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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

di kelas IV SDN 47 Cakranegara. Hal ini disebabkan oleh siswa di kelas yang 

jarang melakukan diskusi kelompok serta pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi pembelajaran 

yang tepat guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian 

dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 47 

Cakranegara pada mata pelajaran matematika melalui penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe  Team Assisted Individualization (TAI). Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Subyek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SDN 47 Cakranegara yang berjumlah 35 siswa. Data hasil belajar 

siswa dikumpulkan melalui tes evaluasi sedangkan data aktivitas siswa dan 

aktivitas guru dikumpulkan melalui lembar observasi. Pada siklus I rata-rata kelas 

sebanyak 73,23 sedangkan presentasi ketuntasan klasikal 73,52% dengan aktivitas 

siswa tergolong aktif sedangkan aktivitas  guru berkategori baik. Pada siklus II 

rata-rata kelas sebanyak 79,35 sedangkan presentasi ketuntasan klasikal 83,87% 

dengan aktivitas siswa tergolong sangat aktif sedangkan aktivitas guru berkategori 

sangat baik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika kelas IV SDN 47 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

 

Kata Kunci: Team Asisited Individualization (TAI), Aktivitas dan Hasil Belajar, 

Matematika 
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ABSTRACT 

This research was back grounded by the low activity and the result of 

study on 4
th

 grade students of SDN 47 Cakranegara. This was due to by the 

students that rarely doing a group discussion also learning that was still centered 

on the teacher. To overcome those problems, appropriate learning strategies were 

required in order to improve students' activities and learning outcomes. This 

research was conducted to improve students' activity and learning outcome on 4
th

 

grade students on mathematic subject through The Model Application Of 

Cooperative Learning Team-Assisted Individualization (TAI) Type.  This class 

action research was conducted in 2 cycles. The subject in this research was 4
th

 

grade students of SDN 47 Cakranegara which was 35 students. Students learning 

outcomes data were collected through evaluation test while the activity of the 

students' data and teachers' activities were collected through observation sheet.  

On cycle 1, the class's average was 73.23 while classical completeness 

presentation was 73.52% with students' activities were classified as good while 

teachers' activities were categorized as good. On cycle 2, the class's average was 

79.35 while the classical completeness presentation was 83. 77% with students' 

activities were classified as very good while teachers’ activities categorized as 

very good. Thus can be drawn the conclusion that The model cooperative  

learning of Team-Assisted Individualization type (TAI) can be used to increase the 

learning outcomes of students in mathematic subject for grade 4
th

 in SDN 47 

Cakranegara year lesson 2015/2016. 

 

Key Words: Team Assisted Individualization (TAI), Activity and Learning 

Outcomes, Mathematics 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya 

manusia (SDM). Peningkatan mutu pendidikan diperlukan untuk 

menciptakan manusia yang cerdas dan maju, terlebih di zaman yang serba 

canggih seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting, baik untuk 

kehidupan sekarang maupun dimasa depan. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain dengan 

menerapkan standarisasi nilai kelulusan, perbaikan kurikulum, 

peningkatan anggaran pendidikan, dan pemberian dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS).  Selain itu, adanya pemerataan kesempatan 

pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan 

mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga 

agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber 

daya alam Indonesia (dalam Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006: 3). 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Indikasi lemahnya proses 

pembelajaran dapat terlihat dari penggunaan metode/strategi pembelajaran 

yang kurang tepat. Selain itu, hal yang menyebabkan rendahnya mutu 

pendidikan di Indonesia adalah pendekatan pembelajaran yang masih 

berpusat pada guru (teacher centre). Dalam pembelajaran tersebut guru 

cenderung menempatkan siswa sebagai objek, sehingga siswa menjadi 

pasif dalam proses pembelajaran. Padahal, pada KTSP yang diterapkan, 

guru memiliki kebebasan dalam berinovasi  dan memilih metode 

pembelajaran yang diterapkan di kelas untuk menciptakan pembelajaran 

yang lebih mengutamakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran (Isjoni, 2009: 13-19). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 7 Desember 2015 di kelas IV SDN 47 Cakranegara, permasalahan 
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muncul dalam mata pelajaran matematika. Di dalam proses pembelajaran 

guru masih menggunakan metode ceramah di kelas dan proses 

pembelajaran di kelas sebagiannya masih berpusat pada guru (teacher 

centered). Selain itu, walaupun motivasi belajar siswa terbilang cukup 

tinggi, namun siswa kurang aktif di dalam mengikuti pembelajaran, 

keaktifan hanya didominasi oleh beberapa siswa saja. Selain keaktifan, 

siswa di kelas jarang mengadakan diskusi kelompok, karena seperti yag 

disampaikan oleh guru dalam wawancara, metode yang sering digunakan 

adalah metode ceramah sehingga siswa yang pintar semakin pintar, dan 

yang berkemampuan rendah semakin tertinggal.  

Hal itulah yang menyebabkan hasil belajar matematika siswa 

menjadi rendah. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN 47 

Cakranegara dapat dilihat dari rata-rata ulangan akhir semester matematika 

kelas IV semester 1 tahun pelajaran 205/2016 yaitu 67,02. Nilai rata-rata 

masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimum yang digunakan 

sekolah yaitu 70, dengan ketuntasan klasikal 80%. Berdasarkan hasil 

ulangan akhir dari 36 orang, siswa yang mencapai KKM sebanyak 16 

siswa, sementara 20 siswa masih dibawah KKM. Ini artinya siswa yang 

mencapai ketuntasan klasikal hanya 44,44% dari ketuntasan klasikal 

sekolah yaitu 80%. Dengan melihat data tersebut, maka dapat disimpulkan 

kriteria ketuntasan belajar matematika belum tercapai. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi 

pembelajaran yang tepat, guna meningkatkan keaktifan dan kerjasama 

siswa agar kemampuan memahami materi pelajaran matematika 

meningkat. Salah satunya melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team-Assisted Individualization. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team-Assisted Individualization merupakan model pembelajaran dimana 

terdapat seorang siswa yang lebih mampu berperan sebagai asisten yang 

bertugas membantu secara individual siswa lain yang kurang mampu 

dalam suatu kelompok, sehingga siswa yang kurang mampu tersebut dapat 

meningkatkan nilai di atas rata-rata kelas. Dengan model pembelajaran ini, 
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siswa diharapkan saling membantu satu sama lain sehingga rasa egois 

siswa yang lebih pintar dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan 

membantu sesama teman. Sehingga rasa sosial dan kerja sama dalam 

membantu teman yang lemah dalam pembelajaran dapat dikembangkan. 

Dalam hal ini guru berperan sebagai intervensionis, fasilitator dan 

mediator dalam prose belajar mengajar. Selain itu guru juga dapat 

menciptakan suasana yang kondusif bagi peserta didik. 

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-

Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas IV SDN 47 Cakranegara Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah melalui 

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Assisted 

Individualization (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 47 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016? 

Untuk prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Assisted Individualization. Tipe 

pembelajaran ini dirancang dengan membentuk tim belajar yang 

mempunyai kemampuan yang heterogen, dengan adanya salah satu siswa 

sebagai asisten yang bertugas membantu siswa lain yang kurang di dalam 

kelompoknya. Adapun tahapan-tahapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Team-Assisted Individualization dalam kegiatan pembelajaran yaitu:  

a. Guru menentukan suatu pokok bahasan yang akan disajikan kepada 

siswa dengan mengadopsi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team-Assisted Individualization. 

b. Guru menjelaskan kepada seluruh siswa tentang akan diterapkannya 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Assisted 

Individualization, sebagai suatu variasi model pembelajaran. 
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c. Guru menjelaskan kepada siswa tentang pola kerja sama antar siswa 

dalam suatu kelompok. 

d. Guru menyiapkan materi bahan ajar yang harus dikerjakan kelompok. 

e. Guru memberikan pre-test tentang materi yang akan diajarkan. Pre-

test ini bisa diganti dengan hasil ulangan harian. 

f. Guru menjelaskan materi secara singkat. 

g. Guru membentuk kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa pada tiap 

kelompoknya. Kelompok dibuat heterogen berdasarkan tingkat 

kepandaiannya dengan memperhatikan keharmonisan kerja kelompok. 

h. Guru menugasi kelompok dengan bahan yang sudah disiapkan. Tiap 

siswa dalam kelompok mengerjakan LKS secara individu (tes 

kemampuan sendiri) dan selanjutnya jawabannya dicek oleh teman 

satu timnya dengan halaman jawaban yang sudah tersedia. 

i. Ketua kelompok/asisten melaporkan keberhasilan atau hambatan yang 

dialami oleh anggota kelompoknya. Jika diperlukan guru melakukan 

bantuan secara individual. 

j. Ketua kelompok/asisten harus dapat menetapkan bahwa setiap 

anggota telah memahami materi bahan ajar yang diberikan guru dan 

siap untuk diberi tes unit atau keseluruhan. 

k. Setelah mengerjakan tes unit (secara keseluruhan), guru harus 

mengumumkan hasilnya dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil (jika ada). 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap, dan tingkah lakunya, 
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keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, 

daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada individu 

(Sudjana, 2009: 28). 

b. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu siswa untuk melakukan kegiatan belajr. Tujuan 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan 

belajar yang dilakukan siswa (Isjoni, 2010: 11).  

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang melibatkan fisik dan 

nonfisik yang dilakukan oleh siswa itu sendiri dalam belajar untuk 

membentuk berbagai aspek yaitu pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan di dalam maupun diluar kelas. Menurut Hamalik (2003: 

171-172), pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas 

sendiri. 

3. Hasil Belajar. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya hasil 

pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentais atau 

terpisah, melainkan komprehensif (Suprijono, 2009: 7) 

4. Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson & Johnson (dalam Isjoni, 2010: 17) cooperative 

learning adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas kedalam suatu 

kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan 

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam 

kelompok tersebut. 

5. Kooperatif Tipe Team-Assisted Individualization  

Menurut Robert Slavin (dalam Huda, 2013: 200) Team-Assisted 

Individualization (TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang 
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berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan I ndividual 

secara akademik. Tahapan-tahapan Pembelajaran Tipe Team-Assisted 

Individualization. Tahapan pembelajaran Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team-Assisted Individualization (TAI)  menurut Amin 

Suyitno (dalam Jannah, 2011: 26-27) 

1) Guru menentukan suatu pokok bahasan yang akan disajikan 

kepada siswa dengan mengadopsi model pembelajaran Team-

Assisted Individualization. 

2) Guru menjelaskan kepada seluruh siswa tentang akan 

diterapkannya model pembelajaran Team-Assisted 

Individualization. 

3) Guru menjelaskan kepada siswa tentang pola kerja sama antar 

siswa dalam suatu kelompok. 

4) Guru menyiapkan materi bahan ajar yang harus dikerjakan 

kelompok. 

5) Guru memberikan pre-test tentang materi yang akan diajarkan 

6) Guru menjelaskan materi secara singkat. 

7) Guru membentuk kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa 

pada tiap kelompoknya 

8) Guru menugasi kelompok dengan bahan yang sudah disiapkan. 

Tiap siswa dalam kelompok mengerjakan LKS secara individu 

(tes kemampuan sendiri) dan selanjutnya jawabannya dicek oleh 

teman satu timnya dengan halaman jawaban yang sudah 

tersedia. 

9) Ketua kelompok/asisten melaporkan keberhasilan atau hambatan 

yang dialami oleh anggota kelompoknya.  

10) Ketua kelompok/asisten harus dapat menetapkan bahwa setiap 

anggota telah memahami materi bahan ajar yang diberikan guru 

dan siap untuk diberi tes unit atau keseluruhan. 
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11) Setelah mengerjakan tes unit (secara keseluruhan), guru harus 

mengumumkan hasilnya dan menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil (jika ada). 

6. Matematika  

Jadi berdasarkan etimologis (Elea Tinggih dalam Nurtamam, dkk. 

2013:1) perkataan matematika berarti “ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dengan bernalar”. Hal ini dimaksudkan bukan berarti ilmu 

lain diperoleh tidak melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika 

lebih menekankanaktivitas dalam dunia rasio (penalaran). 

7. Pecahan 

Menurut Irzani (2010: 84) pecahan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ada;ah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Fitri Rahmayanti dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Team-Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Sains Siswa Kelas  IV SDN 1 Percontohan Ampenan Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

2. Riadatul Jannah dengan judul “Penerapan Asistensi Teman Sebaya 

Dalam Belajar Kelompok (Team Assisted Individualization) Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

Matematika Materi Pecahan  Di Kelas IV A SDN 8 Masbagik Utara 

Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dari hasil observasi 

serta wawancara dengan guru yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 

2015, rendahnya hasil belajar pada saat ulangan disebabkan karena 

didalam proses belajar siswa di kelas jarang mengadakan diskusi 

Bentuk bilangan  
𝑎

𝑏
, b≠ 0, a dinamakan pembilang dan b 

dinamakan penyebut maka bilangan tersebut dinamakan 

pecahan  
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kelompok, selain itu siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas.  

Dalam penelitian ini alternatif pemecahan masalah yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah diatas adalah Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization. Penelitian tidakan kelas 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang dirancang dengan 

membentuk tim belajar yang mempunyai kemampuan yang heterogen 

dengan adanya salah satu siswa yang lebih mampu berperan sebagai 

asisten yang bertugas membantu siswa lain yang kurang di dalam 

kelompoknya, sehingga siswa yang kurang mampu tersebut dapat 

mencapai nilai rata-rata kelas. Dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization diharapkan dapat 

mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa egois siswa yang pintar yang 

ingin menguasai suatu pelajaran. Selain itu kerja sama, rasa sosial dalam 

membantu teman yang lemah dalam pelajaran dapat dikembangkan oleh 

masing-masing siswa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

mengharapkan dengan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Assisted Individualization dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SDN 47 Cakranegara tahun pelajaran 

2015/2016.  

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Jika Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Assisted Individualization (TAI) 

diterapkan, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika Kelas IV SDN 47 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2015/2016”. 

 

III. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 47 Cakranegara pada 

kelas III. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap tahun 
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pelajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan proposal dimulai bulan November 2015 sanpai Januari 

2016 

b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 20 Februari, 25 Februari, dan 27 

Februari 2016 

c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 3 Maret, 5 Maret dan 10 Maret 

2016 

d. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 47 Cakranegara 

yang berjumlah 35 siswa terdiri dari 17 perempuan dan 18 laki-laki. 

Adapun yang bertindak sebagai observer adalah Siti Salmah, S. Pd guru 

kelas IV SDN 47 Cakranegara yang mengobservasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Sementara 

pembelajaran dalam hal ini dilakukan oleh peneliti. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

faktor guru, bagaimana aktivitas mengajar guru dalam menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization pada proses 

pembelajaran matematika di kelas IV SDN 47 Cakranegara. Faktor yang 

diteliti dari siswa adalah bagaimana aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization.  

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Definisi operasional tindakan 

yaitu model pembelajaran Kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

merupakan pembelajaran dengan membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok heterogen yang beranggotakan 5-6 orang. Agar proses 



10 

 

pembelajaran berhasil sebelumnya guru menyiapkan materi dan LKS yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. 

Jenis tindakan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

observasi, tahap evaluasi dan refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 1 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 3 x 35 menit untuk 

setiap pertemuan. 

Metode Pengumpulan Data: 

a. Data hasil belajar diperoleh dengan menggunakan tes atau evaluasi 

dalam bentuk tes uraian  dan pilihan ganda yang telah disiapkan pada 

setiap akhir siklus. 

b. Data aktivitas guru dalam kelas diambil menggunakan lembar 

observasi yang berupa activity check list pada setiap akhir siklus. 

c. Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung diambil 

dengan menggunakan lembar observasi yang berupa activity check list 

pada setiap siklus. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes Hasil Belajar 

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

3. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian yang dianalisis untuk menemukan 

keberhasilan dari pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah data 

hasil belajar, data aktivitas guru dan aktivitas siswa. Adapun teknik 

analisis dari masing-masing data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

a. Ketuntasan Individual 
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(Purwanto, 2009: 207) 

b. Rata- Rata Hasil Evaluasi 

Analisis untuk menetahui hasil tes belajar (Nurkancana 1990:174), 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

c. Ketuntasan Klasikal 

 

 

(Aqib, 2009:41) 

Penentuan nilai 70 dan ketuntasan klasikal 80% ini 

berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan ketuntasan 

klasikal yang diterapkan sekolah yang bersangkutan 

2. Data aktivitas belajar siswa 

a. Skor maksimal ideal (SMi)  = Skor Maksimal + Skor Minimal 

b. Menentukan Mean Ideal dan Standar Deviasi Ideal dengan rumus: 

𝑀 𝐼 =
1

2
 x SMI 

𝑆𝐷𝐼 =
1

3
 x MI 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

Berdasarkan skor standar maka criteria untuk menentukan 

aktivitas siswa dijabarkan pada table berikut (Nurkancana, 1990: 

103) 

Kriteria untuk menentukan aktivitas belajar siswa   berdasarkan skor 

standar 

Interval Interval skor Kategori 

X.≥ Mi + 1,5Sdi X. ≥ 67,5 Sangat aktif 

Mi+ 0,5 SDI ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 52,5 ≤ X < 67,5  Aktif 

Mi - 0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 37,5 ≤ X < 52,5 Kurang aktif 

X < Mi – 0,5 SDi 0 X < 37,5 Tidak aktif 

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
perolehan  skor

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 x 100 

𝑀 =
∑X

𝑁 
 

𝑝 =
∑ siswa  yang  tuntas  belajar  

∑ 𝑠𝑙𝑠𝑤𝑎
 x 100% 
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Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila 

terdapat peningkatan rata-rata skor dari rata-rata skor sebelumnya. 

3. Data aktivitas mengajar guru 

a. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Skor maksimal ideal (SMi)  = Skor Maksimal + Skor Minimal 

b. Menentukan Mean Ideal dan Standar Deviasi Ideal dengan rumus: 

𝑀 𝐼 =
1

2
 x SMI 

𝑆𝐷𝐼 =
1

3
 x MI 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Guru 

Kriteria untuk menentukan aktivitas belajar guru berdasarkan skor 

standar 

Interval Interval skor Kategori 

X.≥ Mi + 1,5Sdi X. ≥ 67,5 Sangat baik 

Mi+ 0,5 SDI ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 52,5 ≤ X < 67,5  Baik  

Mi - 0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 37,5 ≤ X < 52,5 Kurang baik 

X < Mi – 0,5 SDi 0 X < 37,5 Tidak baik 

Jika deskripsi-deskripsi yang dilakukan masih kurang 

sesuai maka akan diperbaiki dan ditingkatkan pada pertemuan 

siklus berikutnya. 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika memnuhi indicator keberhasilan 

sebagai berikut: 

1. Terjadinya peningkatan hasil belajar siswa, jika siswa memperoleh 

nilai ≥70 dan tercapainya ketuntasan klasikal yaitu 80% 

2. Aktivitas belajar siswa meningkat apabila terjadi peningkatan skor 

dari rata-rata skor siklus sebelumnya dan minimal berkategori aktif 

3. Aktivitas mengajar guru meningkat apabila terjadi peningkatan skor 

dari rata-rata skor siklus sebelumnya dan minimal berkategori baik. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan subjek penelitian 

siswa kelas IV SDN 47 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 

35 siswa dengan 18 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. 

Adapun hasil tiap siklus adalah sebagai berikut:  

Siklus I 

a. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 56,5 dengan kategori aktif. 

b. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 59 dengan kategori baik. 

c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 73,52% dari 35 siswa. Hasil tersebut kurang 

dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥70 dengan ketuntasan 

klasikal 80%. 

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. 

Siklus II 

a. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 68,5 dengan kategori sangat 

aktif. 

b. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 67,5 dengan kategori sangat 

baik. 

c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 83,87% dari 35 siswa. 

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I 

ke siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan analisis data hasil evaluasi dan hasil observasi dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization pada siklus I dan II 

 

 

 



14 

 

Siklus   Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Rata-rata 

Skor 

Kategori Rata-rata 

Skor 

Kategori Nilai rata-

rata 

Ketuntsan 

Klasikal 

I 59 Baik  56,5 Aktif  73,23 73,52% 

II 67,5 Sangat baik 68,5 Sangat aktif 79,35 83,87% 

Rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I yaitu 56,5 dengan 

dengan kategori aktif. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas 

siswa yaitu 68,5 dengan kategori sangat aktif.  Rata-rata skor aktivitas 

guru pada siklus I yaitu 59 dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus II 

rata-rata skor aktivitas guru yaitu 67,5 dengan kategori sangat baik.  Hasil 

belajar siswa pada siklus I yaitu dengan rata-rata skor hasil belajar 73,23 

dengan ketuntasan belajar siswa yaitu 73,52%. Hasil ini sudah mencapai 

nilai kriteria ketuntasan minimal yaitu 70 tetapi belum mencapai 

ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 80. Sedangkan hasil 

belajar siswa pada siklus II yaitu dengan rata-rata skor hasil belajar 79,35 

dengan ketuntasan belajar siswa mencapai 83,87%. Dengan demikian, 

berdasakan hasil pembahasan dan sejalan dengan teori dari para ahli 

bahwa penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Assisted 

Individualization (TAI) ini dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika materi pecahan di kelas IV SDN 47 

Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas IV 

SDN 47 Cakranegara materi pokok pecahan tahun pelajaran 2015/2016 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I yaitu 56,5 dengan dengan 

kategori aktif. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas siswa 

yaitu 68,5 dengan kategori sangat aktif. 

2. Rata-rata skor aktivitas guru pada siklus I yaitu 59 dengan kategori 

baik. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas guru yaitu 67,5 

dengan kategori sangat baik. 



15 

 

3. Hasil belajar siswa pada siklus I yaitu dengan rata-rata skor hasil 

belajar 73,23 dengan ketuntasan belajar siswa yaitu 73,52%. Hasil ini 

sudah mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal yaitu 70 tetapi 

belum mencapai ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh sekolah 

yaitu 80. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus II yaitu dengan 

rata-rata skor hasil belajar 79,35 dengan ketuntasan belajar siswa 

mencapai 83,87%. Sehingga terbukti bahwa penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Assisted Individualization dapat 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa 

kelas IV SDN 47 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016 melalui 2 

siklus. 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, khususnya siswa kelas IV SDN 47 Cakranegara 

diharapkan agar lebih aktif dan lebih berkonsentrasi saat kegiatan 

belajar agar konsep pelajaran mudah dipahami baik secara mandiri 

maupun secara kelompok. 

2. Bagi guru, khususnya guru kelas IV SDN 47 Cakranegara mendapat 

pengalaman baru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas 

dan dapat menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-

Assisted Individualization (TAI) pada materi pecahan serta 

mengoptimalkan penggunaannya pada materi yang lainnya dalam 

pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

serta melanjutkan bimbingan kepada siswa-siswa yang belum tuntas 

berupa remedial dan pengayaan secara intensif. 

3. Bagi sekolah, diharapkan kepada pihak sekolah agar hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah dan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan program 

pembelajaran matematika di SDN 47 Cakranegara.  
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