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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan hasil belajar IPA siswa
yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan
hasil belajar IPA siswa kelas VI SDN 14 Singkarak Kecamatan X Koto
Singkarak Kabupaten Solok. Jenis penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan di kelas VI SDN 14
Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang berjumlah
33 orang siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang dan
perempuan sebanyak 16 orang. Untuk mendapatkan data tentang
tindakan yang telah dilakukan penulis melakukan observasi dan
melaksanakan tes. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis
dengan menggunakan model analisis data kualitatif dan kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar IPA
siswa kelas VI SDN 14 Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak,
Kabupaten Solok.

kata kunci: hasil belajar, IPA, model kooperatif tipe TAI

PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor

termasuk guru. Guru yang profesional akan selalu berupaya untuk

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini

sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang

diajarkan di sekolah dasar, dan merupakan hasil kegiatan manusia berupa

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam

sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses

ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan-

gagasan. Kehadiran medel Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team

Assisted Individualization) dalam pembelajaran IPA akan lebih

mempermudah bagi guru dalam menyampaikan materi yang akan

diajarkan kepada siswa.

Berdasarkan hasil renungan yang penulis lakukan setelah

melaksanakan pembelajaran IPA hasilnya tidak memuaskan, maka

penulis sebagai guru kelas menyadari bahwa kesalahan berada pada guru

bukan pada siswa, antara lain pembelajaran berpusat pada guru,

keterlibatan siswa dalam pembelajaran kurang ada kesempatan untuk

terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan siswa

pasif dan hasil evaluasi. Hasil prasiklus menunjukkan bahwa pada

pembelajaran IPA di kelas VI dari 33 siswa kelas VI SDN 14 Singkarak,

hanya 19 orang yang tuntas belajar yaitu 58% dan 14 orang siswa belum

mencapai ketuntasan belajar yaitu 42%, setelah evaluasi dilaksanakan nilai

rata-rata kelas yang dicapai siswa yaitu 64,24.

Dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran, guru harus

berupaya menciptakan strategi yang cocok, sebab dalam proses

pembelajaran yang bermakna. Dalam proses pembelajaran keterlibatan

siswa sangatlah penting, hal ini sesuai dengan pendapat Ali, (1983:12)
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menjelaskan bahwa kadar pembelajaran akan bermakna apabila, adanya

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, adanya keterlibatan

intelektual emosional siswa baik melalui kegiatan menganalisa, berbuat

dan pembentukan sikap. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam

menciptakan situasi yang cocok untuk berlangsungnya proses

pembelajaran.

Proses pembelajaran akan diakhiri dengan proses evaluasi sebagai

hasil belajar. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian tujuan

pembelajaran yaitu dengan melihat evaluasi sebagai hasil belajar siswa.

Poerwanti (2008:7.4) menyatakan bahwa hasil belajar adalah keberhasilan

siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran tertentu. Lebih lanjut,

Suprijono (2012:5) mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya.

Model pembelajaran merupakan salah satu dari berbagai cara yang

digunakan oleh guru untuk membuat siswa termotivasi untuk

melaksanakan peoses pembelajaran. Rusman (2014:144) menjelaskan

bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain.

Dahlan (dalam Sutikno, 2014:57) menyampaikan model

pembelajaran sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk

kepada pengajar di kelas dalam setting pengajar ataupun setting lainnya.

Menurut Joyce dan Weil (dalam Trianto, 2007:1) menjelaskan model
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pembelajaran merupakan model pembelajaran dengan model tersebut

guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh

informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide diri

sendiri. Selain itu mereka juga mengajarkan bagaimana mereka belajar.

Pembelajaran kooperatif merupakan implementasi manusia sebgai

makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Pada

pembelajaran kooperatif pembelajaran menekankan pada aspek sosial

individu dalam berinteraksi. Inti dari pembelajaran kooperatif adalah

bekerja sama untuk saling mendukung dalam keberhasilan bagi semua

anggota kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok saling membantu

dalam memahami materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Kerja sama antar siswa dapat dibangun melalui berbagai kegiatan belajar.

Menurut Slavin (2015:4) pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai

macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam

mempelajari materi pelajaran.

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat

memaksimalkan pengetahuan dan karakteristik siswa adalah

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization)

dikembangkan oleh Slavin dengan mengkombinasikan keunggulan

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Menurut Slavin

(2015:187) TAI adalah sebuah program pedagogik yang berusaha

mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa

secara akademik. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar

siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih

banyak digunakan untuk pemecahan masalah, ciri khas pada metode
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pembelajaran kooperatif TAI (Team Assisted Individualization) 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.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, metode

Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI dalam pembelajaran akan lebih

bermakna, sebab dengan menggunakan metode Pembelajaran kooperatif

Tipe TAI siswa akan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Menurut Shoimin (2014:200), keunggulan metode pembelajaran

kooperatif tipe TAI antara lain: siswa yang lemah dapat terbantu dalam

menyelesaikan masalahnya, Siswa yang pandai dapat mengembangkan

kemampuan dan keterampilannya. Adanya tanggung jawab kelompok

dalam menyelesaikan permasalahannya, Siswa diajarkan bagaimana

bekerja sama dalam satu kelompok, Melibatkan siswa untuk aktif dalam

proses belajar. Siswa memiliki rasa peduli (care), rasa tanggung jawab (take

responsibility) terhadap teman lain dalam proses belajarnya. Siswa dapat

belajar menghargai (Lear to appreciate), perbedaan suku (etchnicity),

perbedaan tingkat kemampuan (performance level), dan cacat fisik

(disability)

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilaksanakan

Penelitian Tindakan Kelas untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu

pembelajaran yang bersifat individual dan luwes (Kasihani Kasbolah,

1998:22).
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METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas yang

terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, observasi, dan refleksi pembelajaran. Penelitian dilakukan

di kelas VI SDN 14 Singkarak kecamatan X Koto Singkarak yang

merupakan salah satu SD imbas gugus I Singkarak. Subjek dalam

penelitian ini adalah siswa Kelas VI SDN 14 Singkarak kecamatan X Koto

Singkarak sebanyak 33 orang siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak

17 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 teknik, yaitu teknik

observasi dan teknik tes. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah: butir soal tes sebanyak 5 soal dan lembar observasi.

Teknik analisis data yang digunakan ada yang bersifat kuantitatif dan

kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Pada kegiatan perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah

mempersiapkan materi konduktor dan isolator panas, menyusun rencana

pembelajaran dan menyiapkan alat evaluasi yang digunakan untuk

mengetahui hasil belajar siswa. Untuk menjaring data dalam penelitian,

maka langkah selanjutnya membuat lembar observasi, antara lain: lembar

observasi telaah RPP, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, dan

lembar observasi aktivitas belajar siswa.
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b. Tindakan
1) Kegiatan awal

Proses pembelajaran pada Siklus I meliputi kegiatan guru dalam

mengajar, dan siswa dalam belajar. Guru mengawali kegiatan mengajar

dengan mengkondisikan siswa pada situasi mengajar yang kondusif.

Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan diajarkan,

termasuk menginformasikan belajar kelompok. Guru memberikan

apersepsi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ada

hubungannya dengan materi yang akan diajarkan. Siswa memperhatikan

pembicaraan guru, semula banyak yang ngobrol. Anak-anak kelihatan

semakin penasaran ingin segera pelajaran dimulai. Siswa menjawab

pertanyaan guru dengan baik, meski ada beberapa orang yang kurang

memperhatikan guru, sehingga ketika diberi Pertanyaan kebingungan.

2) Kegiatan Inti

Guru menjelaskan materi konduktor dan isolator panas. Guru

membagi siswa dalam 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang

siswa. Guru memberikan lembar kerja untuk dikerjakan dan dilaksanakan

oleh setiap kelompok. Guru membimbing siswa dalam melakukan

kegiatan. Guru menyuruh masuk keruangan kelas untuk melaksanakan

diskusi kelompok. Guru menjadi moderator dalam kegiatan diskusi.

Siswa memperhatikan penjelasan guru meski ada beberapa orang siswa

yang kurang memperhatikan, akan tetapi ketika disuruh menjelaskan

hampir semua siswa memperhatikannya. Siswa berkelompok berdasarkan

kelompoknya masing-masing. Siswa berkumpul masing-masing

kelompok. Setiap siswa sangat antusias melaksanakan perannya masing-

masing. Siswa mengerjakan lembar kerja meskipun setiap kelompok

hanya didominasi oleh siswa pandai. Semua siswa disuruh memasuki
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kelas kembali untuk melaksanakan kerja kelompok dan melaporkan hasil

kerja kelompok. Setiap kelompok melaporkan hasil kegiatan

kelompoknya dan kelompok lain mendengarkan untuk memberikan

tanggapan.

3) Kegiatan Akhir

Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan siswa dengan bantuan

guru membuat kesimpulan. Siswa menyampaikan pemahaman mereka

tentang materi konduktor dan isolator panas. Guru membantu siswa

untuk menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat yang telah

diutarakan oleh siswa. Sehingga, siswa mengetahui tentang macam-

macam konsep materi konduktor dan isolator panas dan siswa dapat

memecahkan masalah yang dihadapi. Guru memberikan evaluasi

sebanyak 5 nomor soal. Guru memberikan tindak lanjut dengan

memberikan Pekerjaan Rumah.

c. Observasi

Berdasarkan data yang terkumpul dari hasil evaluasi yang

dilaksanakan pada Siklus I, masih banyak siswa yang salah, secara rinci

hasil yang diperoleh siswa adalah sebagai berikut: (1) hasil belajar siswa

yaitu dengan nilai rata-rata kelas 78,79 dengan persentase ketuntasan 73%;

(2) seluruh aspek pengamatan pada rencana pelaksanaan pembelajaran

sudah terpenuhi; (3) seluruh aspek pengamatan pada pelaksanaan

pembelajaran sudah terpenuhi; dan (4) aktivitas belajar siswa belum

memenuhi indikator keberhasilan 56% siswa sudah mencapai kategori

cukup baik.
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Selanjutnya, hasil evaluasi yang dilaksanakan pada Siklus II,

menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar siswa yaitu dengan nilai rata-rata

kelas 83,94 dengan persentase ketuntasan 91%; (2) seluruh aspek

pengamatan pada rencana pelaksanaan pembelajaran sudah terpenuhi; (3)

seluruh aspek pengamatan pada pelaksanaan pembelajaran sudah

terpenuhi; dan (4) aktivitas belajar siswa sudah terpenuhi sesuai indikator

keberhasilan 84% siswa sudah mencapai kategori baik.

d. Refleksi

Pada kegiatan refleksi peneliti dan guru melakukan diskusi untuk

mengetahui kekurangan yang terdapat pada proses pembelajaran.

Masalah yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung seperti:

guru telah dapat melaksanakan prosedur pengajaran sesuai dengan

skenario yang ada pada rencana pembelajaran, meskipun masih ada

keraguan dan siswa yang tidak aktif kurang mendapat perhatian dari

guru. Selain itu, kegiatan siswa secara umum tampak memiliki minat

belajar yang tinggi dalam belajar, akan tetapi masih perlu penjelasan guru

dalam Kelompok kerja Tiap siswa dalam kelompok diberi tugas yang

sama antara antara lain melaksanakan praktek, siswa dibimbing secara

intensif secara individu, baik dalam kegiatan menjelaskan maupun dalam

kerja kelompok.

2. Pembahasan

Hasil tes siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata hasil belajar

sebesar 78,79. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 24 siswa dan yang

tidak tuntas belajar sebanyak 9 siswa dan ketuntasan klasikal sebesar

73%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat ketuntasan belajar secara klasikal

belum sesuai dengan indikator keberhasilan.
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Tabel Hasil Evaluasi Siklus I

No Hasil belajar Frekuensi Persentase

1. Tuntas 24 73%
2. Tidak tuntas 9 27%

3. Nilai Rata-Rata 78,79 -

Dari hasil evaluasi siswa pada siklus I menunjukan adanya

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dibandingkan dengan rata-rata

nilai siswa sebelum diterapkan metode TAI. Rata-rata hasil belajar

sebelum diterapkan metode TAI sebesar 64,24 menjadi sebesar 78,79 dan

ketuntasan yang sebelumnya sebesar 58% menjadi sebesar 73%. Hasil

belajar siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal belum mencapai

indikator keberhasilan yaitu 85% dari seluruh siiwa dalam satu kelas

memperoleh nilai ≥ 75. Maka perlu diperlukan perbaikan pada siklus

II .

Selanjutnya, pada siklus II ini hasil belajar siswa meningkat bila

dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada siklus I. Hasil tes siswa

pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 83,94. Siswa yang tuntas belajar

sebanyak 30 siswa dan yang tidak tuntas belajar sebanyak 3 siswa.

Presentasi ketuntasan belajar sebesar 91%. Sesuai dengan indikator

keberhasilan yang diharapkan nilai rata–rata yang diperoleh sudah

terpenuhi. Sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal juga sudah

terpenuhi. Hasil tes akhir siklus II dengan metode pembelajaran

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) materi pokok

konduktor dan isolator panas pada siklus II dapat dilihat pada Tabel

4.2 berikut.
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Tabel Hasil Evaluasi Siklus II

No Hasil belajar Frekuensi Persentase

1. Tuntas 30 91%
2. Tidak tuntas 3 9%

3. Nilai Rata-Rata 83,94 -

Pada kegiatan siklus II menunjukkan bahwa siswa dapat bekerja

sama dengan baik dalam satu kelompok ketika melakukan diskusi. Selain

itu, siswa berani untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat ketika

melakukan diskusi. Pada siklus II, guru memberikan bimbingan dan

motivasi pada tiap kelompok dengan baik ketika siswa melakukan

diskusi. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran

dengan  menggunakan  metode  pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat

menumbuhkan rasa tanggung jawab, tolong menolong, dan kerja sama

siswa. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan siklus I dan II dapat dilihat

pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel Perbandingan Tes Akhir Siswa

No Hasil belajar Frekuensi Persentase
Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II

1. Tuntas 30 30 91% 91%
2. Tidak tuntas 3 3 9% 9%

3. Nilai Rata-Rata 78,79 - - 83,94

Dari Tabel 4.3 di atas terlihat terjadi peningkatan rata-rata sebesar

14,55 yaitu sebelum penelitian 64,24 menjadi 78,79 pada siklus I. Pada

siklus terjadi peningkatan 5,15 dari siklus I 78,79 menjadi 83,94 pada

siklus II. Begitu juga untuk ketuntasan belajar klasikal terjadi peningkatan

dari sebesar 15% yaitu sebesar 73% pada siklus I dari 58% sebelum

penelitian. Peningkatan pada siklus II yaitu 18% dari siklus I 73% menjadi
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sebesar 96,29% pada siklus II. Siswa yang tuntas belajar pada siklus I ada

24 dan siswa yang tuntas belajar menjadi 30 pada siklus II.

Penggunaan tipe TAI dapat meningkatkan rasa percaya diri dan

cara berpikir siswa. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe TAI

(Team Assisted Individualization) terbukti dapat meningkatkan hasil belajar

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2015:188) bahwa dalam

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization)

dapat mengembangkan ketrampilan siswa dalam bekerjasama,

berinteraksi dari latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk dapat

menyelesaikan permasalahan yang dikerjakan secara bersama sehingga

dapat membangun motivasi belajar pada siswa dan pada akhirnya

berpengaruh terhadap hasil belajarnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal. Pertama,

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI

(Team Assisted Individualization) pada pembelajaran IPA dengan materi

konduktor dan isolator panas dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa

kelas VI SDN 14 Singkarak. Kedua, tingkat pemahaman siswa

tentang konduktor dan isolator panas dengan menggunakan model

Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) dapat

meningkat dengan baik.
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