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ABSTRAK 

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

STRATEGI TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALLY) PADA MAPEL IPA  

DI KELAS IV SD N JAMBEAN 01 MARGOREJO PATI  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 

 

Ana Nila Sari, A54E111030, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 93 Halaman. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi Team Assisted Individually. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Jambean 01 yang berjumlah 13 siswa. 

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar, strategi TAI, dan mata 

pelajaran IPA Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian 

ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

melalui observasi, post test, wawancara, dokumentasi dan angket. Prosedur penelitian 

meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, 

implementasi tindakan, pengamatan dan evaluasi. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi dengan menggunakan strategi Team Assisted Individually. Teknik 

Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Adapun peningkatan hasil dapat dilihat dari prosentase keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I prosentase keaktifan siswa 

sebesar 70% atau 9 siswa yang aktif dan pada siklus II sebesar 89% atau 12 siswa yang 

aktif. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan strategi Team Assisted Individually 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran  IPA. 

Kata kunci : Keaktifan belajar siswa, strategi Index Card Matc, IPA 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh 

komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, siswa dan interaksi antara keduanya, 

serta didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran, yang meliputi tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi pelajaran, sarana prasarana yang menunjang, situasi dan 

kondisi belajar yang kondusif, lingkungan belajar yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar (KBM), serta evaluasi yang sesuai dengan kurikulum. Prestasi belajar dapat 

dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. 

Kurang aktifnya siswa dalam proses KBM, dipengaruhi banyak faktor, salah satunya 

strategi pebelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Siswa yang cenderung datang duduk, 

diam, mendengarkan kemudian diberi tugas mengerjakan evaluasi memberikan dampak 

kejenuhan bagi siswa sehingga pola pikir siswa tidak dapat maju dan berkembang. 

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang berguna untuk 

meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa yaitu dengan strategi Team Assisted 

Individually (TAI). Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe 

ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. 

Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena 

itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, ciri khas 
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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.  

Berdasarkan permasalahan yang dirasakan di kelas, penulis perlu meningkatkan 

aktivitas siswa dalam belajar dengan melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keaktifan Belajar Siswa dengan Menggunakan Strategi TAI (Team Assisted 

Individually) pada Mapel IPA di Kelas IV SD N Jambean 01 Margorejo Pati Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Strategi pembelajaran Team Assisted Individually ini 

dimungkinkan mampu membuat peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, 

menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kompetensi.  

 

Perumusan Masalah 

“Apakah penerapan Stategi Team Assisted Individually dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa pada mapel IPA di kelas IV SD N Jambean 01 tahun pelajaran 

2013/2014 ?” 

 

Tujuan Penelitian 

“Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan Stategi Team Assisted Individually di kelas IV SD N Jambean 01 Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati.” 

 

Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan referensi dan menjadikan mata 

pelajaran IPA sebagai mata pelajaran yang menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan Team Assisted Individually 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi Penulis 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan Pembelajaran IPA 

dengan menggunakan Team Assisted Individually (TAI)) dan dapat memenuhi tugas 

persyaratan perolehan gelar S-1 pendidikan guru PGSD. 

2. Bagi siswa 

1) Sebagai upaya menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa sehingga 

siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPA serta melatih siswa untuk 

saling bekerja sama dengan siswa lain. 

2) Meningkatkan minat belajar dan kreatifitas siswa dalam proses belajar. 

3) Meningkatkan kompetensi individu dan kelompok. 

4) Meningkatkan keberanian dalam bertanya dan mengemukan pendapat 

3. Bagi Guru 

1) Guru menjadi kreatif karena selalu di tuntut untuk melakukan inovatif sebagai 

implementasi dan adaptasi teori, teknik pembelajaran dan bahan ajar yang di 

pakai. 

2) Meningkatkan kemampuan guru untuk memecahkan permasalahan yang muncul 

dari siswa tentang ruang lingkup pelajaran IPA.  

3) Membantu meningkatkan informasi peningkatan kemampuan siswa. 
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4) Dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kolaborasi penelitian tindakan 

kelas. 

5) Dapat meningkatkan minat guru untuk melakukan tindakan kelas. 

4. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar 

siswa melalui Team Assisted Individually pada berbagai mata pelajaran. 

2) Sebagai salah satu sumber inspirasi guna menentukan kebijakan dalam 

mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas serta 

meningkatkan mutu akademik pada siswanya. 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian keaktifan belajar 

Menurut (Hakim, 2009: 52) pembelajaran aktif adalah kegiatan mengajar yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan mata pelajaran yang 

dipelajarinya. Siswa mengemukakan pendapat, tanya jawab, mengembangkan 

pengetahuannya, memecahkan masalah, diskusi, dan menarik kesimpulan. 

Belajar aktif merupakan perkembangan dari teori Dewey Learning by doing (1859 – 

1952 ) yang menerapkan prinsip – prinsip Learning by doing yaitu bahwa siswa perlu 

terlibat dalam proses belajar secara spontan. Keingintahuan siswa akan hal-hal yang belum 

diketahuinya mendorong keterlibatan siswa dan guru dalam suatu proses belajar. Dengan 

peran serta siswa dan guru dalam belajar aktif akan tercipta suatu pengalaman belajar yang 

bermakna sehingga dapat membentuk manusia seutuhnya (Surtikanti : 63)  

Jadi dengan demikian keaktifan belajar dalam penelitian ini yaitu mengajak peserta 

didik untuk terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, baik itu secara fisik atau pun 

secara psikis sehingga tercipta belajar aktif pada diri siswa untuk menemukan ide pokok 

materi pembelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru 

dipelajari keadalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

 

Indikator- indikator Keaktifan Belajar. 

Keaktifan belajar (Ardhana. 2009: 22) dapat dilihat dari: 

a.  Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

b. Kerjasamanya dalam kelompok. 

c. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli. 

d. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal. 

e. Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok. 

f. Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat. 

g. Memberi gagasan yang cemerlang. 

h. Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang. 

i. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain. 

j. Memanfaatkan potensi anggota kelompok. 

k. Saling membantu menyelesaikan masalah. 

Melalui indikator tersebut guru memilih 6 indikator keaktifan belajar untuk menilai 

apakah siswa telah aktif dalam pembelajaran IPA sesuai yang diharapkan, yaitu: 

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru meningkat 

b. Kerjasamanya dalam kelompok meningkat. 

c. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli meningkat 

d. Memberi gagasan yang cemerlang. 

e. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain. 

f. Saling membantu menyelesaikan masalah. 
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Pengertian belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Daryanto (2010: 38), “faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern”. 

a) Faktor Intern 

(1) Faktor Jasmaniah, yaitu kesehatan dan cacat tubuh 

(2) Faktor psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kesiapan. 

(3) Faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani dan rohani 

b) Faktor Ekstern 

(1) Faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan. 

(2) Faktor sekolah, yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

(3) Faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Strategi Team Assisted Individually (TAI) 

Team Assisted Individually (TAI) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

Cooperative Learning. Terjemahan bebasnya adalah Bantuan Individual Dalam Kelompok 

(Bidak). Metode yang diprakarsai oleh Robert Slavin ini merupakan perpaduan antara 

pembelajaran kooperatif dan pengajaran individual. Dasar pemikiran Slavin merancang 

metode ini adalah untuk mengadaptasikan pengajaran terhadap perbedaan individual 

berkaitan dengan kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa. Individualisasi 

dipandang perlu karena siswa memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan 

motivasi yang sangat beragam. Ketika guru menyampaikan pelajaran kepada bermacam-

macam kelompok, besar kemungkinan ada sebagian siswa yang tidak memiliki syarat 

kemampuan untuk mempelajari pelajaran tersebut dan akan gagal memperoleh manfaat 

dari metode tersebut. Di lain pihak, siswa lain mungkin malah sudah tahu materi itu, atau 

bisa juga dapat mempelajarinya dengan sangat cepat sehingga waktu mengajar yang 

dihabiskan bagi mereka hanya membuang-buang waktu saja.  

Slavin membuat metode pembelajaran ini dengan beberapa alasan. Pertama, metode 

ini mengombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan program pengajaran 

individual. Kedua, metode ini memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif. 

Ketiga, TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya 

dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individually) 

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. 

3.  Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan 

kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, sedang dan rendah)  
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4. Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi 

kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban teman satu kelompok. 

Apabila ada siswa yang belum jelas maka dia dapat bertanya dengan temannya yang 

pandai. 

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). 

Kelebihan Strategi Team Assisted Individually adalah sebagai berikut : 

1)  Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. 

2) Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya. 

3)Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan permasalahannya. 

4) Siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok.. 
Kelemahan metode Team Assisted Individually adalah sebagai berikut : 

1) Tidak ada persaingan antar kelompok. 

2) Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. 

 

Pembelajaran IPA 

Menurut KTSP (2006:484) IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis. IPA bukan hanya penguasa kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar diharapkan dapat menjadi sarana bagi siwa 

untuk belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala alam disekitarnya 

termasuk dirinya sendiri. 

 Dengan kata lain IPA adalah suatau pelajaran yang mempelajari alam sekitar 

dengan menggunakan penalaran ilmiah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, 

bertindak dan mengembangkan sikap-sikap tertentu mengenai gejala alam, baik itu untuk 

penelitian maupun eksperimen yang bertujuan untuk pemanfaatan alam sekitar dan 

menjaganya. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah SD Negeri 

Jambean 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Kelas yang menjadi sumber penelitian 

yaitu kelas IV dengan jumlah siswa 13, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 6 siswa 

perempuan. 

 

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N Jambean 01 Margorejo, 

Kabupaten Pati pada tahun pelajaran 2013/2014  

Obyek dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar, strategi TAI, dan mata pelajaran 

IPA. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini diklakukan dengan tahap perencanaan (Planning), 

pelaksanaan tindakan (Acting), pengamatan (Observing), dan melakukan refleksi 

(Reflekting). 
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Teknik Pengumpulan Data 

Menurut pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi wawancara dan 

dokumentasi, masing-masing akan dijelaskan secara singkat  berikut ini : 

1. Observasi 

 Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung 

objek yang diteliti. Menurut Margono dalam Rubiyanto (2011:85), “Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang nampak pada objek 

penelitian”. Dengan observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan peserta didik dalam 

mempersiapkan, memperhatikan, presentasi dan keaktifan proses pembelajaran IPA 

Kelas IV SD N Jambean 01 dalam rangka meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

2. Tes Hasil Belajar (Post Test) 

 Post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pelajaran/materi 

telah disampaikan. Singkatnya, post test adalah evalausi akhir saat materi yang di 

ajarkan pada hari itu telah diberikan yang mana seorang guru memberikan post test 

dengan maksud apakah murid sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang 

baru saja diberikan pada hari itu. Manfaat dari diadakannya post test ini adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya 

penyampaian pelajaran. Hasil post test ini dibandingkan dengan hasil pree test yang 

telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari 

pengajaran yang telah dilakukan, disamping sekaligus dapat diketahui bagian bagian 

mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian besar siswa 

3. Wawancara 

Menurut Rubiyanto, (2011:83) wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

respondent menjawab secara lisan pula). Ciri utama wawancara adalah tatap muka 

antara interviewer dan interviewe. Agar interview dapat memberikan jawaban yang 

objektif diperlukan hubungan baik antara keduanya. 

4. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 231) metode dokumentasi adalah “mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, agenda dan sebagainya”. 

5. Angket  

Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006:151) “Angket adalah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi  dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang salah satu 

modelnya adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, 

beberan (display) data, dan penarikan kesimpulan. 

 

Indikator Kinerja 

Dari 13 Siswa yang terdiri dari 7 Siswa laki – laki dan 6 siswa perempuan ternyata 

yang aktif dalam pembelajaran IPA hanya 40% sedangkan 60% siswanya kurang aktif. 

Dengan penerapan Strategi Team Assisted Individually diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA di SD N Jambean 01 tahun pelajaran 2013 

/ 2014 sebesar 85% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

Berikut ini adalah Profil SD Jambean 01 : 

a. Nama Sekolah   : SD Negeri Jambean 01 

b. Nomor Statistic Sekolah (NSS) : 101031812015 

c. Nomor Induk Sekolah ( NIS ) : 20317069 

d. Status Sekolah   : Negeri 

e. AlamatSekolah   : Jl Anggrek 

f. Kelurahan/Desa   : Jambean Kidul 

g. Kecamatan    : Margorejo 

h. Kabupaten/Kota   : Pati 

i. Propinsi    : Jawa Tengah 

j. Kode Pos    : 59163 

 

Visi dan Misi 

a. Visi 

”MEMBENTUK MANUSIA CERDAS, TRAMPIL, BERIMAN DAN BERBUDI 

PEKERTI LUHUR SERTA MANDIRI” 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

secara komprehensip yang didukung oleh semua stake holder (pemangku 

kepentingan di bidang pendidikan) di Sekolah Dasar berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945, serta berazaskan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, untuk mengembangkan life skill 

(kecakapan/keterampilan hidup). 

3. Menumbuhkan semangat untuk meningkatkan kompetensi akademik dan non 

akademik secara seimbang dan selaras antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

sehingga berani bersaing di setiap event kompetisi secara jujur dan sportif. 

4. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali, memahami, menghayati 

tentang potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan 

bakat, minat, dan cita-cita. 

5. Menumbuhkembangkan pengahayatan oleh raga, kesehatan jasmani dan rohani, seni, 

budaya, serta ketrampilan sehingga menghasilkan sifat sportifitas, jujur, berjiwa 

besar, lapang dada, dan memiliki rasa estetis dalam kehidupan yang harmoni di 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. 

 

Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pembelajaran IPA, siswa 

terlihat kurang bersemangat dan kurang aktif. Hasil dari observasi awal ini, maka diperoleh 

informasi mengenai masalah yang terjadi yaitu : 

1. Sebagian besar siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Metode yang digunakan guru masih menggunakan metode konvensional sehingga 

membuat siswa jenuh dan cepat bosan. 

 

Diskripsi Siklus I 

Siklus 1 dilakukan pada tanggal 2 Desember 2013, pembelajaran dilaksanakan dengan 

pedoman Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) selama 2 jam pembelajaran (@35 
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menit). Pada silkus ini, peneliti menyiapkan materi pelajaran IPA. Kompetensi dasar yang 

akan di pelajari adalah memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan 

fungsinya. 

Hasil dari observasi yang telah dilaksanakan pada tindakan kelas siklus I ditemukan 

bahwa 30% siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPA. Itu berarti siswa yang aktif dalam 

pembelajaran IPA ada 70%. Ini berarti dibandingkan dengan sebelum diadakannya siklus I 

ada peningkatan keaktifan siswa. 

 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada tanggal 4 Desember 

2013. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahannya 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. 

Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus I diatas diketahui 10% siswa kurang aktif yaitu 

1 siswa (Mohammad Dafa). Memang anak ini perlu perhatian khusus dalam pembelajaran 

karena agak lemah dalam membaca (kurang lancar) ditambah lagi kurang begitu tekun 

dalam belajar, bahkan pernah tidak naik 2 kali yaitu di kelas 1 (satu) dan kelas 3 (tiga). 

Sedangkan 89% siswa sudah aktif dalam pembelajaran IPA yaitu 12 siswa. Data tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA yang 

sangat signifikan. Pada pelaksanaan siklus II ini siswa yang kurang dalam membuat 

keputusan dengan jumlah skor 44 atau 85%, sedangkan yang paling tinggi pada indicator 

perhatian siswa terhadap pelajaran dengan jumlah skor 51 atau 98%. 

 

Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan analisis data penelitian yang 

merupakan kerja kolaborasi antara peneliti yaitu disini sebagai guru kelas IV dengan guru 

kelas VI yang terlihat dalam proses penelitian ini. Hasil diskusi ini diharapkan dapat 

memberikan dorongan dan semangat kepada guru kelas IV pada khususnya dan guru kelas 

yang lainnya pada umumnya, untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas 

terutama pada proses pembelajaran IPA. 

Dalam peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 17. Prosentase Keaktifan Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan 

No Nama Siswa 
Pra 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1  Mohammad Dafa 25  50 58 

2 Endi Setia Pambudi 25 63 79 

3 Aneira Vincentiya Kuncoro 46 71 100 

4 Aurelia Fikriyah 25 50 79 

5 Eka Riyandi 63 92 100 

6 Exal Firmansyah 63 100 100 

7 Fanni Kleosa Montika 63 83 100 

8 Meila Juwita Sari 50 75 100 

9 Riski Aji Widodo 25 63 79 

10 Sheila Puspitaloka 63 92 100 

11 Sukmawati 25 50 79 

12 Vio Arjuna Pinata 71 100 100 

13 Andre Yudith Tira 25 50 79 

Jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan 8 9 12 

Rata-rata prosentase keaktifan 40% 70% 89% 
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Tabel 18. Tabel Frekuensi Prosentase Peningkatan Keaktifan Siswa Menggunakan 

Strategi Team Assisted Individually 

Siklus Prosentase Keaktifan Jumlah Siswa 

Pra Siklus  40% 8 

Siklus I 70% 9 

Siklus II 89% 12 

   

 
 

Gambar 9. Grafik Frekuensi Prosentase Peningkatan Keaktifan Siswa 

Menggunakan Strategi Team Assisted Individually 

 

Dari penjelasan tabel maupun grafik yang telah ditampilkan di atas dapat 

dilihat adanya peningkatan yang signifikan dari sebelum adanya penerapan strategi 

Team Assisted Individually dengan sesudah melakukan tindakan siklus I dan siklus II. 

Sebelum pelaksanaan tindakan ditemukan adanya siswa yang aktif hanya 40%, setelah 

mengikuti pembelajaran pada siklus I siswa yang aktif meningkat menjadi 70% dan 

pada siklus II siswa yang aktif naik menjadi 89%. 

Berdasarkan pencapaian target yang sudah ditentukan oleh peneliti maka 

penelitian ini dianggap berhenti pada siklus II karena siswa sudah mampu mencapai 

target dengan memperoleh nilai diatas KKM yang sudah ditentukan yaitu ≥ 75 dan juga 

telah memperoleh hasil pencapaian dalam indikator keaktifan belajar siswa yang terlihat 

bahwa siswa cukup mampu dalam membuat keputusan dan unggul dalam perhatian 

siswa terhadap materi maupun pada penjelasan guru. Dengan demikian hipotesis 

tindakan yang berbunyi “Melalui implementasi Strategi Team Assisted Individually 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SD N 

Jambean 01 Margorejo Pati Tahun pelajaran 2013/2014” dalam penelitian ini terbukti 

kebenarannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi Team Assisted Individually dapat meningkatkan keaktifan belajar 
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siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Jambean 01 tahun 

pelajaran 2013/2014. 

Peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA yang ditunjukkan adanya 

peningkatan prosentase keaktifan siswa mulai dari awal tindakan sampai dilakukannya 

tindakan siklus I dan siklus II. Sebelum dilakukannya tindakan yaitu Pra siklus siswa 

yang aktif hanya 5 siswa dari13 siswa seluruhnya (40%) pada siklus I, siswa yang aktif 

ada 9 siswa dari 13 siswa seluruhnya (70%). Pada siklus II, siswa yang aktif ada 12 

siswa dari 13 siswa seluruhnya (89%). 

 

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan pembenahan cara 

mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dari seorang guru 

member pengaruh pada kegiatan belajar siswa yang berdampak pada penguasaan materi 

yang diajarkan dan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Penerapan teori/ model 

strategi yang tepat membutuhkan perencanaan sistematis sesuai dengan strategi yang 

diperoleh. Strategi Team Assisted Individually merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memiliki manfaat untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA di kelas. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

usaha untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui strategi pembelajaran Team 

Assisted Individually dalam pembelajaran IPA, maka diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai masukan guru untuk memilih pendekatan dan model pembelajaran yang 

tepat dalam pembelajaran IPA. Salah satunya dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Team Assisted Individually dalam pembelajaran IPA, karena 

dengan model tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

b. Jika dengan model pembelajaran yang variatif kurang bisa meningkatkan 

keaktifan belajar siswa, berilah tambahan media pembelajaran yang menarik 

agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru-gurunya dalam melakukan 

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat lebih 

berkualitas. Dalam hal ini disediakan banyak media dan alat pembelajarn yang 

lebih lengkap. 

b. Sekolah memberi kebebasan kepada guru untuk mengeksploitasi kemampuan 

mengajarnya dengan menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang 

tepat bagi proses pembelajaran yang dilakukannya. 

3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Bagi penelitian berikutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa 

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan dengan 

model pembelajaran yang lebih variatif, sehingga keaktifan belajar siswa lebih 

meningkat dan lebih baik. Strategi TAI ini adalah salah satu strategi yang bisa 

digunakan dan tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan strategi yang lain 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

IPA lebih menyenangkan bagi siswa, sehingga IPA menjadi pelajaran yang disukai 

bagi siswa.  
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