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ABSTRAK  

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 

METODE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) PADA  

SISWA KELAS IV A SDN BAKARAN WETAN 01  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Suntari. A54E111016. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  

2014. 100 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika 

melalui metode Team Assisted Individualization (TAI) pada siswa kelas IV A 

SDN Bakaran Wetan 01 tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas IV A SD Negeri Bakaran Wetan 01 yang berjumlah 28 

siswa, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar matematika 

dan metode pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Sumber data 

dalam penelitian ini adalah guru, siswa dan situasi kelas selama pembelajaran. 

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses penelitian 

ini dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menggunakan metode 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Teknik pengumpulan data 

melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 4 

komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa keaktifan belajar siswa 

mengalami peningkatan dari pra siklus sampai siklus III. Prosentase jumlah siswa 

yang memenuhi kriteria keaktifan tinggi dan sangat tinggi pada pra siklus hanya 

sebesar 32%, pada siklus I meningkat menjadi 61%, pada siklus II meningkat 

menjadi 71% dan pada siklus III meningkat lagi sebesar 86%. Sedangkan rata-rata 

tingkat pencapaian skor indikator keaktifan belajar dari pra siklus sebesar 45%, 

pada siklus I meningkat menjadi 61%, pada siklus II meningkat menjadi 67 % dan 

pada siklus III meningkat lagi menjadi 76%. Dengan demikian dari pra siklus ke 

siklus III terjadi peningkatan prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

keaktifan tinggi dan sangat tinggi sebesar 54% dan peningkatan rata-rata tingkat 

pencapaian skor indikator keaktifan belajar sebesar 31%. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Melalui metode Team Assisted 

Individualization dapat meningkatkan keaktifan  belajar matematika pada siswa 

kelas IV A SDN Bakaran Wetan 01 tahun pelajaran 2013/2014” terbukti karena 

memenuhi indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu 75 %. 

 

Kata kunci : Keaktifan Belajar, metode Team Assisted Individualization, 

Matematika 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika merupakan wahana untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir secara logis, analitis, kritis dan kreatif dalam 

memecahkan permasalahan sehari-hari. Oleh karena itu matematika menjadi 

sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai. Lebih-lebih matematika selama 

ini menjadi salah satu mata pelajaran penentu kelulusan bagi jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Namun realita yang terjadi di sekolah, 

matematika justru dianggap sebagai momok bagi sebagian besar siswa karena 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan menjadi batu sandungan 

dalam kelulusan. 

Paradigma pembelajaran matematika di sekolah sejauh ini masih 

bersifat konvensional, yakni bersifat teacher centered. Guru berperan sebagai 

subjek sementara siswa dianggap sebagai objek seperti gelas kosong yang 

harus diisi dengan air sampai tumpah. Pembelajaran hanya didominasi oleh 

guru, sedangkan siswa hanya memfokuskan penglihatan dan pendengaran 

saja. Kegiatan siswa hanya sebatas mendengarkan dan mencatat apa yang 

disampaikan oleh guru. 

Permasalahan tersebut juga terjadi pada pembelajaran matematika di 

kelas IV A SDN Bakaran Wetan 01 Juwana Pati. Berdasarkan hasil refleksi 

pada pembelajaran matematika sebelum sebelum pelaksanaan tindakan 

menunjukkan adanya  kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Harapannya adalah tingkat keaktifan belajar siswa sebesar 75% namun 

kenyataannya tingkat  keaktifan belajar siswa hanya mencapai angka 32% 

dilihat dari prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan tinggi 

dan sangat tinggi serta 45% dilihat dari rata-rata tingkat pencapaian skor 

indikator keaktifan belajar. Tingkat keaktifan belajar siswa yang rendah ini 

karena guru kurang kreatif dalam menerapkan berbagai macam strategi dan 

metode pembelajaran sehingga siswa merasa jenuh dan kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. 

Tingkat keaktifan belajar yang rendah ini harus segera diatasi karena 

akan menimbulkan dampak buruk terhadap proses dan prestasi belajar siswa. 

Untuk mengatasi masalah tersebut guru perlu melakukan suatu inovasi dalam 

proses pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Dengan demikian 

diharapkan siswa dapat lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran 

serta dapat lebih memahami materi ajar yang disampaikan.  

Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika adalah metode pembelajaran tipe Team Assisted Individualization 

(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 dalam kelompok kooperatif. 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.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti perlu 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan melakukan penelitian  tindakan 

kelas yang berjudul “Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika Melalui 

Metode Team Assisted Individualization (TAI) Pada Siswa Kelas IV A 

SDN Bakaran Wetan 01 Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diharapkan, maka peneliti 

membatasi pokok permasalahan pada : 

1. Pembelajaran Matematika di kelas IVA SDN Bakaran Wetan 01 semester 

genap tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah keaktifan belajar siswa. 

C. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah melalui metode Team 

Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan keaktifan belajar 

matematika pada siswa kelas IV A SDN Bakaran Wetan 01 tahun pelajaran 

2013/2014 ?” 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika melalui metode Team 

Assisted Individualization (TAI) pada siswa kelas IV A SDN Bakaran 

Wetan 01 tahun pelajaran 2013/2014. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan referensi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Meningkatkan kompetensi individu dan kelompok. 

3) Meningkatkan keberanian dalam bertanya dan mengemukan 

pendapat. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi proses pembelajaran 

yang dilaksanakan. 

2) Membantu guru dalam menyelesaikan masalah-masalah 

pembelajaran. 



3) Meningkatkan kreativitas guru dalam  proses pembelajaran.  

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa melalui metode Team Assisted Individualization 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 

A.  Keaktifan Belajar Siswa 

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. 

Sementara itu, Zaini (2008 : XIV) mengemukanakan bahwa: 

“Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

belajar secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide pokok 

materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang 

baru dipelajari dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Keaktifan ini tidak hanya mental tetapi juga melibatkan keaktifan fisik”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar dalam 

penelitian ini yaitu kegiatan siswa untuk terlibat langsung secara aktif dalam 

proses pembelajaran, baik secara fisik maupun psikis sehingga tercipta 

suasana belajar aktif pada diri siswa untuk menemukan ide pokok dari materi 

pembelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang telah 

dipelajari ke dalam realita kehidupan nyata. 

Indikator- indikator Keaktifan Belajar menurut Erna (dalam 

http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-

dapat-dijadikan-penilaian-dalam-ptk-2/) dapat dilihat dari: 

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

2. Kerjasamanya dalam kelompok 

3. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli 

4. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal 

5. Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

6. Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat 

7. Memberi gagasan yang cemerlang 

8. Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang. 

9. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain. 

10. Memanfaatkan potensi anggota kelompok 

11. Saling membantu menyelesaikan masalah”. 

Berdasarkan indikator yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan 6 indikator yang untuk menilai 

keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu: 

1. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 



2. Kerjasama dalam kelompok 

3. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok 

4. Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

5. Memberi gagasan yang cemerlang 

6. Saling membantu menyelesaikan masalah 

B. Karakteristik Pembelajaran Matematika 

Matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 

(KTSP) dinyatakan sebagai ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan  menciptakan teknologi dimasa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP) 

(Depdiknas,2006), mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama.  Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

C. Metode Team Assisted Individualization (TAI) 

1. Pengertian Metode Team Assisted Individualization 

Team Assisted Individualization (TAI) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran Cooperative Learning yang dikembangkan oleh Robert 

Slavin. Terjemahan bebasnya adalah Bantuan Individual Dalam Kelompok 

(Bidak). Metode ini merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif 

dan pengajaran individual. Dasar pemikiran metode ini adalah untuk 

mengadaptasikan pengajaran terhadap heterogenitas kemampuan 

individual siswa dalam pencapaian prestasi. Heterogenitas tersebut 

meliputi pengetahuan, kemampuan, dan motivasi dalam pembelajaran. 

Ketika guru menyampaikan pelajaran kemungkinan ada sebagian siswa 

yang tidak memiliki syarat kemampuan untuk mempelajari pelajaran 

tersebut dan sebagian siswa lainnya mungkin sudah menguasai materi itu, 

atau bisa juga dapat mempelajarinya dengan sangat cepat sehingga waktu 

mengajar yang dihabiskan bagi mereka hanya membuang-buang waktu 

saja.  

2. Langkah-langkah Metode Team Assisted Individualization 

Heru Wahyudi menyebutkan bahwa (dalam 

http://choiroe.blogspot.com/2010/04/model-pembelajaran-tai.html) 

“Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) adalah : 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

b. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk 

mendapatkan skor dasar atau skor awal. 

http://choiroe.blogspot.com/2010/04/model-pembelajaran-tai.html


c. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 

5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat 

kemampuan (tinggi, sedang dan rendah) Jika mungkin anggota 

kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan 

jender. 

d. 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. 

e. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, 

dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

f. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 

g. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya (terkini)”. 

3. Kelebihan dan KelemahanMetode Team Assisted Individualization 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan Metode Team 

Assisted Individualization adalah sebagai berikut : 

a. Siswa yang kemampuan akademiknya rendah dapat terbantu dalam 

menyelesaikan masalahnya 

b. Siswa yang kemampuan akademiknya tinggi dapat mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilannya 

c. Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya 

d. Siswa dapat belajar bekerja sama dalam suatu kelompok 

Adapun Kelemahan metode Team Assisted Individualization adalah 

sebagai berikut : 

a. Tidak ada persaingan antar kelompok 

b. Siswa yang kemampuan akademiknya rendah dimungkinkan 

menggantungkan pada siswa yang kemampuan akademiknya tinggi 

Untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut, hendaknya 

guru selalu memberikan pengawasan dalam pelaksanaan diskusi. Dengan 

demikian pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bakaran Wetan 01 Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati pada semester genap tahun pelajaran 2013/ 2014 yang 

pelaksanaannya antara bulan April sampai bulan Juni tahun 2014.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan 

permasalahan nyata yang muncul di kelas, selanjutnya berdasar permasalahan 

tersebut guru mencari alternatif cara-cara untuk mengatasinya dan 



menindaklanjuti dengan tindakan nyata yang terencana dan dapat diukur 

tingkat keberhasilannya.  

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

a. Siswa kelas IV A SDN Bakaran Wetan 01 sebanyak 28 siswa yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan  

b. Guru peneliti yang sehari-hari berperan sebagai guru kelas IV A SDN 

Bakaran Wetan 01. 

2. Obyek Penelitian 

a. Keaktifan belajar matematika siswa kelas IV A SDN Bakaran Wetan 01 

semester genap tahun pelajaran 2013/2014 

b. Metode pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ada dua jenis 

data yang dikumpulkan peneliti, yaitu: data kuantitatif  dan data kualitatif  

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku guru, 

perilaku siswa dan situasi kelas saat pembelajaran tindakan.  

E. Rancangan Penelitian 

Menurut Asrori (2009 : 100), “Penelitian tindakan kelas dimulai dengan 

siklus pertama yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu perencanaan (Planning), 

tindakan (Acting), observasi (Observing), dan refleksi (Reflecting).” 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk mengamati dan 

mengumpulkan data konkrit tentang tingkat keaktifan siswa kelas IV A 

dalam pembelajaran matematika. Dengan observasi  ini dapat diketahui 

adanya peningkatan atau penurunan dari variabel yang diteliti. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa pihak 

seperti guru dan siswa kelas IVA SDN Bakaran Wetan 01. Dari kegiatan 

ini akan diperoleh data seberapa besar tingkat keaktifan dari siswa, serta 

bagaimana cara guru mengajar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data sekolah dan catatan lapangan selama proses pembelajaran. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi keaktifan belajar siswa 

2. Lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran 

H. Validitas Data 

Untuk kepentingan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Moloeng (2006:106) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu kejadian yang di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-

data yang ada. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan dengan triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. Dalam triangulasi sumber, data diterapkan 



dengan mengambil data dari beberapa sumber relevan. Dalam triangulasi 

metode, data dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan 

teknik atau metode yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi (Sugiono, 2008: 209 ). 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari 

siklus I sampai siklus II. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan 

metode alur. Alur yang dilalui dalam analisis data meliputi pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

J. Indikator Kinerja 

Dari hasil pengamatan pra siklus ternyata jumlah siswa yang memenuhi 

kriteria keaktifan belajar tinggi dan sangat tinggi dalam pembelajaran 

matematika hanya sebesar 32%. Sedangkan rata-rata tingkat pencapaian skor 

indikator keaktifan belajar siswa secara keseluruhan hanya sebesar 45%. 

Dengan penerapan Metode Team Assisted Individualization diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan belajar tinggi 

dan sangat tinggi menjadi 75 % dan rata-rata tingkat pencapaian skor 

indikator keaktifan belajar siswa secara keseluruhan menjadi 75%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Latar Penelitian 
1. Letak lokasi 

SD Negeri Bakaran Wetan 01 terletak di Jalan Mangkudipuro Desa 

Bakaran Wetan Rt 02 RW II Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Untuk 

menuju lokasi SD Negeri Bakaran Wetan 01 dari arah Pati diperlukan 

waktu sekitar 45 menit dengan jarak 40 Km. Lokasi SD Negeri Bakaran 

Wetan 01 tepatnya berada di depan kompleks Balai Desa Bakaran Wetan. 

2. Profil Sekolah 

Berikut ini adalah profil SD Negeri Bakaran Wetan 01 

Nama Sekolah  : SD Negeri Bakaran Wetan 01 

Status Sekolah : Negeri 

Status Akreditasi : A 

NSS   : 101031808016 

NPSN   : 20317044 

Alamat   : Jl. Mangkudipuro 

Desa   : Bakaran Wetan 

Kecamatan  : Juwana 

Kabupaten  : Pati 

Propinsi  : Jawa Tenggah 

Kodepos  : 59185 

Telp   : (0295) 4746150 

Email   : sdbatan01@ymail.com 

3. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

“Unggul Dalam Prestasi, Berlandaskan Iman dan Taqwa”.. 

mailto:sdbatan01@ymail.com


b. Misi Sekolah. 

1) Meningkatkan ketaqwaan dan toleransi antar pemeluk agama 

2) Menanamkan cinta tanah air dan bangsa serta setia kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

3) Menanamkan sikap menghargai dan menghormati sesama teman, 

guru dan orang tua 

4) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kreativitas di bidang 

seni  

5) Sehat jasmani dan rohani 

6) Cakap serta runtut dalam tuturan dan santun dalam bertindak  

7) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan penggunaan sumber 

belajar sesuai dengan kemajuan jaman 

8) Melestarikan nilai-nilai budaya daerah sebagai cikal bakal budaya 

nasional 

4. Sarana dan prasarana. 

SD Negeri Bakaran Wetan 01 merupakan SD favorit di Desa Bakaran 

Wetan dan desa-desa lain disekitarnya. Hal ini karena sarana dan prasarana 

yang ada di SD ini cukup memadahi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran sehari-hari.  

5. Keadaan siswa. 

Jumlah siswa SD Negeri Bakaran Wetan 01 tahun pelajaran 2013/2014 

sebanyak 253 anak, dengan jumlah siswa laki-laki 128 anak dan siswa 

perempuan 125 anak.  

6. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri Bakaran 

Wetan 01 berjumlah 15 orang, terdiri dari 9 guru PNS, 5 guru wiyata 

bhakti dan 1 tenaga PTT.  

B. Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil refleksi pada proses pembelajaran sebelum tindakan 

ditemukan permasalahan antara lain: 

1. Dalam pelaksanakan pembelajaran masih sering dijumpai kendala yaitu 

guru masih bersifat konservatif dalam mengajar, tidak mengunakan media 

dan alat peraga serta belum menerapkan berbagai metode pembelajaran 

yang menantang sehingga siswa kurang antusias dalam belajar. 

2. Keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah 

karena siswa merasa jenuh dengan cara mengajar guru yang monoton 

sehingga prestasi belajar juga masih rendah.  

C. Deskripsi Penelitian Siklus 

1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari kamis, 22 Mei 2014 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit). Pembelajaran dilaksnakan dengan berpedoman 

pada RPP yang telah dipersiapkan sebelumnya (RPP terlampir). Materi 

pokok yang dipelajari adalah Kesimetrian Bangun Datar. Secara 

keseluruhan, sudah terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa  pada 

pembelajaran siklus I dibandingkan pada pembelajaran sebelum tindakan. 

Dilihat dari prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan 



belajar tinggi dan sangat tinggi sudah meningkat dari 32% menjadi 61%. 

Demikian juga jika dilihat dari rata-rat tingkat pencapaian skor indikator 

keaktifan belajar sudah meningkat  dari 45% menjadi 61%. Namun 

demikian peningkatan tersebut belum memenuhi indikator kinerja yang 

telah tetapkan yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu guru harus melakukan 

beberapa perbaikan dalam proses pembelajaran pada siklus II agar tingkat 

keaktifan siswa dapat memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 75%.  

2. Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Mei 2014 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit). Pembelajaran dilaksanakan dengan berpedoman 

pada RPP yang telah dipersiapkan sebelumnya (RPP terlampir). Materi 

pokok yang dipelajari dalam siklus II adalah mengenai Pencerminan 

Bangun Datar dengan Menggunakan Cermin Garis Vertikal dan 

Horisontal. Secara keseluruhan, sudah terjadi peningkatan keaktifan 

belajar siswa  pada pembelajaran siklus II dibandingkan pada 

pembelajaran siklus I. Dilihat dari prosentase jumlah siswa yang 

memenuhi kriteria keaktifan belajar tinggi dan sangat tinggi sudah 

meningkat dari 61% menjadi 71%. Demikian juga jika dilihat dari rata-rata 

tingkat pencapaian skor indikator keaktifan belajar sudah meningkat  dari 

61% menjadi 67%. Namun demikian peningkatan tersebut belum 

memenuhi indikator kinerja yang telah tetapkan yaitu sebesar 75%. Oleh 

karena itu guru harus melakukan beberapa perbaikan dalam proses 

pembelajaran pada siklus III agar tingkat keaktifan siswa dapat memenuhi 

indikator kinerja yaitu sebesar 75%.  

3. Siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juni 2014 selama 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit). Pembelajaran dilaksanakan dengan berpedoman 

pada RPP yang telah dipersiapkan sebelumnya (RPP terlampir). Materi 

pokok yang dipelajari dalam siklus III adalah mengenai Pencerminan 

Bangun Datar dengan Menggunakan Cermin Garis Miring. Secara 

keseluruhan, sudah terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa  pada 

pembelajaran siklus III dibandingkan pada pembelajaran siklus I dan II. 

Dilihat dari prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan 

belajar tinggi dan sangat tinggi sudah meningkat dari 61% pada siklus I 

menjadi 71% dan 86% pada siklus III. Demikian juga jika dilihat dari rata-

rata tingkat pencapaian skor indikator keaktifan belajar sudah meningkat  

dari 61% pada siklus I menjadi 67% pada siklus II dan 79% pada siklus II. 

Dengan demikian tingkat keaktifan belajar siswa pada proses pembelajaran 

siklus III ini telah mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75% dan dipandang cukup sehingga tindakan kelas dihentikan 

pada siklus III.  

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi, maka telah terjadi peningkatan prosentase 

keaktifan belajar matematika masing-masing siswa pada setiap siklus. 



Adapun rekapitulasi perkembangan tingkat keaktifan belajar siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel Rekapitulasi Perkembangan Tingkat Keaktifan Belajar Siswa 

Siklus 
Jumlah Siswa Yang Memenuhi Kriteria 

Keaktifan 

Tingkat 

Keaktifan (%) 

Pra Siklus 9 32 

Siklus I 17 61 

SiklusII 20 71 

Siklus III 24 86 

 

 
 

Grafik Perkembangan Tingkat Keaktifan Belajar Siswa 

 

Dari tabel dan grafik yang disajikan di atas dapat dilihat adanya 

peningkatan  yang signifikan tingkat keaktifan belajar siswa antara sebelum 

dan sesudah tindakan kelas dari siklus I sampai siklus III.  Sebelum 

pelaksanaan tindakan tingkat keaktifan belajar siswa hanya 32%. Setelah 

mengikuti pembelajaran pada siklus I tingkat keaktifan belajar siswa 

meningkat menjadi 61%, pada siklus II tingkat keaktifan belajar siswa 

meningkat menjadi 71% dan pada siklus III tingkat keaktifan belajar siswa 

meningkat lagi menjadi 86%. 

Sementara itu data perkembangan tingkat pencapaian skor indikator 

keaktifan belajar siswa  secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel Perkembangan Tingkat Pencapaian Skor Indikator Keaktifan Belajar 

Siswa 

No Indikator 

Tingkat Pencapaian Skor (%) 

Pra 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 
Perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru  
52 71 77 83 

2 Kerjasama dalam kelompok 49 57 62 80 

3 
Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat dalam kelompok 
35 60 60 75 

4 
Memberi kesempatan berpendapat 

kepada teman dalam kelompok  
50 61 78 78 

5 Memberi gagasan yang cemerlang 40 52 61 75 

6 
Saling membantu dalam 

menyelesaikan masalah 
43 62 62 80 

Rata-Rata 45 61 67 79 

 

 
 

Gambar Grafik Perkembangan Tingkat Pencapaian Indikator  

Keaktifan Belajar Siswa 

 

Dari tabel dan grafik yang disajikan di atas dapat dilihat adanya 

peningkatan  yang signifikan rata-rata tingkat pencapaian skor indikator 

keaktifan belajar siswa antara sebelum dan sesudah tindakan kelas dari siklus 

I sampai siklus III.  Sebelum pelaksanaan tindakan rata-rata tingkat 

pencapaian skor indikator keaktifan belajar siswa hanya 45%. Setelah 

mengikuti pembelajaran pada siklus I rata-rata tingkat pencapaian skor 

indikator keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 61%, pada siklus II 

meningkat menjadi 67% dan pada siklus III meningkat lagi menjadi 79%. 

Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini dianggap berhenti pada 

siklus III karena tingkat keaktifan belajar siswa baik dilihat dari prosentase 
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jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan tinggi dan sangat tinggi 

maupun rata-rata tingkat pencapaian skor indikator sudah bisa mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Dengan demikian 

hipotesis tindakan yang berbunyi “Melalui Metode Team Assisted 

Individuaization dapat meningkatkan keaktifan belajar matemaika siswa SD 

Negeri Bakaran Wetan 01 Tahun pelajaran 2013/2014” dalam penelitian ini 

terbukti kebenarannya. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan keaktifan belajar matematika 

siswa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan tingkat keaktifan belajar 

siswa baik dilihat dari prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

keaktifan tinggi dan sangat tinggi maupun rata-rata prosentase tingkat 

pencapaian skor indikator keaktifan belajar secara keseluruhan. Sebelum 

tindakan prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria keaktifan tinggi 

dan sangat tinggi hanya mencapai 32%. Pada siklus I meningkat menjadi 

61%, pada siklus II meningkat menjadi 71% dan pada siklus III meningkat 

menjadi 86%. Total peningkatan dari pra sklus samapi siklus III mencapai 

54%. Sedangkan rata-rata prosentase tingkat pencapaian skor indikator 

keaktifan belajar secara keseluruhan meningkat dari sebelum tindakan hanya 

45%, pada siklus I meningkat menjadi 61%, pada siklus II meningkat menjadi 

67%, dan pada siklus III meningkat menjadi 79%. Total peningkatan dari pra 

siklus sampai siklus III mencapai 25%. 

Hipotesis yang berbunyi “Melalui Metode Team Assisted 

Individuaization dapat meningkatkan keaktifan belajar matemaika siswa SD 

Negeri Bakaran Wetan 01 Tahun pelajaran 2013/2014” dalam penelitian ini 

terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari pemenuhan indikator kinerja 

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75 %. 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Kesimpulan di atas mengimplikasikan bahwa Metode Team Assisted 

Individuaization (TAI) mempunyai dampak positif terhadap peningkatan 

keaktifan belajar siswa. Dampak tersebut yaitu meningkatan keaktifan belajar 

siswa pada pembelajaran matematika. Dengan menerapkan Metode Team 

Assisted Individuaization (TAI),  maka suasana pembelajaran matematika 

menjadi lebih hidup. Siswa tidak hanya sebatas mendengarkan penjelasan 

dari guru tetapi mereka bisa lebih aktif  dan saling membantu dalam 

kelompok-kelompok heterogen yang telah dibentuk. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, 

maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Dalam proses pembelajan sebaiknya guru menggunakan berbagai 

macam model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Salah 

satunya dengan menerapkan metode pembelajaran Team Assisted 



Individualization (TAI) karena metode tersebut dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. 

b. Selain menggunakan metode pembelajaran yang tepat sebaiknya guru 

juga menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih 

antusias dalam belajar. 

c. Dalam pembelajaran setelah penelitian ini diharakan guru memberikan 

perhatian yang lebih bagi 4 siswa yang tidak memenuhi kriteria 

keaktifan belajar. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sekolah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang 

penunjang, seperti media dan alat peraga, agar proses pembelajaran 

dapat lebih berkualitas.  

b. Sekolah diharapkan memberi kebebasan kepada guru untuk 

menerapkan berbagai macam model, strategi dan metode  pembelajaran 

yang tepat dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Peneliti sebaiknya mengembangkan penelitian ini pada proses 

pembelajaran selain matematika atau dengan menggunakan metode 

pembelajaran lainnya agar keaktifan belajar siswa lebih meningkat dan 

lebih baik.  
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