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ABSTRAK

Oleh

ARRIZAL WAHYU UTAMA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas dan hasil belajar siswa kelas
IVA SD Negeri 4 Metro Utara pada pembelajaran IPS yang masih rendah yaitu
62,96% dari 10 siswa yang tidak tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui
Penerapan Model cooperative learning tipe team assisted individualization (TAI)
melalui media visual. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas
dengan dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah tes dan non tes. Analisis data menggunakan analisis data
kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model
cooperative learning tipe team asissted individualization (TAI) melalui media
visual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan
dengan nilai rata-rata aktivitas siklus I adalah 63,27 kategori baik, meningkat 7,22
menjadi 70,49 pada siklus II kategori baik. Nilai rata-rata hasil belajar siklus I
adalah 65,22 kategori baik, meningkat 9,78 menjadi 75 kategori sangat baik.
Persentase ketuntasan hasil belajar siklus I adalah 74,07% kategori tinggi,
kemudian meningkat 14,82% menjadi 88,89% pada siklus II kategori sangat
tinggi.

Kata kunci: cooperative learning, team asissted individualization (TAI), media
visual, aktivitas belajar dan hasil belajar

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION (TAI) MELALUI MEDIA VISUAL UNTUK

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
SISWA MATA PELAJARAN IPS KELAS IVA

SD NEGERI 4 METRO UTARA



Oleh

ARIEF BACHTIAR PUTRA

Oleh

ARRIZAL WAHYU UTAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2015

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION (TAI) MELALUI MEDIA VISUAL UNTUK

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR
SISWA PADA PELAJARAN IPS KELAS IVA

SD NEGERI 4 METRO UTARA









RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Metro, pada tanggal 20

Desember 1993, sebagai anak pertama dari dua bersaudara,

dari pasangan Bapak Kanti dan Ibu Dwi Susila Ningsih.

Peneliti mengenal pendidikan pertama kali di SDN 2

Purwosari, yang diselesaikan pada tahun 2005. Peneliti

melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Kota Gajah yang diselesaikan pada tahun 2008, dilanjutkan Madrasah

Aliyah Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S-1

PGSD Universitas Lampung melalui tes SNMPTN Universitas Lampung.



MOTTO

“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan
penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi

cobaan" (Arrizal Wahyu Utama)



i

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kepada Sang Maha Kuasaa, dengan

segala kerendahan hati-Nya, Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayahku Kanti yang sangat tegas mendidik anaknya sampai akhirnya aku bisa

membuktikan kalau aku bisa menyelesaikan kuliahku, dan Ibuku Dwi Susila

Ningsih yang telah memberikan semangat, doa dan kasih sayang tiada batas

untuk kebaikan ku

Adikku Rizky Fajar Hardiyanti yang telah memberikan dukungan dan motivasi

untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung



ii

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi yang berjudul “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Team

Asissted Individualization (TAI) Melalui Media Visual untuk Meningkatkan

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran IPS Kelas IVA SD Negeri 4

Metro Utara”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari

berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., Selaku Rektor Universitas

Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si, Dekan FKIP Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Riswanti Rini, M. Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

4. Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd., Ketua Program Studi PGSD FKIP

Universitas Lampung

5. Bapak Drs. Siswantoro, M.Pd., koordinasi Kampus B FKIP UNILA



iii

6. Bapak Drs. Rapani, M.Pd., Pembimbing Akademik sekaligus Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh

kesabaran.

7. Ibu Dra. Hj. Nelly Astuti, M.Pd., Dosen Pembimbing II atas kesediaan

memberikan waktu untuk membimbing, serta motivasi dalam menyelesaikan

skripsi ini.

8. Bapak Mugiadi, M. Pd., terimakasih atas kritik dan saran yang sangat

berharga, mulai dari seminar proposal hingga saat ini.

9. Ibu Herawati, S.Pd., Kepala SD Negeri 4 Metro Utara, serta Dewan Guru dan

Staf Administrasi yang telah banyak membantu peneliti dalam penyusunan

skripsi ini.

10. Ibu Endang Sri Wulan E, S. Pd., guru mata pelajaran IPS sekaligus wali kelas

IVA SD Negeri 4 Metro Utara.

11. Anak-anakku kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara, semoga kalian menjadi

anak yang berimtaq, cerdas, terampil, dan berprestasi.

12. Sahabat-sahabatku angkatan 2011 yang selalu memberikan semangat dan

dukungan dan menghadirkan kebersamaan yang tak terlupakan.

13. Seluruh sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan semangat serta

motivasi untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi

ini.

14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan

skripsi ini.



iv

Peneliti paham benar akan skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan,

namun peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

dan perkembangan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar.

Metro, 31 Desember 2015
Peneliti

Arrizal Wahyu Utama



v

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR TABEL ……………………………………………………….... viii

DAFTAR GAMBAR …………………....………………………………… ix

LAMPIRAN .................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah………….....…………………...... 1
B Identifikasi Masalah …………….….......…………………. 5
C Rumusan Masalah ................................................................ 6
D Tujuan Penelitian ….....…………………….....………… 6
E Manfaat Penelitian..…………………………........……… 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A Model Pembelajaran ............................................................. 8

1 Pengertian Model Pembelajaran .................................... 8
2 Pengertian Model Cooperative Learning ...................... 10
3 Macam-macam Model CooperativeLearning ............... 12

B Team Assisted Individualization (TAI) ................................ 13
1 Pengertian Team Assisted Individualization (TAI) ......... 13
2 Kelebihan Dan Kekurangan Team Assisted

Individualization (TAI)...................................................... 14
3 Sintaks Team Assisted Individualization (TAI) ............... 15

C Media ......... .......................................................................... 16
1 Pengertian Media Pembelajaran ....................................... 16
2 Macam-Macam Media Pembelajaran ................. ............. 18

D Media Visual ............ ........................................................... 19
1 Pengertian Media Visual ............. .................................... 19
2 Kekurangan dan Kelebihan Media Visual ........................ 20
3 Penggunaan Media Visual ................................................ 22

E Belajar ............. ..................................................................... 22
1 Pengertian Belajar ............. ............................................... 22
2 Aktivitas Belajar ............................................................... 24
3 Hasil Belajar ....................................................... ............. 25

F Kinerja Guru ......................................................................... 27



vi

G Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ............................................ 29
1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ...................... 29
2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ............................ 31
3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) .............. 33

H Kerangka Pikir ..................................................................... 34
I Penelitian yang Relevan ....................................................... 36
J Hipotesis Tindakan .............................................................. 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A Jenis Penelitian ................................................................... 38
B Setting Penelitian ............................................................... 39

1 Subjek Penelitian ............................................................ 39
2 Lokasi Penelitian ........................................................... 40
3 Waktu Penelitian ............................................................ 40

C Teknik Pengumpulan Data ................................................. 40
1 Teknik Non Tes .............................................................. 40
2 Teknik Tes ...................................................................... 40

D Alat Pengumpulan Data ..................................................... 41
1 Lembar Observasi .......................................................... 41
2 Soal-Soal Tes Formatif .................................................. 45

E Teknik Analisis Data .......................................................... 47
1 Analisis Kualitatif .......................................................... 47
2 Analisis Kuantitatif ........................................................ 49

F Urutan Penelitian Tindakan Kelas .................................... 51
1 Siklus I ........................................................................... 51
2 Siklus II .......................................................................... 54

G Indikator Keberhasilan ....................................................... 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A Hasil Penelitian .................................................................. 58

1 Profil Sekolah SD Negeri 4 Metro Utara ...................... 58
2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ................... 58
3 Pelasksanaan Kegiatan dan Hasil Penelitian Siklus I ... 59

a Perencanaan ............................................................. 59
b Pelaksanaan .............................................................. 60
c Observasi Siklus I .................................................... 64
d Refleksi Siklus I ....................................................... 73
e Saran dan Perbaikan ................................................. 76

4 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Penelitian Siklus II .... 79
a Perencanaan .............................................................. 79
b Pelaksanaan .............................................................. 80
c Observasi Siklus II ................................................... 84
d Refleksi Siklus II ...................................................... 92



vii

B Pembahasan dan Hasil Penelitian ....................................... 96
1 Kinerja Guru .................................................................. 96
2 Aktivitas Siswa .............................................................. 97
3 Hasil Belajar Siswa ........................................................ 99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A Kesimpulan ........................................................................ 101
B Saran ................................................................................... 102

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 104

LAMPIRAN ............................................................................................... 108



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
1.1 Persentasi kelulusan mata pelajaran IPS ............................................. 4
2.1 Kriteria skor peningkatan individual siswa ......................................... 16
3.1 Instrumen penilaian kinerja guru (IPKG) ............................................ 41
3.2 Lembar observasi aktivitas siswa ........................................................ 43
3.3 Kisi-kisi aktivitas siswa ....................................................................... 44
3.4 Rubrik penilaian aktivitas siswa .......................................................... 44
3.5 Kisi-kisi tes formatif ............................................................................ 45
3.6 Kategori nilai kinerja guru .................................................................. 47
3.7 Kategori aktivitas siswa berdasarkan nilai .......................................... 48
3.8 Kualifikasi tingkat keberhasilan kinerja guru ..................................... 49
3.9 Kategori ketuntasan hasil belajar ........................................................ 50
3.10 Persentase ketuntasan hasil belajar siswa ............................................ 50
4.1 Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas ...................... 59
4.2 Nilai kinerja guru pada siklus I ........................................................... 64
4.3 Persentase aktivitas siswa pertemuan ke-1 siklus I ............................. 66
4.4 Persentase aktivitas siswa pertemuan ke-2 siklus I ............................. 68
4.5 Rekapitulasi nilai aktivitas siswa siklus I ............................................ 70
4.6 Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus I .............................................. 71
4.7 Nilai kinerja guru siklus II ................................................................... 85
4.8 Persentase aktivitas siswa pada petemuan Ke-1 siklus II .................... 86
4.9 Persentase aktivitas siswa pada pertemuan Ke-2 siklus II .................. 87
4.10 Rekapitulasi nilai aktivitas siswa siklus II .......................................... 90
4.11 Nilai hasil belajar siswa siklus II ......................................................... 91
4.12 Rekapitulasi kinerja guru ..................................................................... 96
4.13 Rekapitulasi aktivitas belajar siswa ..................................................... 97
4.14 Rekapitulasi hasil belajar ..................................................................... 99



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
2.1 Hasil kerangka pikir ...................................................................... 36
3.1 Gambar siklus penelitian tindakan kelas ....................................... 39
4.1 Grafik peningkatan kinerja guru dari siklus I ke siklus II ............ 97
4.2 Grafik peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II ........ 99
4.3 Grafik peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II ... 100



x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman
1. Surat-surat

A. Penelitian pendahuluan................................................................ 110
B. Surat izin penelitian dari fakultas................................................. 111
C. Surat keterangan penelitian dari fakultas..................................... 112
D. Surat izin penelitian dari SD........................................................ 113
E. Surat keterangan penelitian dari SD............................................. 114
F. Surat pernyataan teman sejawat................................................... 115

2. Perangkat Pembelajaran
A. Pemetaan siklus I......................................................................... 118
B. Silabus siklus I............................................................................. 122
C. Rencana perbaikan pembelajaran (RPP) siklus I......................... 127
D. Pemetaan siklus II........................................................................ 138
E. Silabus siklus II............................................................................ 141
F. Rencana perbaikan pembelajaran (RPP) siklus II........................ 145

3. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)
A. IPKG pertemuan ke-1 siklus I...................................................... 156
B. IPKG pertemuan ke-2 siklus I...................................................... 160
C. Rekapitulasi penilaian kinerja guru siklus I................................. 164
D. IPKG pertemuan ke-1 siklus II.................................................... 167
E. IPKG pertemuan ke-2 siklus II.................................................... 171
F. Rekapitulasi penilaian kinerja guru siklus II................................ 175

4. Penilaian Aktivitas Siswa
A. Lembar observasi aktivitas siswa pertemuan ke-1 siklus I.......... 179
B. Lembar observasi aktivitas siswa pertemuan ke-2 siklus I.......... 181
C. Rekapitulasi nilai aktivitas siswa siklus I.................................... 183
D. Lembar observasi aktivitas siswa pertemuan ke-1 siklus II......... 184
E. Lembar observasi aktivitas siswa pertemuan ke-2 siklus II......... 186
F. Rekapitulasi nilai aktivitas siswa siklus II................................... 188

5. Penilaian Hasil Belajar Siswa
Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus I dan siklus II....................... 190



xi

6. Dokumentasi
A. Dokumentasi siklus I.................................................................... 192
B. Dokumentasi siklus II.................................................................. 195



1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap individu. Dengan

adanya pendidikan, setiap individu dapat mengalami perubahan ke arah yang

lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu sistem yang digunakan sebagai

sarana pembentukan manusia seutuhnya dan sebagai sarana untuk menggali

potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu

faktor  penentu keberhasilan pembangunan nasional.

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
tanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah
menyelenggrakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. UU No. 20 tahun (2003: 15)

Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlu

disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar
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isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dibuat oleh BSNP.

Kurikulum dikembangkan oleh sekolah/madrasah dan komite

sekolah/madrasah berpedoman pada standar kelulusan dan standar isi serta

panduan.

Penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum
dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) berpusat pada potensi,
perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
(2) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni: (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5)
menyeluruh dan berkisinambungan; (6) belajar sepanjang hayat. Selain itu,
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan juga berorientasi pada prinsip pengembangan
kurikulum. Departemen Pendidikan Nasional (2006: 4)

Pendidikan IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang bertujuan

meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran dan sikap sebagai

warga negara yang bertanggung jawab, menuntut pengelolaan pembelajaran

secara dinamis dengan mendekatkan siswa kepada realitas objektif

kehidupannya.

Wiyono (Tasrif, 2008: 2) mengemukakan bahwa IPS adalah mata

pelajaran yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan

interaksinya dalam masyarakat. Manusia harus saling menghormati, saling

menghargai serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota

masyarakat. Sebaliknya jika manusia sukar berinteraksi dengan masyarakat

maka manusia itu akan menjadi manusia yang egois dan kurang berhasil dalam

hidupnya karena bagaimanapun juga manusia membutuhkan orang lain untuk

dapat berhasil dalam hidupnya.
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Dalam proses pembelajaran, terdapat dua aspek yang sangat berkaitan

yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran. Pemilihan salah satu

metode pembelajaran akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang

digunakan sehingga respon dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat

dikuasai siswa setelah pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 2 Desember

2014 kelas IVA di SD Negeri 4 Metro Utara aktivitas dan hasil belajar pada

mata pelajaran IPS masih rendah yaitu 62,96% siswa yang mampu memenuhi

kriteria ketuntasan yang di tetapkan yaitu 65, sedangkan siswa yang tidak

mampu memenuhi ketuntasan 37,04%, diakibatkan karena: (1) Rendahnya

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara. (2)

Belum terciptanya proses pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran

masih bersifat satu arah atau berpusat pada guru (teacher centered); (3) Siswa

mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat atau gagasan untuk

memecahkan suatu masalah; (4) Guru belum maksimal dalam mengolah

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran (5) Kurangnya

penggunaan media dalam pelajaran (6) Siswa cenderung kurang berani

bertanya dan mengemukakan pendapat.

Kecenderungan pembelajaran demikian, mengakibatkan lemahnya

pengembangan potensi diri siswa dalam pembelajaran, sehingga aktivitas dan

hasil belajar yang ditentukan belum tercapai, hal ini terbukti dari nilai raport

mata pelajaran IPS semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 kelas IVA SD

Negeri 4 Metro Utara yang dapat dilihat dari tabel berikut.
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Tabel 1.1 Persentasi ketuntasan mata pelajaran IPS

Kelas Tahun
Pelajaran

Jumlah
Siswa

Jumlah
siswa
yang
tuntas

Jumlah
Siswa
yang
tidak
tuntas

Persentasi
Ketuntasan

(%)

Persentasi
ketidak
tuntasan

(%)

IV A 2014/2015 27 17 10 62,96 37,04
IV B 2014/2015 25 21 4 84 16
IV C 2014/2015 28 19 9 67,85 32,15

Berdasarkan tabel di atas, peneliti akan melaksanakan penelitian pada

kelas IVA karena presentasi kelulusan siswa kelas IVA memiliki kriteria

ketuntasan paling rendah dibandingkan dengan kelas IVB dan IVC, dengan

persentasi 62,96% siswa yang mampu memenuhi kriteria ketuntasan,

sedangkan siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan adalah 37,04%.

Sedangkan KKM untuk mata pelajaran IPS Kelas IVA SD Negeri 4 Metro

Utara adalah 65.

Beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya

diperlukan model yang cocok untuk meningkatkan mutu pembelajaran

sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan menjadikan

siswa lebih berpartisipasi dalam mengemukakan ide-idenya serta aktif dalam

pembelajaran. Cooperative Learning sebagai salah satu model pembelajaran

yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dan merupakan salah satu

model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alternatif langkah untuk

mengatasi permasalahan diatas. Salah satu model yang mampu mengaktifkan

dan dipandang bisa memfasilitasi siswa dalam pembelajaran adalah model

pembelajaran Cooperative Learning yang memiliki berbagai tipe salah

satunya adalah Team Assisted Individualization (TAI) sangat memungkinkan
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dilakukan dengan menyesuaikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar,

fasilitas-media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri, Suatu program

yang menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual

untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai kelas yang berbeda. Inti dari

pembelajaran TAI ini adalah pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4 sampai 5 siswa dalam

setiap kelompoknya, diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi

siswa yang memerlukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan perbaikan

pembelajaran dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe

Team Assisted Individualization (TAI) Melalui Media Visual untuk

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran IPS Kelas IVA

SD Negeri 4 Metro Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan indentifikasi

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 4 Metro

Utara yaitu 62,96% dari 10 siswa yang tidak tuntas.

2. Belum terciptanya proses pembelajaran yang inovatif, sehingga

pembelajaran masih bersifat satu arah atau berpusat pada guru (teacher

centered).

3. Siswa mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat atau gagasan

untuk memecahkan suatu masalah.
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4. Guru belum maksimal dalam mengolah pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran.

5. Kurangnya penggunaan media dalam pelajaran.

6. Siswa cenderung  kurang berani bertanya dan mengemukakan pendapat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi tersebut di atas dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan model Cooperative Learning tipe Team Assisted

Individualization (TAI) melalui media visual dapat meningkatkan aktivitas

belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara?

2. Apakah penerapan model Cooperative Learning tipe Team Assisted

Individualization (TAI) melalui media visual dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitan sebagai

berikut.

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IVA

SD Negeri 4 Metro Utara dengan penerapan model Cooperative Learning

tipe Team Assisted Individualization (TAI) melalui media visual.

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IVA SD

Negeri 4 Metro Utara dengan penerapan model Cooperative Learning tipe

Team Assisted Individualization (TAI) melalui media visual.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah khasanah pustaka kependidikan dan diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam rangka memperbaiki pembelajaran.

2. Manfaat praktis

a. Siswa

Belajar siswa melalui penerapan model cooperative learning tipe

team asissted individualization (TAI) anak mudah memahami dalam

pembelajaran IPS khususnya di kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara

semester II.

b. Guru

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran IPS di kelasnya, serta menambah dan mengembangkan

kemampuan guru dalam pembelajaran yang baik dan benar.

c. Sekolah

Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam penerapan model

Cooperative Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) melaui

media visual.

d. Peneliti

Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya untuk menambah

pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang penelitian tindakan

kelas dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted

Individualization (TAI) melalui media visual.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan

(PAIKEM). Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan

berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti

proses belajar mengajar di kelas. Dengan penerapan kurikulum KTSP dan

tuntutan untuk mengembangkan model pembelajaran kreatif maka guru

harus pula mampu mengikuti tuntutan perkembangan dunia pendidikan

terkini.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas

atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada

penekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran,

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas Arends (dalam Trianto

2013: 51).
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Melakukan pembelajaran, berbagai masalah sering dialami oleh guru.

Untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran, maka perlu adanya

model- model pembelajaran yang dipandang dapat membantu guru dalam

proses belajar mengajar. Model dirancang untuk mewakili realitas

sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia

sebenarnya. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelompok maupun tutorial,

Suprijono (2011: 46)

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang

akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahapan-

tahapan kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan

kelas (Kardi, S. dan Nur, 2000: 8). Pendapat yang lebih sederhana

menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah standar tingkah laku

dalam mengajar yang teridentifikasi agar dapat mencapai situasi mengajar

tertentu. (http://penelitiantindakankelas.blogspot.com).

Penelitian ini, yang di maksud model pembelajaran adalah kerangka

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar

(Trianto, 2013: 55). Pemilihan model pembelajaran sangat di pengaruhi oleh

sifat dari materi yang akan diajarkan, tujun yang akan di capai dalam

pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
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tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang

pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan

pembelajaran.

2. Pengertian Model Cooperative Learning

Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Model-model pembelajaran

memiliki banyak variasi, salah satunya yaitu model Cooperative Learning.

Cooperative Learning berasal dari kata cooperative yang artinya

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin (dalam Isjoni,

2014: 16) mengemukakan, “in cooperative learning methods, students work

together in four member teams to master material intility presented by the

teacher”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa dimana

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah

4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih

bergairah dalam belajar.

Suprijono, Agus (2010: 54) “Model pembelajaran kooperatif adalah

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk

bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. Lebih

lanjut Slavin (2005: 4) Pembelajaran cooperative learning merujuk pada

berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainya dalam

mempelajari materi pembelajaran.
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Lie (2000: 4) menyebutkan cooperative learning dengan istilah

pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa lain

dalam tugas-tugas yang terstruktur. Lebih lanjut dikatakan, cooperative

learning hanya berjalan kalau sudah tim yang di dalamnya siswa bekerja

secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah

anggota kelompok pada umumnya teriri dari 4-6 orang saja.

Lebih lanjut Ethin Solihatin dan Raharjo, (2007: 4-5) menjelaskan

bahwa model pembelajaran cooperative learning berangkat dari asumsi

mendasar dalam kehidupan masyarakat yaitu “getting better together” atau

“raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. Kemudian Rusman (2011:

202) Keberhasilan belajar dan kelompok tergantung pada kemampuan dan

aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara

kelompok.

Ada banyak alasan mengapa cooperative learning tersebut mampu

memasuki mainstream (kelaziman) praktek pendidikan. Selain bukti-bukti

nyata tentang ke-berhasilan pendekatan ini, pada masa sekarang masyarakat

pendidikan semakin menyadari pentingnya para siswa berlatih berpikir,

memecahkan masalah, serta menggabungkan kemampuan dan keahlian.

Beberapa ciri dari cooperative learning: adalah (a) setiap anggota
memiliki peran, (b) tersaji hubungan interaksi langsung di antara siswa, (c)
setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas berlajarnya dan juga
teman – teman sekeloomponya, (d) guru membenatu mengembangkan
keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, dan (e) guru hanya
berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan Supriyono, Agus (2010: 55).

Berdasarakan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

cooperative learning adalah suatu aktivitas pembelajaran yang
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menggunakan pola belajar siswa berkelompok untuk menjalin kerjasama

dan saling ketergantungan positif sehingga tercapai proses dan hasil belajar

yang produktif. Siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif

akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong oleh rekan sebaya.

3. Macam-macam Model Cooperative Learning

Proses pembelajaran dengan model cooperative learning, guru

maupun mengalami beberapa kendala, misalnya dari materi yang meluas,

siswa cenderung mendominasi dalam diskusi serta fasilitas tidak memadahi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka perlu dirancang sebuah

model yang menunjang dan mempermudah proses pembelajaran dengan

cooperative learning.

Model pembelajaran perlu dipahami guru agar dapat melaksanakan

pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam

penerapannya, model pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan

kebutuhan siswa karena masing-masing model pembelajaran memiliki

tujuan, prinsip, dan tekanan utama yang berbeda-beda.

Menurut Muhammad Surya (2003: 73) merupakan suatu proses

perubahan yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dan pengelaman

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Menurut isjoni (2014: 50) dalam cooperative learning terdapat
beberapa variasi model yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya: 1) Student
Team Achievment (STAD), 2) Jigsaw, 3) Group Investigation (GI), 4)
Team Assisted Individualization (TAI), dan 5) Group Resume. Dari
beberapa model pemebelajaran tersebut model yang bamyak dikembangkan
adalah model Student Team Achievment Division (STAD) dan jigsaw.
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B. Team Assisted Individualization (TAI)

1. Pengertian Team Assisted Individualization (TAI)

Model pembelajaran Cooperatif tipe Team Assisted Individualization

(TAI) merupakan suatu model kooperatif yang menitik beratkan pada proses

belajar dalam kelompok, proses belajar dalam kelompok membantu siswa

dalam menentukan dan membangun sendiri pemahaman tentang materi

pelajaran. Hal mendasar yang membedakan model pembelajaran Team

Assisted Individualization (TAI) dengan lainnya adalah konsistensi pada

mata pelajaran apa yang sesuai dengan model pembelajaran yang

diterapkan.

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

Individualization (TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang

berusaha mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan indvidual siswa

secara akademik. Pengembangan Team Assisted Individualization (TAI)

dapat mendukung praktik-praktik ruang kelas, seperti pengelompokan

siswa, pengelompokan kemampuan di dalam kelas, pengajaran terprogram,

dan pengajaran berbasis komputer.

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted
Individualization) merupakan pembelajaran kooperatif yang pada
pelaksanaannya siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang
heterogen. Salah satu poin penting yang harus diperhatikan untuk
membentuk kelompok yang heterogen di sini adalah kemampuan akademik
siswa. Masing-masing kelompok dapat beranggotakan 4 - 5 orang siswa.
Sesama anggota kelompok berbagi tanggung jawab Ibrahim, Muslimin dkk.
(2000: 12).

Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara.

Karena pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok sangat

diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu
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temannya yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang

pandai dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan

siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang

diselesaikan dalam kelompok tersebut (Suyitno, 2002: 9).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan

bahawa Team Assisted Individualization (TAI) adalah siswa bekerja sama

antar kelompok dalam usaha memecahkan masalah. Dengan demikian dapat

memberikan peluang kepada siswa yang berkemampuan rendah untuk dapat

meningkatkan kemampuannya karena termotivasi oleh siswa lain yang

mempunyai kemampuan yang lebih tinggi.

2. Kelebihan dan Kekurangan Team Assisted Individualization (TAI)

Model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan begitu

juga dengan model cooperative learning tipe team assisted

individualization. Menurut Slavin (2005: 101) menyatakan kelebihan dan

kekurangan Team Assisted Individualization (TAI) sebagai berikut:

Kelebihan :
a. Meningkatkan hasil belajar
b. Meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa
c. Mengurangi perilaku yang menggangu
d. Program ini sangat membantu siswa yang lemah

Kelemahan :
a. Dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mengembangkan

perangkat pembelajaran
b. Dengan jumlah siswa besar dalam kelas, maka guru akan

mengalami kesulitan dan memberikan bumbingan kepada
siswanya.

Menurut hujair (2009: 38) menyatakan kekurangan dan kelebihan

Team Assisted Individualization (TAI) sebagai berikut:
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Kelebihan Team Assisted Individualization (TAI)
- Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah.
- Siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok.
- Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dalam

keterampilannya.
- Adanya rasa tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan

masalah.
- Menghemat  presentasi guru sehingga waktu pembelajaran lebih

efektif.

Kekurangan Team Assisted Individualization (TAI)
Selain kelebihan, model pembelajaran kooperatif tipe TAI juga

memiliki kelemahan. Adapun kelemahan model pembelajaran ini adalah:
- Siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantung

pada siswa yang pandai.
- Tidak ada persaingan antar kelompok.
- Tidak semua materi  dapat diterapkan pada metode ini
- Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kurang baik maka proses

pembelajarannya juga berjalan kurang baik.
- Adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau berusaha serta

hanya mengandalkan teman sekelompoknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan model

pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Cara untuk

mengantisipasi kekurangan yang ada adalah dengan mempersiapkan terlebih

dahulu segala keperluan yang dibutuhkan dan meminta bantuan pada guru

lainnya dalam memnerikan bimbingan pada siswa.

3. Sintaks Team Assisted Individualization (TAI)

Sintak pembelajaran TAI menurut Slavin (2005: 49) mencakup

tahapan-tahapan konkret dalam melaksanakan program tersebut di ruang

kelas sebagai berikut:

1. Tim. Dalam TAI, siswa dibagi ke dalam tim-tim yang beranggotakan
4-5 orang, sebagaimana dalam STAD dan TGT.

2. Tes penempatan. siswa diberikan pre test. Meraka ditempatkan pada
tingkatan yang sesuai dalam program individual berdasarkan kinerja
mereka pada tes ini.
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3. Materi. Siswa mempelajari materi pelajaran yang akan didiskusikan.
4. Belajar kelompok. Siswa belajar kelompok bersama rekan-rekannya

dalam satu tim.
5. Skor dan Rekognisi. di akhir minggu, guru menghitung skor

kelompok. Skor ini di dasarkan pada jumlah rata-rata unit yang
tercakup oleh anggota kelompok dan akurasi dari tes-tes unit.

6. Kelompok pengajaran. Guru memberi pengajaran kepada setiap
kelompok tentang materi yang sudah didiskusikan.

7. Teks fakta. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tes-tes untuk
membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya.

Komponen skor dan rekognisi, cara menggunakan skor

peningkatan individual yang dikemukakan oleh Slavin (2005: 159)

mengemukakan kriteria skor peningkatan tes individual siswa adalah

sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria skor peningkatan individual siswa

Kriteria Skor Peningkatan
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5
10-1 poin di bawah skor awal 10
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30
Kertas jawaban sempurna (tanpa memperhatikan
skor awal)

30

C. Media

1. Pengertian Media Pembelajaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam

proses belajar mengajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-

alat yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan

bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan
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bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan

pengajaran yang diharapkan.

Kata media berasal dari bahasa latin  medius yang secara harfiah

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada  penerima pesan

(Arsyad, 2011: 3). Sedangkan menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad

2014: 3), media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi

dan kejadian yang membangun kondisi  yang membuat siswa mampu

memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap.

Sama halnya  Daryanto (2010: 5) mengemukakan bahwa media

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya Musfiqon (2012: 28)

menyatakan media pembelajaran adalah  meliputi segala alat, bahan, peraga,

serta sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses

pembelajaran.

Sadiman, dkk (dalam Karim 2007: 14) mengemukakan bahwa kata

media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau

pengantar. Media adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran kaitannya

dengan model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan

sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya

menggunakan berbagai media yang sesuai.



18

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan

bahwa media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan

pembelajaran, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta

didik.

2. Macam-macam Media Pembelajaran

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran

pun mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri.

Berdasarkan teknologi tersebut, Arsyad (2014: 31) mengklasifikasikan

media atas empat kelompok, yaitu :

a. Media hasil teknologi cetak.

b. Media hasil teknologi audio-visual.

c. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer.

d. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.

Lebih lanjut Djamarah (2002:140) menggolongkan media

pembelajaran menjadi tiga yaitu :

a. Media auditif

b. Media visual

c. Media Audiovisual

Menurut Allen (dalam Setyosari, 2005: 34), terdapat sembilan

kelompok media, yaitu: visual diam, film, televisi, obyek tiga dimensi,

rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian

lisan. Di samping mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis
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media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen

melihat bahwa, media tertentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar

tertentu tetapi lemah untuk tujuan belajar yang lain.

Sumiati & Asta (2009: 161), menyatakan bahwa media pembelajaran

dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu, meliputi:

a. Berdasarkan jenisnya yaitu media audio dan media visual.
b. Berdasarkan daya atau kemampuan liputan yaitu media dengan

kemampuan liputannya luas dan terbatas.
c. Berdasarkan pengguna media yaitu media massal dan individu.
d. Berdasarkan kekomplekan yaitu big media dan little media.
e. Berdasarkan pembuatan yaitu media by design dan by  utilization.
f. Berdasarkan dimensinya yaitu media dua dimensi  dan media  tiga

dimensi.
g. Berdasarkan proyeksinya yaitu media proyeksi dan media tidak

diproyeksikan.

Schramm (dalam Sanaky, 2009: 68) juga mengelompokkan media

menurut kemampuan daya liputan, yaitu (1) liputan luas dan serentak seperti

TV, radio, dan facsimile; (2) liputan terbatas pada ruangan, seperti film,

video, slide, poster audio tape; dan (3) media untuk belajar individual,

seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon.

D. Media Visual

1. Pengertian Media Visual

Media berbasis visual (image atau perumpamaan) memegang peran

yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar

pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan

memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan

dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata.
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Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang

bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk

menyakinkan terjadinya proses informasi.

Menurut Sanjaya (2006: 89) Media visual, yaitu media yang hanya

dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam

media ini adalah film slide, foto, tranparansi, lukisan, gambar, dan berbagai

bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya.

Bentuk visual bisa berupa: (a) gambar representasi seperti gambar,
lukisan atau foto yang menunjukan bagaimana tampaknya suatu benda; (b)
diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan
struktur isi materia; (c) peta yang menunjukan hubungan-hubungan ruang
antara unsur-unsur isi dalam materi; (d) grafik seperti tabel, grafik, dan chart
atau bagan yang menyajikan gambaran/ kecenderungan data atau
anatrhubungan seperangkat gambar atau angka-angka, Arsyad (2014: 48).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan

pengertian media visual bahwa media visual ini lebih bersifat realistis dan

dapat dirasakan oleh sebagian besar panca indera kita terutama oleh indera

penglihatan. Media visual ada yang dapat diproyeksikan da n ada pula yang

tidak dapat diproyeksikan.

2. Kekurangan dan Kelebihan Media Visual

Penggunaan media tentu memiliki kelibihan dan kekurangan begitu

juga dengan media visual dalam penggunaannya memiliki kekurangan dan

kelebihan. Menurut Anitah (2010: 111-112) media visual memiliki

kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan:
- Repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau

mengelipingnya.
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- Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi
berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang
berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan

- Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta
didik

- Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik
denga lingkungan sekitarnya

- Dapat menanamkan konsep yang benar
- Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru
- Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.

Kekurangan:
- Lambat dan kurang praktis
- Tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak

dapat didengar. Sehingga kuraang mendetail materi yang
disampaikan

- Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan visual
berupa gambar yang mewakili isi berita

- Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan
mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sedangkan menurut arsyad (2014: 102), media visual memiliki

beberapa kelebihan dan kekurangan diantaranya adalah sebagai berikut.

Kelebihan:
a. Dapat menterjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih

nyata.
b. Banyak tersedia dalam buku-buku, sehingga mudah diperoleh
c. Sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan.
d. Relatif tidak mahal.
e. Dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran dan bidang studi.

Kekurangan:
a. Kadang-kadang terlampau kecil untuk ditunjukkan di kelas yang

besar.
b. Gambar mati adalah gambar dua dimensi. Untuk menunjukkan

dimensi yang ketiga (kedalaman benda), harus digunakan satu seri
gambar dari objek yang sama tapi dari segi yang berbeda.

c. Tidak dapat menunjukkan gerak.
d. Pembelajar tidak selalu mengetahui bagaimana membaca

(menginterpretasikan) gambar.
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3. Penggunaan Media Visual

Media pembelajaran memiliki prosedur pelaksanaan yang terstruktur

sesuai dengan karakteristiknya. Begitupun dengan media visual, berikut ini

langkah-langkah penerapan media visual dalam pembelajaran menurut

Arsyad (2014: 119) ada beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk

penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut.

1. Visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran (yang terdapat
teks) sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

2. Gunakan gambar untuk melukis perbedaan konsep-konsep misalnya
dengan menampilkan konsep-konsep yang divisulisasikan itu secara
berdampingan.

3. Tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual.
4. Visual yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan gagasan yang akan

efektif apabila: (a) jumlah objek dalam visual yang akan ditafsirkan
dengan benar dijaga agar terbatas, (b) jumlah aksi terpisah yang penting
pesan-pesanya harus ditafsirkan dengan benar sebaiknya terbatas, dan (c)
semua objek dan aksi yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik
sehingga tidak terjadi penafsiran ganda.

5. Unsur-unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan dengan mudah
dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah
pengolahan informasi.

6. Warna harus digunakan secara realistik.

E. Belajar

1. Pengertian Belajar

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, sebagai salah

satu unsur pendidik, agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya adalah

memahami siswa belajar. Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap

manusia, karena dengan belajar seorang siswa dapat meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Belajar hanya mungkin terjadi

apabila anak aktif mengalami sendiri.
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Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar” merupakan

kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga

pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai

dengan keinginan malam hari, siang hari, sore hari, atau pagi hari Bahri

(2011: 12).

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Slameto (2013: 2).

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.

Pengertian belajar dapat didefinisikan dengan lingkunganya.

Sedangkan menurut Schwartz (Hernawan, dkk., 2007: 2) belajar

merupakan perubahan perilaku yang menetap, yang tidak berhubungan

dengan kematangan, obat-obatan, atau keadaan fisiologis, melainkan

merupakan hasil pengalaman dan sering kali dipengaruhi oleh latihan.

Adapun pengertian lain menurut Arsyad (2011: 4–5) bahwa belajar adalah

adanya perubahan tingkah laku pada orang itu yang mungkin disebabkan

oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, sikap dan

keterampilan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas peneliti

menyimpulkan bahwa pengertian belajar adalah usaha sadar seseorang

untuk merubah tingkah laku, perilaku, dan merubah pola pikir diri sendiri

keseluruhan dari pengelamannya agar dapat berinteraksi dengan
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lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana

saja. Salah satu tanda bahwa seseorang belajar adalah adanya perubahan

tingkah lakupada diri orang tersebut.

2. Aktivitas Belajar

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya

aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada

proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik,

baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah

dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif

afektif maupun psikomotor (Hanafiah, 2010: 23).

Aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman dan atau

praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan,

merefleksikan rangsangan dan memecahkan masalah. Hal ini tercantum

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Susanto (2013: 19).

Rohani (2004: 6) menyatakan belajar yang berhasil harus melalui

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik

adalah peserta didik giat dan aktif dengan anggota badan sedangkan

aktivitas psikis (kejiwaan) ialah jika daya dan jiwanya bekerja sebanyaknya

atau banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut menurut

Kunandar, (2010: 277) aktivitas belajar siswa adalah keterlibatan siswa

dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan
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pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dalam

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Sedangkan menurut Winkel (Susanto, 2013: 21) menyatakan bahwa

aktivitas belajar atau kegiatan belajar adalah segala bentuk kegiatan belajar

siswa yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar yang dicapai.

Perubahan yang dicapai setelah mengalami aktivitas belajar akan membawa

perubahan kepada siswa dalam menghadapi permasalahannya dalam belajar,

sehingga siswa lebih dapat berfikir maju dan dewasa setelah ia mengalami

aktivitas belajar.

Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri

siswa. Berawal dari minat siswa dengan segala aktivitas-aktivitas selama

mengikuti pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan

pembelajaran. Oleh karena itu aktivitas siswa perlu diperhatikan sebab hal

ini berperan dalam menentukan prestasi atau hasil belajar siswa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan

bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan belajar yang melalui berbagai

macam kegiatan dan aktivitas serta mengolah pengalaman yang

menghasilkan suatu perubahan hasil belajar.

3. Hasil Belajar

Dapat dipahami tentang makna hasil belajar, yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek

kognitif sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar

sebagaimana diuraikan di atas dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K.
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Brahim (2007: 39) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal

sejumlah materi-materi pelajaran tertntu.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru

menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.

Hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki dapat diketahui melalui evaluiasi. Sebagaimana dikemukakan

oleh Sunal (dalam Suprijono 2009: 12), bahwa evaluasi merupakan proses

penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif suatu

program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, dengan dilakukannya

evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau tindakan lanjut,

atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan

prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu

pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian,

penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah,

baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan

dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa.
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Beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

pengertian hasil belajar adalah suatu usaha sadar peserta didik/ siswa untuk

mencapai hasil belajar maksimal setelah melalui proses belajar, tes, dan

sebagainya sehingga hasil belajar yang dicapainya dapat meningkat secara

maksimal.

F. Kinerja Guru

Guru merupakan suatu profesi professional di mana mereka dituntut

untuk menjalankan profesinya. Untuk itu guru harus memperbaiki kinerjanya

sebagai seorang pendidik. Kinerja merupakan hasil yang diinginkan atau

prestasi yang diperlihatkan dari suatu tindakan atau perilaku, dalam hal ini

adalah kinerja guru. Menurut Rusman (2012: 50) kinerja guru merupakan

wujud perilaku guru dalam proses pembelajaran, yang dimulai dari

merencanakan pembelajaran, melaksankan kegiatan pembelajaran, dan menilai

hasil belajar.

Menurut Sianipar (dalam Susanto, 2013: 28) kinerja guru merupakan

hasil dari suatu kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu atau

perwujudan dari hasil perpaduan sinergis dan akan terlihat dari produktivitas

guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya serta tidak hanya mencakup

aspek proses dan hasil saja tetapi juga dari waktu. Hal ini sejalan dengan

pendapat Mangkunegara (dalam Susanto, 2013: 28) yang menyatakan bahwa

kinerja guru adalah hasil kerja guru yang dicapai secara kualitas dan kuantitas

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.
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Berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, Glasser

(dalam Rusman, 2012: 53) mengemukakan empat hal yang harus dikuasai oleh

seorang guru yaitu menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis tingkah

laku siswa, mampu menjalankan proses pembelajaran dan mampu

mengevaluasi hasil belajar siswa.

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki

empat kompentensi, antara lain:

1. Kompetensi Pedagogik
a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial,

cultural, emosional, dan intelektual
b. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik.
c. Mengembangkan kurikulum yang terkait mata pelajaran yang diampu.
d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
e. Memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran.
f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
g. Berkomunikasi efektif, empatik, dan santun ke peserta didik.
h. Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar.

2. Kompentensi Keahlian
a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan budaya

bangsa.
b. Penampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan

masyarakat.
c. Menampilkan dirisebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan

berwibawa
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga

menjadi guru, dan rasa percaya diri.
e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompentensi Sosial.
a. Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena

pertimbangan jenis kelamin, agara, raskondisifisik, latar belakang
keluarga, dan status sosial keluarga.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki
keragaman social budaya.

d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan
4. Kompentensi Profesional

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung pelajaran yang dimampu

b. Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata
pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu
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c. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif.
d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif
e. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangakan diri.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan

bahwa kinerja guru adalah hasil kerja guru yang dicapai dalam kegiatan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar.

G. lmu Pengetahuan Sosial

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Istilah IPS mulai muncul pada tahun 1975-1976, yaitu pada saat

penyusunan kurikulum Pendidikan PSP, sebuah “label” untuk mata

pelajaran sejarah, ekonomi, geografi dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya

untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. IPS atau Ilmu Pengetahuan

Sosial adalah suatu mata pelajaran yang menggunakan pendekatan

“integrasi” dari beberapa pelajaran yang menggunakan “integrasi” dari

beberapa pelajaran itu agar lebih mempunyai arti bagi peserta didik serta

untuk mencegah tumpang tindih Somantri (2001: 101).

Pengertiaan IPS sebagai terjemahan dari social studies, maka agar di

antara kita dalam merumuskan program pendidikan IPS sebagai bagian dari

kurikulum pendidikan nasional indonesia sebaiknya kita harus sepakat

terhadap pengertian social studies (IPS) yang dirumuskan oleh National

Council for Social Studies (NCSS) (dalam Pargito, 2010: 29) , yang

berbunyi sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan sosial adalah studi terintegrasi tentang ilmu-ilmu
sosial dan humaniora untuk membentuk warganegara yang baik/
berkompeten. Program IPS di sekolah merupakan gambaran kajian
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sistematis dan koordinatif dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti
antrophology, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu
pengetahuan politis, psikologi, agama, dan sosiology, juga yang bersumber
dari humaniora matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama dari
ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu generasi muda
mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan
yang beralasan dan sebagai warganegara yang bertanggungjawab pada suatu
masyarakat yang berbeda budaya, masyarakat demikratic dunia yang saling
tergantung

IPS merupakan suatu program pendidikan di tingkat sekolah dan

LPTK dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akaan

ditentukan baik dalam nomenklatur filsafat, didiplin ilmu-ilmu sosial (sosial

science), maupun ilmu pendidikan Somantri (2001: 89). Lebih lanjut

Sapriya (2009: 19) Pelajaran “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS,

merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau

nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah “social

studies”

Sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara pada umumnya, bahwa

pengertian pendidikan IPS kadang terjadi perbedaan penafsiran oleh parah

ahli ilmu-ilmu sosial dan ahli IPS (studi social), serta ahli pendidikan pada

umumnya. Akan tetapi beberapa penafsiran tersebut masih dapat di tarik

kesamaan sehingga definisi pendidikan IPS yang lazim di Indonesia

menurut Somantri (2001: 82-92) yaitu:

1. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-
ilmu sosial dan humonaria, serta kegiatan dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis
untuk tujuan pendidikan.

2. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan
disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk tujuan
pendidikan.



31

Lebih lanjut Somantri (2001: 74) mendefinisikan Pendidikan IPS

adalah suatu penyederhanaan displin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan

displin ilmu lainnya serta masalahmasalah sosial terkait, yang

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Kosasi Djahiri (dalam Yaba, 2006: 5) menyatakan bahwa IPS adalah

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan

dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan

prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk dijadikan program pengajaran

pada tingkat persekolahan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas peneliti

menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program

pendidikan yang mengitegrasikan konep-konsep ilmu sosial dan humaniora

untuk tujuan pendidikan (membentuk warga negara yang memiliki

kompetensi sosial baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun

sebagai warga negara atau warga dunia).

2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Mata pelajaran IPS disekolah dasar marupakan program pengajaran

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka

terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memilki sikap mental

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat
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dicapai manakala program-program pelajaran IPS disekolah diorganisasikan

secara baik.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka program-program

pembelajaran IPS di sekolah perlu diorganisasikan dengan baik. Tujuan

pembelajaran IPS secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai berikut

Depdiknas (2008: 14):

a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau
lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan
kebudayaan masyarakat.

b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu
menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang
kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah
sosial.

c. Mampu meenggunakan model-model dan proses berpikir serta
membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang
berkembang di masyarakat.

d. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial,
serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutya mampu
mengambil tindakan yang tepat.

e. Mampu mengembangkan potensi sehingga mampu membangun
diri sendiri agar survive yang kemusian bertanggung jawab
membangun masyarakat.

f. Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral.
g. Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak

bersifat menghakimi.
h. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baiak dalam

kehidupannya “to prepare students to be well-fuctionning citizen in
a democratic society” dan mengembangkan kemampuan siswa
menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap
persoalan yang dihadapinya.

i. Menekankan perasaan, emosi dan derajat penerimaan atau
penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang diberikan.

Menurut peneliti tujuan IPS bahwa bangaimana sikap siswa terhadap

pelajaran berupa: penerimaan, jawaban atau sambutan, penghargaan,

pengorganisasian, karakteristik nilai, dan menceritakan. Serta membekali

peserta didik dengan kemapuan mengidentifikasi, menganalisa dan
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menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam

kehidupan di masyarakat;

3. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Mata pelajaran IPS sebagai program pendidikan persekolahan yang

dikembangkan atas dasar relevansi denngan kebutuhan, minat, praktisi

kehidupan keseharian siswa, atau program pendidikan yang diorganisasikan

secara “terpadu” atau integraftir bahan-bahan dan disiplin ilmu-ilmu sosial

atas dasar tema topik yang dekat dengan siswa. Isu bahwa IPS atau “Ilmu

Pengetahuan Sosial” agar secara substantif lebih sederhana, ramping atau

tidak terlalu sarat beban, pun selama ini telah menjadi wacana akademik di

kalangan pakar dan pengembang IPS atau pengetahuan sosial sebagai

program pendidikan.

Mungkin yang menarik (bukan yang baru) dari sejumlah rasional di

atas adalah penegasan konseptual bahwa kurikulum pengetahuan sosial

sebagai program pendidikan perlu lebih berpijak pada sifat: (1)

“keingintahuan alamiah siswa” (natural curisoty) dari pada sifat

“keingintahuan ilmiah pakar” (scientific curiosity), (2) “pengelaman belajar

siswa sendiri” (the students learning experience) dari pada “pengalaman

belajar para pakar/ahli” (the scientist learning experince), serta (3) berbasis

pada kemampuan dasar (student-competence bused) sesuai dengan jenjang

dan satuan pendidikannya, Pargito (2010: 30).

Tasrif (2008: 4) membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek

berikut.
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a. Ditinjau dari ruang lingkup hubungan mencakup hubungan sosial,
hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan
sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik.

b. Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, rukun
tetangga, kampong, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa.

c. Ditinjau dari tingkatannya meliputi tingkat local, regional dan global.
d. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik dan

ekonomi.

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi:

a. Manusia, tempat, dan lingkungan

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan

c. Sistem sosial dan budaya

Berdasarkan dari  pendapat para ahli di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan hasil integrasi

dari sejumlah  berbagai cabang ilmu sosial kehidupan yang menelaah dan

mengkaji problematika yang terjadi di masyarakat. Problematika yang

terjadi di masyarakat sebagai isi dari pembelajaran IPS terjadi karena

dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan komunikasi. Untuk itu pembelajaran IPS mencakup berbagai

aspek kehidupan sebagai penyusunnya

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berupa input (kondisi awal), dan output (kondisi akhir).

Kondisi awal yang menjadi sebab dilakukannya penelitian ini adalah terdapat

masalah dalam pembelajaran IPS pada saat pembelajaran berlangsung, yakni:

(1) Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. (2) Siswa kurang

memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. (3) Guru
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belum bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. (4) Penggunaan

media dalam proses pembelajaran kurang maksimal. (5) Hasil belajar siswa

kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara masih rendah, yaitu dari 27 siswa dengan

KKM 65 hanya 18 siswa atau 64,28%, yang sudah mencapai standar

keberhasilan, sedangkan sisanya 10 siswa atau 35,71% belum mencapai

standar keberhasilan.

Penerapan model pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil

belajar siswa pada proses pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk

berpikir kritis, kreatif, dan interaktif yakni dengan penggunaan model

Cooperative Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) atau

pengajuan masalah-masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Model

Team Assisted Individualization (TAI) melalui mampu memperkaya

pengalaman-pengalaman belajar, sehingga pada akhirnya siswa akan lebih aktif

dan meningkatnya hasil belajar siswa. Media sebagai alat untuk mendukung

dalam penyampaian materi agar lebih tertarik dalam proses pembelajaran akan

lebih aktif. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan dengan menerapkan

model Team Assisted Individualization (TAI) dengan media visual. Penerapan

model serta media visual bertujuan untuk meningkatkan aktvitas dan hasil

belajar siswa. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan dalam bagan

kerangka pikir sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Hasil kerangka pikir

I. Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang

relevan dengan penelitian penulis. Ada beberapa penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asdam (2008) dalam

efektifitas penggunaan media visual terhadap model Team Assisted

Individualization (TAI) meningkatkan hasil belajar, dalam penulisan

karangan dapat diketahui bahwa media visual terhadap model Team Assited

INPUT

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa IVA SD Negeri 4 Metro Utara
yaitu 62,96% dari 10 siswa yang tidak tuntas, belum terciptanya proses
pembelajaran yang inovativ, siswa kesulitan dalam menyampaikan gagasan
suatu masalah, dan guru belum maksimal dalam mengolah pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran.

PROSES

Penerapan model Cooperative Learning tipe Team Assisted
Individualizatiojn dengan media visual.

OUTPUT

1. Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS kelas IVA SD
Negeri 4 Metro Utara pada setiap siklusnya.

2. Pada akhir penelitian ini adanya peningkatan hasil belajar siswa ≥75%
dari 27 siswa yang mencapai KKM 65.
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Individualization (TAI) sangat efektif digunakan dalam meningkatkan hasil

pembelajaran yaitu sebesar 78,8% dari 21 siswa yang tuntas.

2. Hasil penelitian yang berjudul “Pengembangan model Team Assited untuk

Meningkatkan hasil belajar pada siswa SD Negeri 4 Berbah Sleman

Yogyakarta” oleh Sutiani (2009) menunjukkan bahwa model Team Assisted

Individualization (TAI) sangat efektif digunakan dalam meningkatkan hasil

pembelajaran yaitu sebesar 60,23% dari 19 siswa yang tuntas.

J. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian

tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran IPS dengan

menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Assisted

Individualization (TAI) menggunakan media visual yang memperhatikan

prinsip, faktor dan kriteria yang tepat, maka akan dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara”.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penilitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

atau sering disebut dengan Classroom Action Reseacrh (CAR), penelitian

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya

sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat (Wardhani,

2007: 1.4). Selanjutnya, Arikunto (2011: 58) menyatakan bahwa Penelitian

Tindakan Kelas (PTK) adalah Penelitian tindakan yang dilakukan dengan

tujuan memperbaiki mutu pelajaran di kelas. Melalui PTK guru dapat

meningkatkan kinerjanya secara terus menerus dengan cara melakukan refleksi

diri yakni upaya menganalisis untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam

proses pembelajaran yang dilakukannya, kemudian merencanakannya dalam

proses pembelajaran sesuai dengan program pembelajaran yang telah

disusunnya dan diakhiri dengan refleksi.

Sesuai dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), prosedur

penelitian yang dilakukan adalah suatu bentuk proses pengkajian berdaur siklus

yang terdiri dari 4 tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan,

yaitu (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan
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(observing), dan (4) refleksi (reflecting), Wardhani (2007: 2.3). Adapun siklus

dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas

(Sumber: Wardhani, 2007: 2.4)

B. Setting Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IVA SD Negeri 4

Metro Utara. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 27 siswa yang

terdiri dari 13 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.

Pelaksanaan I

Refleksi I

Observasi IPerencanaan I
SIKLUS I

Perencanaan II

Pelaksanaan II

SIKLUS II
Observasi II

Refleksi II
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2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 4

Metro Utara Jl. Dr. Sutomo 28 A Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro

Utara Kota Metro.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015 selama 6

bulan. Mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan melalui dua teknik,

yaitu teknik non tes dan tes.

1. Teknik Non Tes dengan Observasi

Teknik non tes ini suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi skor pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa

dan kinerja guru, dengan melingkari skor pada lembar pengamatan aktivitas

siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung di kegiatan

ini diamati oleh teman sejawat dan peneliti.

2. Teknik Tes

Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat

kuantitatif. Teknik tes ini dilaksanakan pada pertemuan terakhir tiap siklus

dalam bentuk soal tes formatif. Melalui soal tes formatif ini dapat diketahui

peningkatan hasil belajar kognitif siswa dalam pelajaran IPS melalui model

Team Assisted Individualization (TAI).
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D. Alat Pengumpulan Data

1. Lembar Observasi

Instrumen ini dirancang peneliti dengan berkolaborasi dengan guru

kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

kinerja guru, dan aktivitas siswa selama pelaksanaan penelitian tindakan

kelas.

a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru

Adapun instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kinerja guru

adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)

Aspek yang Diamati Skor
A. Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan

pengalaman siswa atau pembelajaran sebelumnya.
1 2 3 4 5

2 Mengajukan pertanyaan menantang. 1 2 3 4 5
3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 1 2 3 4 5
4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan

pelajaran.
1 2 3 4 5

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai

siswa.
1 2 3 4 5

2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya,
individual, kerja kelompok, dan melakukan
observasi.

1 2 3 4 5

B. Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran
1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan

pembelajaran.
1 2 3 4 5

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan,  perkembangan Iptek
, dan kehidupan nyata.

1 2 3 4 5

3 Menyajikan  pembahasan   materi pembelajaran
dengan tepat.

1 2 3 4 5

4 Menyajikan materi secara sistematis  (mudah ke
sulit, dari konkrit ke abstrak)

1 2 3 4 5

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik
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Aspek yang Diamati Skor
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

kompetensi yang akan dicapai.
1 2 3 4 5

2 Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

1 2 3 4 5

3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 1 2 3 4 5
4 Menguasai kelas. 1 2 3 4 5
5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat

kontekstual.
1 2 3 4 5

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam
Pembelajaran

1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
sumber belajar pembelajaran.

1 2 3 4 5

2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
media pembelajaran.

1 2 3 4 5

3 Menghasilkan pesan yang menarik. 1 2 3 4 5
4 Melibatkan siswa dalam   pemanfaatan sumber

belajar pembelajaran.
1 2 3 4 5

5 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan   media
pembelajaran.

1 2 3 4 5

6 Guru membagi siswa ke dalam tim-tim yang
beranggotakan 4-5 orang

1 2 3 4 5

7 Guru memberikan pre test kepada siswa. Meraka
ditempatkan pada tingkatan yang sesuai dalam
program individual berdasarkan kinerja mereka pada
tes ini

1 2 3 4 5

8 Guru memberikan penjelasan materi pelajaran yang
akan didiskusikan

1 2 3 4 5

9 Guru meminta siswa belajar kelompok bersama
rekan-rekannya dalam satu tim

1 2 3 4 5

10 Skor dan Rekognisi – di akhir minggu, guru
menghitung skor kelompok. Skor ini di dasarkan
pada jumlah rata-rata unit yang tercakup oleh
anggota kelompok dan akurasi dari tes-tes unit.

1 2 3 4 5

11 Guru memberi pengajaran kepada setiap kelompok
tentang materi yang sudah didiskusikan

1 2 3 4 5

12 Guru meminta siswa untuk mengerjakan tes-tes
untuk membuktikan kemampuan mereka yang
sebenarnya

1 2 3 4 5

Pelibatan Siswa dalam Pembelajaran
1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui

interaksi guru, siswa, sumber belajar.
1 2 3 4 5

2 Merespon positif partisipasi siswa. 1 2 3 4 5
3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa. 1 2 3 4 5
4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 1 2 3 4 5
5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme siswa

dalam belajar.
1 2 3 4 5
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Aspek yang Diamati Skor
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam
Pembelajaran

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 1 2 3 4 5
2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 1 2 3 4 5

C. Penutup pembelajaran
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman

dengan melibatkan siswa.
1 2 3 4 5

2 Memberihan postes. 1 2 3 4 5
3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 1 2 3 4 5
4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan

arahan  kegiatan berikutnya dan tugas  pengayaan.
1 2 3 4 5

Jumlah
Nilai Kinerja Guru
Kategori

(Sumber: modifikasi Kemendikbud 2013)

b. Instrumen Penilaian Aktifitas Siswa

Berikan skor 1-5 pada kolom indikator sesuai dengan hasil pengamatan

pada saat pelaksanaan pembelajaran.

Tabel. 3.2 Lembar observasi aktivitas siswa

No Nama Indikator Nilai Predikat
A B C D E F

1
2
3
4
5

Jumlah
Nilai rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai Terendah
Jumlah siswa yang mendapat predikat “≥ 75”
Keaktifan  kelas (%)
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Tabel. 3.3 Kisi-kisi aktivitas siswa

Kode Indikator

A Mencatat penjelasan guru atau teman
B Menanyakan tentang materi yang belum dimengerti
C Melakukan kegiatan diskusi untuk menyelesaikan masalah

D Mengikuti semua tahap pembelajaran dengan menggunakan
model TAI

E Menanggapi masukan terhadap hasil diskusi yang dilakukan
oleh kelompok lain

F Melakukan kegiatan refleksi dan menyimpulkan hasil
pembelajaran

(Adaptasi dari Purwanto, 2008: 156)

Tabel. 3.4 Rubrik Penilaian Aktivitas Siswa

Ind Pasif
(1)

Kurang
aktif
(2)

Cukup aktif
(3)

Aktif
(4)

Sangat
aktif
(5)

A Tidak
pernah
mencatat
penjelasan
guru

Mencatat
25% dari
penjelasan
guru atau
teman saat
pembelaja
ran

Mancatat
50%
penjelasan
guru/teman

Siswa
mencatat
penjelasa
n guru
75%

Siswa
mencatat
penjelasa
n ≥ 75%

B Hanya
diam dan
tidak
pernah
bertanya

Bertanya,
tapi tidak
mendenga
rkan
penjelasan
guru

Siswa jarang
bertanya

Siswa
bertanya
materi
yang
belum
dipahami

Siswa
selalu
bertanya
materi
yang
belum
dipahami

C Tidak
pernah
berdiskusi
dengan
kelompok

Berdiskusi
, tapi
hanya
mengandal
kan teman

Berdiskusi,
tapi tidak
menerima
pendapat
teman

Berdisku
si dengan
kelompo
k tetapi
tidak
menerim
a
pendapat
kelompo
k lain

Berdisku
si dengan
kelompo
k dan
berbagi
pendapat
dengan
teman
dan
kelompo
k lain

D Tidak Mengikuti Mengikuti Mengiku Mengiku
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Ind Pasif
(1)

Kurang
aktif
(2)

Cukup aktif
(3)

Aktif
(4)

Sangat
aktif
(5)

mengikuti
sama
sekali
pembelaja
ran

tetepai
hanya
kegiatan
berdiskusi

hanya 50%
saja

ti hanya
75% saja

ti semua
proses
pembelaj
aran

E Tidak
menangga
pi
masukan
hasil
diskudi
kelompok
lain

Menangga
pi, tapi
tidak
menerima
masukan
kelompok
lai

Menanggapi
hanya satu
kali dalam
pembelajaran

Menangg
api
hanya
dua kali
dalam
pembelaj
aran

Selalu
menangg
api hasil
dan
masukan
teman
maupun
kelompo
k lain

F Tidak
pernah
ikut
menyimpu
lkaan hasil
pembelaja
ran

Menyimpu
lkan tetapi
tidak
mengamat
i

Menyimpulk
an tetapi
tidak
mengerti

Menyim
pulkan
hanya
satu kali
dalam
pembelaj
ran

Selalu
menyimp
ulkan
hasil
dalam
pembelaj
aran

2. Soal-Soal Tes Formatif

Soal tes digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai

siswa guna mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran

IPS model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dengan

menggunakan media visual di kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara di

semester genap.

Tabel 3.5 Kisi-kisi tes formatif

Standar
Kompetenisi

Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

No. Soal
Pilihan
Ganda

Nomor
Soal

Essay
2. Mengenal

sumber
daya alam,
kegiatan

2.3 Mengenal
perkembang
an teknologi
produksi,

1. Menjelask
an salah
satu
pengertian

1, 3 1
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ekonomi,
dan
kemajuan
teknologi di
lingkungan
kabupaten/
kota dan
provinsi

komunikasi,
dan
transportasi
serta
pengalaman
menggunak
annya.

teknologi
2. Menyebut

kan
macam-
macam
teknologi
produksi

3. Menyebut
kan
teknologi
komunika
si zaman
dulu.

4. Menemuk
an
teknologi
komunilk
asi

5. Menentuk
an
macam-
macam
teknologi
transporta
si

6, 10, 14

8

15

2, 7, 11

2, 3

4

5

2. Mengenal
sumber
daya alam,
kegiatan
ekonomi,
dan
kemajuan
teknologi
di
lingkunga
n
kabupaten/
kota dan
provinsi

2.4 Mengenal
permasalaha
n sosial di
daerahnya

1. Menjelask
an cara
mengatasi
masalah
social.

2. Menyebut
kan
masalah
sosial.

3. Menemuk
an
masalah
sosial di
lingkunga
n
setempat.

4. Mengump
ulkan
masalah
sosial

4, 13, 14,
15

1, 2

5, 6, 7, 8

5

1, 2, 3

4
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E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan analisis

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis

data yang menunjukkan dinamika proses yaitu aktivitas dan kineja guru

selama pembelajaran berlangsung. Data diperoleh dengan mengadakan

pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dengan menggunakan lembar

observasi.

1) Kinerja guru

N = x 100

Keterangan:

N =  Nilai yang dicari

R =  Skor yang diperoleh guru

SM =  Skor maksimum

100 =  Bilangan tetap

Sumber: Adaptasi Purwanto, (2008:  112)

Tabel 3.6 Katagori nilai kinerja guru

No Skor Nilai Kategori
1 5 81 - 100 Sangat Baik
2 4 61- 80 Baik
3 3 41 - 60 Cukup Baik
4 2 21 – 40 Kurang
5 1 0 - 20 Sangat Kurang

Sumber: Kemendikbud (2013: 314)
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Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori keberhasilan guru

dalam menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Team

Assisted Individualization (TAI) melalui media visual sebagai berikut.

2) Aktivitas Siswa

a) Nilai aktivitas belajar setiap siswa diperoleh dengan rumus:

NA = x 100

Keterangan:

NA = nilai aktivitas yang dicari atau diharapkan

JS = jumlah skor yang diperoleh siswa

SM = skor maksimum ideal aspek yang diamati

100 = bilangan tetap

Sumber: Aqib, dkk., (2009: 41)

b) Persentase aktivitas siswa secara klasikal diperoleh dengan rumus:

P = ∑ ∑ x 100%

Keterangan:

P = Persentase aktivitas siswa secara klasikal

Tabel 3.7 Kategori aktivitas siswa berdasarkan nilai

No Skor Nilai Kategori
1 5 81% - 100% Sangat Baik
2 4 61% - 80% Baik
3 3 41% - 60% Cukup Baik
4 2 21% – 40% Kurang
5 1 0% - 20% Sangat Kurang

Sumber:  Poerwanti (2008: 7.8)
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Tabel 3.8 Kualifikasi tingkat keberhasilan kinerja guru

No Nilai Predikat Kategori
1 81- 100 A Sangat Baik
2 61- 80 B Baik
3 41- 60 C Cukup Baik
4 21- 40 D Kurang
5 0 – 20 E Sangat Kurang

(Sumber: Modifikasi dari Purwanto, 2012 : 103)

2. Analisis Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai hasil

belajar kognitif siswa. Analisis kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang

dikerjakan siswa pada siklus I dan siklus II.

1) Menghitung nilai hasil belajar siswa

NK= x 100

Keterangan:

NK = Nilai Siswa (nilai yang dicapai)

R = jumlah skor/item yang dijawab benar

N = skor maksimal dari tes

100 = bilangan tetap

(Purwanto, 2008:112)

2) Nilai rata-rata seluruh siswa

= ∑∑
Keterangan :X = Nilai rata − rata kelasX = Jumlah semua nilai siswa
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N = Jumlah siswa
(Aqib, dkk., 2009 : 40)

Hasil analisis ini digunakan untuk melakukan perencanaan lanjutan

dalam siklus selanjutnya sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki

rancangan pembelajaran.

Tabel. 3.9 Kategori ketuntasan hasil belajar siswa

Rentang Nilai (%) Kualifikasi
N≥65 Tuntas
N≤65 Belum Tuntas

Berdasarkan tabel. 3.8 hasil belajar siswa dapat dikategorikan

tuntas jika rentang nilai ≥ 65 sedangkan hasil belajar siswa dapat

dikategorikan belum tuntas jika hasil belajar siswa ≤ 65.

3) Persentase Keberhasilan Hasil Belajar Siswa

Persentase keberhasilan hasil belajar siswa secara klasikal dihitunh

dengan rumus:

= ∑siswa yang tuntas belajar∑ siswa x 100
(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk, 2011:41)

Selanjutnya nilai yang diperoleh dikategorikan bedasarkan kategori

keberhasilan belajar siswa di bawah ini:

Tabel 3.10 Persentase hasil belajar siswa

Persentasi Ketuntasan% Kategori
≥80 Sangat Tinggi

60-79 Tinggi
40-59 Sedang
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Persentasi Ketuntasan% Kategori
20-39 Rendah
<20 Sangat Rendah

(Sumber : adaptasi dari Aqib, 2011:41)

F. Urutan Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari tiga siklus dan masing-masing

siklus memiliki empat tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan

tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun siklus tersebut antara lain:

1. Siklus I

1. Tahap Perencanaan

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar

evaluasi yang terdiri dari soal dan kunci jawaban, sumber belajar

(buku paket), dan media pembelajaran yang akan digunakan selama

proses pembelajaran di kelas.

b. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan

materi yang telah ditetapkan.

c. Menganalisis materi pokok yang akan dituangkan dalam bentuk media

visual.

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan

siswa selama pembelajaran berlangsung.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a) Kegiatan Awal

1) Mengkondisikan kelas

2) Apersepsi:
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(a) Guru melaksanakan pre test untuk mengetahui tentang

pengetahuan awal siswa sebelum materi diberikan secara lisan.

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

b) Kegiatan Inti

1) Melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan tahap perencanaan.

2) Membagi beberapa kelompok belajar 5 kelompok yang terdiri dari

5-6 siswa

3) Siswa diberi tugas masing-masing setiap individu dalam kelompok.

4) Siswa mempelajari materi pelajaran “Teknologi Produksi,

Komunikasi dan Transportasi” yang di diskusikan bersama teman

satu kelompok.

5) Setelah berdiskusi, hasil kerja siswa dikumpulkan dan diskor atau

memberikan penghargaan untuk menghitung jumlah rata-rata unit

yang tercakup oleh anggota kelompok dan akurasi dari tes-tes unit.

6) Memberikan penghargaan (misalnya dalam bentuk pujian) kepada

siswa.

7) Setiap siswa diminta mengerjakan tes-tes untuk membuktikan

kemampuan mereka yang sebenarnya.

8) Hasil kerja siswa dikumpulkan dan diberi score diakhir pengajaran.

9) Bersama dengan siswa, guru mengadakan diskusi balikan untuk

menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.

c) Kegiatan Penutup

1) Beberapa siswa diminta guru untuk menjelaskan ulang secara garis

besar materi yang diberikan guru melalui media visual.
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2) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang tidak

dimengerti.

3) Siswa diberikan soal tes untuk melihat kemampuan siswa

pertemuan pertama.

4) Siswa diberikan tugas PR.

5) Siswa menyimpulkan materi pelajaran sekaligus diberikan tes

formatif untuk melihat tingkat penguasaan materi pelajaran IPS.

6) Guru memberikan motivasi agar selalu rajin belajar.

7) Do’a.

3. Tahap Observasi

a. Menganalisis keadaan siswa untuk mempertimbangkan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran

b. Melakukan pengamatan terhadap penggunaan media visual dan

penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)

pada pembelajaran IPS di kelas IVA.

c. Mencatat pada lembar observasi setiap kegiatan dan perubahan yang

terjadi pada saat penggunan media visual dalam pembelajaran IPS.

d. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelemahan

atau kekurangan yang terdapat pada proses pembelajaran.

4. Tahap Refleksi

a. Menganalisis temuan yang didapatkan pada saat melakukan tahap

observasi.

b. Menganalisis keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran

menggunakan metode Team Assisted Individualization (TAI) dengan

menggunakan media visual.
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c. Melakukan refleksi terhadap kesesuaian penggunaan metode

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) melalui media

visual yang digunakan dalam proses pembelajaran.

d. Melakukan refleksi dengan mengulang pelajaran yang telah dipelajari

guna meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan media visual.

e. Melakukan refleksi terhadap tes hasil belajar siswa.

2. Siklus II

Pada akhir siklus I telah dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti

untuk mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan

dalam pelaksanaan siklus II. Adapun pelaksanaan pada siklus II ini meliputi:

1. Tahap Perencanaan

a. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I.

b. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II

berdasarkan refleksi dari siklus I.

c. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar

evaluasi yang terdiri dari soal dan kunci jawaban, sumber belajar

(buku paket), dan media pembelajaran yang akan digunakan selama

proses pembelajaran di kelas.

d. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan

materi yang telah ditetapkan.

e. Menganalisis materi pokok yang akan dituangkan dalam bentuk media

visual.
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f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan

siswa selama pembelajaran berlangsung.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a) Kegiatan Awal

1) Mengkondisikan kelas

2) Apersepsi:

(a) Guru melaksanakan pre test untuk mengetahui tentang

pengetahuan awal siswa sebelum materi diberikan secara lisan.

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

b) Kegiatan Inti

1) Melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan tahap perencanaan.

2) Membagi beberapa kelompok belajar 5 kelompok yang terdiri dari

5-6 siswa

3) Siswa diberi tugas masing-masing setiap individu dalam kelompok.

4) Siswa mempelajari materi pelajaran yang di diskusikan bersama

teman satu kelompok.

5) Setelah berdiskusi, guru memberikan Lembar Kerja Siwa (LKS)

untuk mengerjakan tes-tes, untuk membuktikan kemampuan siswa

sebenarnya.

6) Setiap siswa diminta mengerjakan LKS dengan mandiri.

7) Hasil kerja siswa dikumpulkan dan diberi score diakhir pengajaran.

8) Memberikan penghargaan (misalnya dalam bentuk pujian) kepada

siswa.

9) Bersama dengan siswa, guru mengadakan diskusi balikan untuk

menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.
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c) Penutup

1) Beberapa siswa diminta guru untuk menjelaskan ulang secara garis

besar materi yang diberikan guru melalui media visual.

2) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang tidak

dimengerti.

3) Siswa diberikan soal tes untuk melihat kemampuan siswa

pertemuan pertama.

4) Siswa diberikan tugas PR.

5) Siswa menyimpulkan materi pelajaran sekaligus diberikan tes

formatif untuk melihat tingkat penguasaan materi pelajaran IPS.

6) Guru memberikan motivasi agar selalu rajin belajar

7) Do’a.

3. Tahap Observasi

a. Melakukan pengamatan terhadap model Team Assisted

Individualization (TAI) dengan menggunaan media visual pada

pembelajaran IPS di kelas IV.

b. Mencatat pada lembar observasi setiap kegiatan dan perubahan yang

terjadi pada saat model pembelajaran Team Assisted Individualization

(TAI) dengan menggunan media visual dalam pembelajaran IPS.

c. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelemahan

atau kekurangan yang terdapat pada proses pembelajaran.

4. Tahap Refleksi

a. Merefleksikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dengan

model Team Assisted Individualization (TAI) dengan menggunaan
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media visual dalam pembelajaran IPS serta menganalisis temuan dan

hasil akhir penelitian.

b. Peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis

kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung.

Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus

berikutnya  dengan membuat rencana tindakan baru agar menjadi

lebih baik lagi.

G. Indikator Keberhasilan

1. Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS kelas IVA SD Negeri 4

Metro Utara pada setiap siklusnya.

2. Pada akhir penelitian ini adanya peningkatan hasil belajar siswa ≥75% dari

27 siswa yang mencapai KKM 65.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tindakan dan pembahasan yang telah diuraikan pada

Bab IV, maka dapat di simpulkan bahwa:

a. Penggunaan model Cooperative Learning Tipe Team Assisted

Individualization (TAI) melalui media visual pada pelajaran IPS dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVA SD Negeri 4 Metro Utara

dengan menggunakan langkah-langkah (a) Tim (b) Tes Penempatan (c)

Materi (d) Belajar Kelompok (e) Skor dan Rekognisi (f) Kelompok

Pembelajaran (g) Tes Fakta. Hal ini sesuai dengan pengamatan observer

yang telah dilakukan terhadap siswa mulai dari siklus I sampai siklus II.

Aktivitas belajar siswa dari setiap siklus mengalami peningkatan, nilai rata-

rata aktivitas siklus I adalah 63,27 kategori baik, meningkat 7,22 menjadi

70,49 pada siklus II kategori baik.

b. Penggunaan model Cooperative Learning Tipe Team Assisted

Individualization (TAI) melalui media visual pada pelajaran IPS dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan nilai hasil belajar

yang telah diperoleh siswa dari siklus I sampai siklus II. Nilai rata-rata hasil

belajar siklus I adalah 65,22 kategori baik, meningkat 9,78 menjadi 75
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kategori sangat baik. Persentase ketuntasan hasil belajar siklus I adalah

74,07% kategori tinggi, kemudian meningkat 14,82% menjadi 88,89% pada

siklus II kategori sangat tinggi.

B. Saran

1. Kepada Siswa

Siswa diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan

dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru secara individual maupun

kelompok sehingga dapat mempermudah memahami materi pembelajaran

dan hasil belajar meningkat.

2. Kepada Guru

Guru dapat meningkatkan kualitas diri dan cara mengajar dengan

menerapkan metode pembelajaran inovatif seperti Cooperative Learning

Tipe Team Assisted Individualization (TAI). Untuk pelajaran IPS

diharapkan guru mampu membuat berbagai media pembelajaran dengan

memanfaatkan alat dan bahan yang ada disekitar kita dengan begitu guru

dan siswa akan saling membangun interaksi dan pemahaman yang lebih

baik lagi.

3. Kepada sekolah

Mengembangkan model-model pembelajaran inovatif untuk dapat

diterapkan oleh para guru di semua mata pelajaran diharapkan akan mampu

meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Untuk itu, hendaknya sekolah

dapat mendukung dan memfasilitasi penyediaan atau pembuatan berbagai



103

perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam menerapkan beberapa

model yang akan digunakan.

4. Kepada peneliti berikutnya

Penelitian ini dilakukan melalui model Cooperative Learning Tipe

Team Asissted Individualization (TAI) melalui media visual pada mata

pelajaran IPS. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan berikutnya dapat

mengembangkan dan melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan

menerapkan model pembelajaran sejenis pada jenjang kelas lain.
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