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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Lie sebagaimana dikutip oleh Made Wena pembelajaran 

kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas 

terstruktur dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. 

Sedangkan menurut Nurhadi dan Senduk seperti yang dikutip Made Wena 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar 

menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa 

bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama siswa.
15

 

Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk 

kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam pembelajaraan kooperatif siswa pandai mengajar siswa 

yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa kurang pandai dapat 

belajar dalam suasana yang menyenangkan karena banyak teman yang 

membantu dan memotivasinya. Siswa yang sebelumnya terbiasa bersikap 

pasif  

                                                             
15

Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h.189-190 
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setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa 

berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya.
16

 

Pembelajaran (cooperative learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak 

dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa agresif dan tidak peduli pada 

yang lain.
17

 

Berdasarkan penjelasan teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dalam 

kelompok kecil namun bisa mengaktifkan seluruh siswa. Siswa yang 

kemampuannya kurang dapat belajar dengan temannya yang lebih pandai 

tanpa ada yang merasa dirugikan, sehingga proses pembelajaran akan 

terasa lebih menyenangkan. 

Peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap 

sebagai berikut: 

1) Mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan. 

2) Membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan 

dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya baik 

secara individual maupun kelompok. 

3) Membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber 

atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka. 

                                                             
16

Ibid., h.189 
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Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alpabeta, 2007), h.16 
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4) Membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang 

bermanfaat bagi yang lainnya. 

5) Menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur 

penyebaran dalam bertukar tempat. 

b. Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam 

menjembatani, mengaitkan, materi pembelajaran yang sedang 

dibahas melalui cooperative learning dengan permasalahan 

nyata yang ditemukan dilapangan. 

c. Sebagai director motivator, guru berperan dalam membimbing 

serta mengarahkan jalan diskusi, membantu kelancaran  diskusi 

tapi tidak memberikan jawaban. 

d. Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung.
18

 

 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

Team Assisted Individualization adalah kombinasi dari belajar 

kooperatif dengan belajar individu.
19

 Terjemahan bebas dari istilah team 

assisted individualization adalah bantuan individual dalam kelompok 

(BidaK) dengan karakteristik pembelajaran bahwa tanggung jawab belajar 

adalah pada siswa. Oleh karena itu siswa harus membangun pengetahuan, 

tidak hanya menerima bentuk jadi dari guru.
20

 

Dalam strategi pembelajaran kooperatif tipe TAI, siswa 

dikelompokkan berdasarkan kemampuannya yang beragam. Masing-

masing kelompok terdiri dari empat siswa dan ditugaskan untuk 

menyelesaikan materi pembelajaran tertentu. Pada awalnya, jenis metode 

ini dirancang khusus untuk mengajarkan matematika atau keterampillan 

menghitung kepada siswa-siswa. Akan tetapi, pada perkembangan 

                                                             
18

Ibid., h.45 
19

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.189 
20

Istarani & Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan: CV. Media 

Persada, 2014), h.51 
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berikutnya, metode ini mulai diterapkan pada materi-materi pelajaran yang 

berbeda. 

Dalam strategi TAI, setiap kelompok diberi serangkaian tugas 

tertentu untuk dikerjakan bersama-sama. Poin-poin dalam tugas dibagikan 

secara berurutan kepada setiap anggota. Semua anggota harus saling 

mengecek jawaban teman-teman satu kelompoknya dan saling memberi 

bantuan jika memang dibutuhkan. 

Setelah itu, masing-masing anggota diberi tes individu tanpa 

bantuan dari anggota yang lain. Selama menjalani tes individu ini, guru 

harus memperhatikan setiap siswa. Skor tidak hanya dinilai oleh sejauh 

mana siswa mampu menjalani tes itu, tetapi juga sejauh mana mereka 

mampu bekerja secara mandiri (tidak mencontek).
21

 

Para siswa yang bekerja dalam TAI memahami bahwa cara terbaik 

untuk meningkatkan skor tim adalah dengan menyelesaikan tes. Sebagai 

konsekuensinya, para siswa saling mendorong satu sama lain untuk 

bekerja dengan cepat supaya dapat menyelesaikan seluruh tugas dan tes 

kelas.
22

 

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dapat membantu siswa untuk lebih 

aktif dan lebih termotivasi untuk memahami materi pelajaran dengan 

adanya bantuan dari teman sejawat, sehingga siswa akan berusaha untuk 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi pelajaran sehingga mereka 

                                                             
21

Miftahul Huda, Cooperative Learning: Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.125-126 
22

Robert. E Slavin, Op,cit. 
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bisa meraih nilai atau skor tertinggi. Maka dalam hal ini tampaklah bahwa 

strategi  pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Suyanto dan Asep Jihad  

bahwa “pembelajaran kooperatif sangat berguna untuk mendorong siswa 

lebih aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswanya”.
23

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI, adalah sebagai 

berikut: 

a. Bentuk kelompok yang terdiri dari peserta didik dengan kemampuan 

yang bervariasi. 

b. Setiap peserta didik mempelajari unit pelajaran secara individual. 

c. Anggota kelompok menggunakan lembar jawaban untuk mengecek 

pekerjaan semua peserta didik dalam kelompok, dan memastikan 

bahwa semua anggota kelompok siap untuk diuji atau mengikuti tes 

unit belajar. 

d. Kelompok melakukan diskusi dan tutorial sejawat, dan meminta 

bantuan anggota tim sebelum bertanya pada guru. 

e. Guru melakukan penilaian dengan menghitung jumlah unit belajar 

yang selesai dipelajari anggota kelompok, dan nilai anggota kelompok 

pada tes unit. 

f. Kelompok yang mencapai kriteria penilaian menerima penghargaan.
24

 

 

Strategi pembelajaran TAI memiliki delapan komponen. Kedelapan 

komponen tersebut adalah sebagai berikut:
25

 

a. Teams yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 

sampai 5 siswa. 

b. Placement test yaitu pemberian pre-tes berupa soal uraian kepada 

siswa atau melihat nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan 

siswa pada materi tertentu. 

c. Teaching group yaitu pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

                                                             
23

Suyanto & Asep Jihad, Op.cit. 
24

Ridwan Abdullah Sani, Op.cit., h.189-190 
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d. Taem study yaitu tahapan tindakan belajar yang dilaksanakan oleh 

kelompok dan membantu teman yang mengalami kesulitan serta guru 

memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang 

membutuhkannya. 

e. Student creative yaitu siswa melaksanakan tugas dalam suatu 

kelompok dengan menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya serta 

saling mengecek jawaban teman. Siswa diberikan tes formatif setiap 

akhir sub materi pokok dan tes unit setelah satu materi pokok selesai. 

f. Team Scores and Team Recognition, yaitu pemberian skor terhadap 

hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. Skor ini 

didasarkan pada jumlah rata-rata unit yang bisa dicakupi oleh tiap 

anggota tim dan jumlah tes-tes unit yang berhasil diselesaikan. Kriteria 

yang tinggi ditetapkan bagi sebuah tim untuk menjadi tim super, 

kriteria sedang untuk menjadi tim sangat baik, dan kriteria minimum 

untuk menjadi tim baik. 

g. Fact Test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa. 

h. Whole Class Units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali diakhir 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi dimana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya. Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum 

Ibrahim dkk, yaitu:
26

 

a. Hasil Belajar Akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan 

sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis 

penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul 

                                                             
26

Musyafa Fathoni, Cooperatif Learning, 

http://www.scribd.com/doc/11540191/pembelajaran-kooperatif, h.3  

http://www.scribd.com/doc/11540191/pembelajaran-kooperatif
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dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Para 

pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur 

penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan 

hasil belajar. Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan 

hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan 

kepada siswa yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. 

b. Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling 

bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama 

lain. 

c. Pengembangan Keterampilan Sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. 

Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa sebab 

masih banyak anak muda yang kurang dalam keterampilan sosial. 

 

Dari penjelasan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tetapi juga membangun 
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rasa percaya diri siswa sehingga selalu bisa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dan membangun hubungan sosial yang baik.  

 

4. Kelebihan Dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

a. Kelebihan pembelajaran kooperatif 

Sadker menjabarkan beberapa kelebihan pembelajaran 

kooperatif sebagai mana dikutip oleh Miftahul Huda adalah sebagai 

berikut: 

1) Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif 

akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. 

2) Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan 

memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih 

besar untuk belajar. 

3) Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada 

teman-temannya, dan diantara mereka akan terbangun rasa 

ketergantungan yang positif (interpedensi positif) untuk proses 

belajar mereka nanti. 

4) Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa 

terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan 

etnik yang berbeda-beda.
27

 

 

b. Kelemahan pembelajaran kooperatif 

Menurut Slavin sebagaimana dikutip oleh Miftahul Huda 

terdapat tiga kelemahan atau apa yang disebutnya pitfalls (lubang-

lubang perangkap) terkait dengan pembelajaran kooperatif. 

1) Free Rider: Jika tidak dirancang dengan baik, pembelajaran 

kooperatif justru berdampak pada munculnya free rider atau 

“pengendara bebas”. Yang dimaksud free rider  disini adalah 
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beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada 

tugas kelompoknya, mereka hanya “mengekor” saja apa yang 

dilakukan teman-teman satu kelompoknya yang lain. Free rider ini 

sering sekali muncul ketika kelompok-kelompok kooperatif 

ditugaskan untuk menangani satu lembar kerja, satu proyek, atau 

satu laporan tertentu. Untuk tugas-tugas seperti ini, seringkali ada 

satu atau beberapa anggota yang mengerjakan hampir semua 

pekerjaan kelompoknya, sementara sebagian anggota yang lain 

justru “bebas berkendara”, berkeliaran kemana-kemana. 

2) Diffusion of Responsibility: yang dimaksud dengan diffusion of 

responsibility (penyebaran tanggung jawab) ini adalah suatu 

kondisi dimana beberapa anggota yang dianggap tidak mampu 

cenderung diabaikan oleh angota-anggota lain yang “lebih 

mampu”. Misalnya, jika mereka ditugaskan untuk mengerjakan 

tugas, beberapa anggota yang dipersepsikan tidak mampu 

seringkali tidak dihiraukan teman-temannya yang lain. Bahkan, 

mereka yang memiliki skill yang baikpun terkadang malas 

mengajarkan keterampilannya kepada teman-temannya yang 

kurang mahir. Bagi mereka, hal ini hanya membuang-buang waktu 

dan energi saja. 

Menurut Slavin sebagaimana dikutip oleh Miftahul Huda, 

kendala ini bisa diatasi jika guru mampu mengenali sedikit banyak 

karakteristik dan level kemampuan siswa-siswanya, selalu 
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menyediakan waktu khusus untuk mengetahui kemajuan setiap 

siswanya dengan mengevaluasi mereka secara individual  setelah 

bekerja kelompok.
28

 

Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan 

pemahaman siswa sehingga siswa mampu mencapai perkembangan 

potensialnya.
29

 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kunci sukses 

dalam menggunakan suatu strategi dalam pembelajaran adalah 

kemampuan guru dalam mengoordinasi kondisi siswa dengan strategi 

yang akan diterapkan. 

 

5. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar-mengajar. Lebih lanjut 

Kunandar menyebutkan Hasil belajar menurut Hamalik dan Sudjana. 

Hamalik menjelaskan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan 

peserta didik. Sedangkan Sudjana berpendapat bahwa hasil belajar 
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Ibid., h.68-69 
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Agus N. Cahyo, Panduan Aplikasi Teori-teori Belajar Mengajar, (Jogjakarta: Diva Press, 

2013), h.256 
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adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajarnya.
30

 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata 

yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil atau 

(product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. Belajar diuasahakan agar  adanya perubahan perilaku pada 

individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan 

yang menjadi hasil belajar.
31

 

b. Domain Hasil Belajar 

Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang 

akan diubah dalam proses pendidikan. Perilaku kejiwaan itu dibagi 

dalam tiga domain: kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang menimbulkan 

kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran (instrictional effect) 

maupun hasil sampingan pengiring (nurturant effect). Hasil utama 

pengajaran adalah kemampuan hasil belajar yang memang 

direncanakan untuk diwujudkan dalam kurikulum dan tujuan 

pembelajaran. Sedang hasil pengiring adalah hasil belajar yang 

memang direncanakan untuk dicapai. Misalnya, setelah mengikuti 
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Kunandar, Op.cit. 
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Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.44-45 
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pelajaran siswa menyukai pelajaran Fiqih yang semula tidak disukai 

karena siswa senang dengan cara mengajar guru.
32

 

c. Taksonomi Hasil Belajar 

1) Taksonomi hasil belajar kognitif 

Taksonomi hasil belajar kognitif dikemukakan oleh 

Benjamin S Bloom sebagaimana dikutip oleh Purwanto, dengan 

membagi dan menyusun secara hirarkhis tingkat hasil belajar mulai 

dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan, sampai yang 

paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. Makin tinggi tingkat 

maka makin kompleks, dan penguasaan suatu tingkat 

mempersyaratkan penguasaan tingkat sebelumnya. Tingkat itu 

adalah hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar ranah kognitif adalah kemampuan untuk mengingat dan 

memahami materi pelajaran, dan hal tersebut bisa dilihat 

berdasarkan tingkatannya, yaitu hafalan hingga evaluasi. 

2) Taksonomi hasil belajar afektif 

Taksonomi hasil belajar afektif dikemukakan oleh 

Kratwohl sebagaimana dikutip oleh Purwanto, dengan membagi 

hasil belajar afektif menjadi lima tingkat yaitu penerimaan, 

partisipasi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Hasil belajar 
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disusun secara hirarkhis mulai dari tingkat yang paling rendah dan 

sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. 

Penerimaan atau menaruh perhatian adalah kesediaan 

menerima rangsangan yang datang kepadanya. Partisipasi atau 

merespons adalah kesediaan memberi respons dengan 

berpartisipasi. Pada tingkat ini  siswa tidak hanya memberikan 

perhatian kepada rangsangan tetapi juga berpartisipasi dalam 

kegiatan untuk menerima rangsangan. Penilaian atau penentuan 

sikap adalah kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari 

rangsangan tersebut. Organisasi adalah kesediaan 

mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi 

pedoman yang mantap dalam perilaku. Internalisasi  nilai atau 

karakterisasi adalah menjadikan nilai-nilai yang diorganisasikan 

untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga menjadi 

bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar ranah afektif merupakan perilaku bahkan karakter  yang 

ditampilkan berdasarkan ilmu yang telah didapat. 

3) Taksonomi hasil belajar psikomotorik 

Taksonomi hasil belajar psikomotorik menurut Simpson 

sebagaimana dikutip oleh purwanto diklasifikasikan menjadi enam 

yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks dan kreativitas. 
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Persepsi adalah kemampuan hasil belajar psikomotorik 

yang paling rendah. Persepsi adalah kemampuan membedakan 

suatu gejala dengan gejala lain. Kesiapan adalah kemampuan 

menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Misalnya, 

kesiapan menempatkan diri sebelum lari, mengetik, memperagakan 

shalat dan sebagainya. Gerakan terbimbing adalah kemampuan 

melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Gerakan 

terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model 

contoh. Kemampuan dicapai karena latihan beruang-ulang 

sehingga menjadi kebiasaan. Gerakan kompleks adalah 

kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara, urutan 

dan irama yang tepat. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan 

gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya, atau 

mengombinasikan gerakan-gerakan yang ada menjadi kombinasi 

gerakan baru yang orisinal.
33

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar psikomotorik adalah kemampuan menampilkan sesuatu 

yang baru berdasarkan pemahaman. 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 
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a) Faktor Internal Siswa 

Faktor internal siswa adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa itu sendiri yang terdiri dari 2 aspek, yaitu: 

aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik siswa 

yang disebut dengan aspek fisiologis, dan aspek yang 

mencakup tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan 

motivasi siswa yang disebut dengan aspek psikologis. 

b) Faktor Eksternal Siswa 

Faktor eksternal siswa adalah faktor yang berasal dari 

luar siswa, yang meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan non sosial (Instrumental). Faktor lingkungan sosial 

adalah faktor yang meliputi keberadaan para guru, staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas. Faktor non sosial 

(Instrumental) adalah faktor yang keberadaannya dan 

penggunaannya diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana 

untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang dan turut 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar yang 

meliputi keberadaan gedung sekolah, tempat tinggal siswa, 

alat-alat pratikum, perpustakaan, dan lain-lain. 
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c) Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor pendekatan belajar merupakan proses belajar 

siswa yang meliputi strategi atau metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi 

pelajaran.
34

 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar menjadi tinggi atau rendah 

adalah dari banyak hal, mulai dari faktor yang datang dari dalam 

diri yaitu aspek fisiologis dan psikologis. Faktor lain yang juga 

berpengaruh adalah lingkungan tempat tumbuh termasuk orang-

orang yang berada disekitar siswa, bahkan strategi atau metode 

pembelajaran. 

 

6. Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Wina Sanjaya seperti dikutip oleh Istarani strategi 

ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 

pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini guru memegang peran 

yang sangat dominan atau disebut dengan istilah Teacher Centered 

Approach.
35

 

                                                             
34

 Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 132 
35

 Istarani. Op.cit,. h.31  
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Langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori adalah 

sebagai berikut:
36

 

a. Persiapan (preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan 

siswa untuk menerima pelajaran. Dalam hal ini guru 

mempersiapkan kerangka pembelajaran dalam bentuk RPP. 

b. Penyajian (presentation) 

Penyampaian materi pelajaran sesuai dengan yang 

telah dipersiapkan, dan disampaikan dengan cara yang 

mudah diterima atau dipahami siswa. 

c. Menghubungkan (correlation) 

Langkah korelasi adalah menghubungkan materi 

pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal lain 

yang memungkinkan siswa dapat menangkap 

keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang 

dimilikinya. 

d. Menyimpulkan (generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti 

pelajaran. Menyimpulkan dapat dilakukan dengan cara 

mengulang kembali inti-inti dari pokok pembelajaran. 

 

 

                                                             
36

 Ibid., h.32 
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e. Penerapan (aplication) 

Adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah 

menyimak penjelasan guru. Teknik yang dapat dilakukan 

pada langkah ini adalah dengan membuat tugas yang 

relevan dengan materi dan dengan memberikan tes yang 

sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. 

 

7. Hubungan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) Dengan Hasil Belajar Siswa 

TAI merupakan salah satu pembelajaran kooperatif. Dimana 

TAI ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar secara individu. 

Paraahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul 

dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit, 

dan membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.
37

 

Menurut Ibrahim, dkk. Sebagaimana dikutip oleh Trianto  juga 

mengungkapkan bahwa dengan belajar kooperatif dapat 

mengembangkan hubungan yang lebih baik antar siswa dan dapat 

mengembangkan kemampuan akademis siswa.
38

 

Peningkatan hasil belajar dapat dilakukan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TAI ini adalah karena siswa yang terlibat dalam 

kelompok akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap semua 

                                                             
37

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, (Jakarta: Kencana, 2009), h.59 
38

Ibid., h.62 
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anggota kelompok, sehingga mereka akan saling membantu dan 

memotivasi agar kelompok mereka bisa mendapatkan nilai terbaik, 

sehingga hal ini akan membuat pemahaman siswa terhadap suatu 

materi  meningkat begitupun dengan hasil belajarnya. Sesuai dengan 

pernyataan Sadker sebagaimana dikutip Miftahul Huda bahwa “dengan 

pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-

temannya, dan diantara mereka akan terbangun rasa ketergantungan 

yang positif untuk proses belajar mereka nanti, serta siswa yang diajari 

dengan kooperatif akan memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi.
39

 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis 

dalam menyusun skripsi ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosliah UIN Suska Riau Pada Tahun 2010 

yang berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individually Pada Murid Kelas IV SDN 046 Sawah Desa Sungai Jalau 

Kecamatan Kampar Utara” dengan hasil penelitian terdapat peningkatan 

motivasi belajar siswa yang ditunjukkan oleh siklus I sebesar 53,09 %, 

siklus II 75,92 %, dan siklus III 85,80 % yang termasuk dalam kategori 

tinggi.
40

 

                                                             
39

Miftahul Huda, Op.cit., h.66 
40

Rosliah, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individually Pada Murid Kelas IV SDN 046 Sawah 
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Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TAI pada Variabel Bebas (Independent). 

Sementara perbedaanya adalah pada penelitian yang dilakukan Rosliah 

Variabel Terikat (Dependent) adalah motivasi belajar siswa, sedangkan 

Variabel Terikat penulis adalah hasil belajar siswa. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosy Pardilla Universitas Negeri Padang 

Pada Tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Teams Assisted Individualization Terhadap Hasil Belajar Geografi di SMA 

N 1 Bukit Sundi Kab. Solok” dengan hasil penelitian yang diuji 

menggunakan uji-t diperoleh thitung >ttabel maka hipotesis yang diperoleh 

dapat diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh penerapan 

pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization terhadap hasil 

belajar Geografi siswa di SMA N 1 Bukit Sundi Kab. Solok.
41

 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

strategi kooperatif Team Assisted Individualization pada Variabel Bebas 

(Independent), dan Variabel Terikat (Dependent) yaitu hasil belajar siswa. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Rosy 

Pardilla Variabel Terikat yang diteliti adalah hasil belajar Geografi, 

sementara penelitian penulis adalah hasil belajar Fiqih.  

 

                                                                                                                                                                       
Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 

2010 
41

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pgeo/article/download/578/337diakses pada 15 

November 2016 

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pgeo/article/download/578/337
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sidik UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Pada Tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individulization (TAI) Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas V SDI Ummul Quro 

Bekasi”, dengan hasil penelitian berdasarkan hasil uji t adalah= 3,77>2,01, 

artinya dari hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 

thitung berada di daerah penerimaan H1 sehingga H0 ditolak. Dengan 

demikian terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization terhadap pemahaman konsep matematika.
42

 

Persamaan penelitian ini adalah terdapat pada Variabel Bebas 

(Independent) yaitu sama-sama meneliti pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization. Sementara perbedaannya adalah pada 

Variabel Terikatnya (Dependent) adalah Pemahaman Konsep Matematika 

Siswa, sedangkan penelitian penulis adalah terhadap hasil belajar Fiqih. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit 

dari konsep teoritis agar mudah dipahami, diukur dan dijadikan sebagai acuan 

bagi penulis dilapangan. Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah 

pembelajaran kooperatif tipe TAI sebagai Variabel Bebas, dan hasil belajar 

siswa Variabel Terikat. 

                                                             
42

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29898/3/AMELIA%20SIDIK%20

-%20FITK.pdfdiakses pada 20 September 2015  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29898/3/AMELIA%20SIDIK%20-%20FITK.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29898/3/AMELIA%20SIDIK%20-%20FITK.pdf
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1. Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

Sebagai Variabel Bebas (Independent) 

a. Variabel Bebas Pada Kelas Eksperimen 

Indikator untuk mengukur pembelajaran kooperatif tipe TAI 

sebagai variabel bebas adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran TAI adalah pembelajaran dengan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa 

2) Pembentukan kelompok harus heterogen yaitu berdasarkan 

kemampuan akademik, latar belakang suku dan ras yang berbeda 

3) Pelaksanaan pembelajaran kooperatif TAI harus didahului oleh 

tugas individu pada LKS yang diberikan guru 

4) Dalam pelaksanaan pembelajaran TAI siswa memahami sendiri 

materi pelajaran, guru hanya membantu siswa atau anggota 

kelompok yang mengalami kesulitan 

5) Dalam pelaksanaan TAI harus terdapat bantuan anggota 

kelompok terhadap anggota kelompok lain selama diskusi 

(tutorial sejawat) 

6) Terdapat tes unit pada akhir pelajaran sebagai nilai individu dan 

kelompok 

7) Nilai individu diambil dari hasil test individu secara mandiri dan 

nilai kelompok diambil dari rata-rata nilai seluruh anggota 

kelompok. 
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b. Variabel Bebas Pada Kelas Kontrol 

Indikator untuk mengukur pembelajaran dengan strategi 

ekspositori sebagai variabel bebas adalah sebagai berikut: 

1) Materi pelajaran disampaikan secara verbal oleh guru dengan 

metode ceramah 

2) Guru menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa 

atau hal-hal yang memungkinkan siswa mudah untuk memahami 

materi pelajaran 

3) Siswa mendengarkan dan memahami penjelasan guru 

4) Siswa mencatat poin-poin penting dari penjelasan yang 

disampaikan guru 

5) Siswa bertanya kepada guru mengenai bagian materi yang tidak 

dipahami 

6) Guru menyimpulkan materi pelajaran diakhir pelajaran untuk 

memperkuat pemahaman siswa 

 

2. Hasil Belajar Siswa Sebagai Variabel Terikat (Dependent) 

Indikator Hasil belajar sebagai variabel terikat pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah: 

a. Kemampuan siswa menjawab dengan benar soal-soal pada tes 

awal/pret-tes di kelas eksperimen dan kontrol 

b. Kemampuan siswa menjawab dengan benar soal-soal pada tes 

akhir/post-tes di kelas eksperimen dan kontrol 
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Adapun Suharsimi Arikunto memaparkan kriteria nilai hasil belajar 

siswa berdasarkan 5 kategori penilaian yaitu:
43

 

c. Kategori baik  = 66-79 

d. Kategori cukup  = 56-65 

e. Kategori kurang  = 40-55 

f. Kategori gagal  = < 40 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah: 

a. Penerapan strategi pembelajaran Kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

b. Tingkat hasil belajar siswa berbeda-beda. 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian, 

perumusan hipotesis harus berdasarkan fakta yang ditemukan. Hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) 

dan hipotesis nihil (H0), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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Suharsimi Arikunto & Safrudin Abdul Jahar,  Dasar-dasarEvaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h.245 
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Ha : Ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

(Team Assisted Individualization) terhadap hasil belajar Fiqih siswa 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang. 

H0 : Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI (Team Assisted Individualization) terhadap hasil belajar 

Fiqih siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


