  yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 
tugas.  

f. Pemberian materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas kelompok.  
g. Pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa.  
h.  Pemberian materi oleh guru kembali di akhir pembelajaran dengan strategi 

pemecahan masalah.  

Tes tertulis/objektif Hasil observasi proses 
pembelajaran. Setiap siswa harus 
mengetahui bahwa penilaian 
kelompok lebih penting 

Diduga kerjasama dan 
kekompakan siswa meningkat 
dalam memahami materi 

Diduga prestasi belajar 
siswa meningkat 



2.6 Hipotesis Penelitian 
 Melalui kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas maka dapat 
ditarik simpulan sementara sebagai berikut : 
Model pembelajaran TAI dalam pembelajaran IPA diduga dapat meningkatkan hasil belajar 
pada siswa kelas V SD Negeri Bendar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




