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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan pengaruhnya terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi hidrolisis garam di kelas XI IPA SMAN 

7 Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan desain Mix 

Method. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling. Adapun 

instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi aktivitas guru dan siswa,  

kemampuan berpikir kritis siswa serta tes berupa soal essay. Untuk melihat pengaruh 

keterlaksanaan model kooperatif tipe TAI dengan kemampuan berpikir kritis siswa 

dilakukan uji signifikansi dengan uji t. Keterlakasanaan model kooperatif tipe TAI 

oleh guru memiliki persentase sebesar 73,61% dikategorikan baik, persentase model 

oleh siswa sebesar 65,40% dengan kategori baik, persentase kemampuan berpikir 

kritis siswa sebesar 64,90% dengan kategori baik, dan tes kemampuan berpikir kritis 

sebesar 60,93%. Hubungan keterlaksanaan model kooperatif tipe TAI dengan 

kemampuan berpikir kritis diperoleh r=0,598 dengan tingkat hubungan pada kategori 

sedang. Uji signifikansi dilakukan dengan uji t dengan diperoleh 0,00 < 0,05 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan.. Dengan demikian, hipotesis penelitian Ha 

diterima yaitu terdapat pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi hidrolisis garam di kelas 

XI IPA 1 di SMA Negeri 7 Kota Jambi. 

 

Kata kunci: Model Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI), 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Hidrolisis Garam. 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu kimia merupakan cabang 

ilmu pengetahuan alam (IPA) yang 

mempelajari kajian tentang struktur, 

komposisi, sifat dan perubahan materi 

serta energi yang menyertai perubahan 

tersebut. Di samping itu, kimia juga 
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mengkaji sifat zat, dan secara khusus 

mengkaji reaksi yang mengubah satu 

zat menjadi zat lain. Selanjutnya di 

dalam mata pelajaran kimia, banyak 

mencakup materi yang dipelajari dari 

hakikat ilmu kimia hingga struktur, 

sifat dan penggolongan makromolekul 

(Faizi, 2013:245).  

Sehingga dalam suatu proses 

pembelajaran khususnya kimia, guru 

dituntut tidak hanya sekedar 

memberikan pembelajaran, namun 

juga memperhatikan tingkat 

kemampuan berpikir siswa dalam 

memahami suatu konsep. Kemampuan 

berpikir kritis sangat dibutuhkan 

karena melalui pemikiran yang kritis, 

siswa mampu memecahkan persoalan 

yang ada melalui kerangka pikir 

rasional dan didasarkan pada fakta 

yang ada (Firda, 2016:741). 

Terkait dengan penelitian ini, 

infomasi yang diperoleh melalui 

wawancara bersama ibu Diniati Putri, 

S.Pd pada tanggal 5 Januari 2017, 

dapat diketahui beberapa 

permasalahan mengenai pembelajaran 

kimia di SMA Negeri 7 Kota Jambi 

khususnya pada materi hidrolisis 

garam. Di antaranya bahwa dalam 

proses pembelajaran pada materi 

hidrolisis garam guru masih 

menerapkan model pembelajaran 

Direct Intruction dengan metode 

ceramah-diskusi di kelas. Dengan 

menggunakan metode tersebut siswa 

masih belum bisa memahami konsep 

hidrolisis garam secara maksimal. Hal 

ini juga tercermin dari aktivitas siswa 

yang masih kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Siswa 

yang kurang aktif ditunjukkan dengan 

sikap kurang  memiliki rasa ingin tahu, 

kurang tanggap, cenderung diam dan 

malu bertanya ataupun menjawab 

pertanyaan guru. Dalam proses 

pembelajaran siswa sering kali 

mencatat dan hanya mendengarkan 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Akibatnya keterampilan berpikir siswa 

kurang dioptimalkan, sehingga akan 

mempengaruhi  kemampun berpikir 

kritis siswa tidak berkembang dengan 

baik dalam berproses menemukan 

konsep pembelajaran. Hal ini 

berdampak pada rendahnya hasil 

belajar untuk sebagian siswa 

khususnya dimana rata-rata hasil 

belajar siswa tahun ajaran lalu 

(2015/2016)  pada materi hidrolisis 

garam yaitu 60. Nilai tersebut masih 

dibawah Kriteria KKM yang sudah 

ditetapkan yaitu 70. 

Oleh karena itu, hal mendasar 

yang perlu diperhatikan oleh guru 

tidak hanya memberikan informasi 

tetapi juga harus menerapkan model 

pembelajaran. Model pembelajaran 

tersebut harus mampu 

mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpikir konstruktivis dalam 

mengembangkan ide dan konsep 

karena menurut Suyatno (2016) 

menyatakan adanya indikasi dari 

semakin tingginya kemampuan 

berpikir kritis siswa maka semakin 

tinggi pula penguasaan konsepnya. 

Berkaitan dengan usaha 

mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam proses pembelajaran 

kimia, ada berbagai model 

pembelajaran yang dapat digunakan di 

antaranya adalah cooperative learning. 

Dalam model pembelajaran 

cooperative learning terdapat banyak 

tipe-tipe yang dapat digunakan dalam 

membantu proses pembelajaran, salah 

satu di antaranya adalah Team Assisted 

Individualization (TAI) (Slavin, 

2016:9-28). TAI merupakan salah satu 



model pembelajaran kooperatif yang 

menarik karena menerapkan gabungan 

dari dua hal, yaitu belajar dengan 

kemampuan masing-masing individu 

dan belajar kelompok. Dengan 

pembelajaran tipe TAI tersebut, guru 

dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan aktivitas siswa 

untuk menjadi lebih aktif. Hal ini 

terlihat dari penelitian yang dilakukan 

oleh Karim dan Anshariyah (2016) 

yang menunjukkan bahwa 

menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dapat melatih kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Metode pembelajaran TAI cocok 

digunakan untuk materi kimia yang 

memerlukan pemahaman konsep, 

rumus, dan menghitung khususnya 

pada materi Hidrolisis Garam. Hal ini 

dikarenakan materi Hidrolisis Garam 

memerlukan pemahaman konsep yang 

kuat. Berdasarkan penelitian dari 

Awofala (2013) diketahui bahwa 

dengan menggunakan pembelajaran 

TAI, siswa memiliki kesempatan 

untuk bekerja sama dalam tim, berbagi 

pandangan dan pendapat, dan terlibat 

dalam pemikiran yang berhubungan 

dengan kinerja matematik. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan 

model TAI dalam pembelajaran dapat 

dibantu dengan penggunaan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dan praktikum. Hal 

ini dikarenakan untuk membantu siswa 

dalam proses pembelajaran agar dapat 

berjalan dengan efektif. Siswa 

diharapkan juga mempunyai 

kesempatan untuk aktif berdiskusi 

secara berkelompok dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi, 

kemudian mencoba untuk 

menyimpulkan sendiri secara logis 

sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa.  

Tulisan ini akan mengungkapkan 

hubungan antara keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dan 

pengaruhnya terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi 

hidrolisis garam. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TAI 

Model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individuaization 

(TAI) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang 

menggabungan dari dua hal, yaitu 

belajar dengan kemampuan masing-

masing individu dan belajar kelompok. 

Dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI ini, siswa dapat belajar dari l 

siswa lainnya serta mempunyai 

kesempatan untuk membelajarkan 

siswa yang lain. Model TAI, siswa 

ditempatkan dalam kelompokyang 

heterogen. 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 temannya yang lemah 

dalam kelompoknya (Slavin, 2016:14-

15). 

Berpikir Kritis  

Glaser dalam Fisher (2009:3) 

mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

(1) suatu sikap mau berpikir secara 

mendalam tentang masalah-masalah 

dan hal-hal yang berada dalam 



jangkauan pengalaman seseorang; (2) 

pengetahuan tentang metode-metode 

pemeriksaan dan penalaran yang logis; 

dan (3) semacam suatu keterampilan 

untuk menerapkan metode-metode 

tersebut.  

 

Hidrolisis Garam 

Hidrolisis merupakan reaksi 

penguraian garam oleh air atau reaksi 

antara ion-ion garam dengan air. 

Sedangkan garam adalah senyawa 

ionik yang diperoleh melalui reaksi 

netralisasi dalam pelarut air. Jadi, 

hidrolisis garam merupakan terjadinya 

reaksi penguraian garam dalam air. 

Jadi suatu garam dikatakan 

terhidrolisis di dalam pelarut air 

apabila jika ion-ionnya bereaksi 

dengan molekul air (Yayan, 

2012:122). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif korelasional dengan desain 

Mix Method. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan Purposive 

Sampling, karena didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu 

didalam pengambilan sampelnya dan 

penentuan sampel dengan tujuan 

tertentu. Kelas yang digunakan sebagai 

kelas sampel yaitu XI IPA 1 yang 

terdiri dari 30 siswa, penelitian  

dilakukan sebanyak  tiga kali 

pertemuan. Dalam penelitian ini ada 

dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu 

data keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI yang 

dikumpulkan dengan lembar observasi 

dan data kemampuan berpikir kritis 

siswa dikumpulkan dengan lembar 

observasi dan tes.  

Data yang diperoleh dianalisis 

untuk melihat pengaruh antara 

keterlaksanaan model kooperatif tipe 

TAI dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa dengan menggunakan 

menggunakan SPSS 22. Setelah 

keseluruhan data penelitian diperoleh, 

maka selanjutnya data diuji normalitas 

dengan menggunakan uji Liliefors, 

dilanjutkan dengan uji homogenitas,  

uji kesamaan dua rata-rata yaitu untuk  

melihat apakah keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI oleh 

siswa dapat mewakili keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI oleh guru, dan apakah tes dapat 

mewakili data dari kemampuan 

berpikir kritis siswa. Selanjutnya 

dilakukan uji korelasi dan uji t untuk 

melihat keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan 

pengaruhnya terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis data hasil lembar 

observasi mengindikasikan bahwa 

guru telah melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dengan baik dan mengalami 

peningkatan setiap pertemuannya. 

Peningkatam  ini disebabkan oleh 

perbaikan cara mengajar yang 

dilakukan oleh guru di setiap 

pertemuannya. Pada pertemuan 

pertama persentase keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI oleh guru sebesar 66,67%, 

pertemuan kedua 71,88% dan pada 

pertemuan ketiga terjadi peningkatan 

yang cukup signifikan menjadi 

82,29%. Setelah itu data yang 

diperoleh dirata-ratakan dengan 

perolehan persentase sebesar 73,61% 

dengan kategori baik. Adanya  



peningkatan setiap pertemuan ini 

karena guru telah memperbaiki 

kesalahan yang terjadi pada 

pertemuan-pertemuan sebelumnya dan 

guru telah terbiasa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dan data ini juga 

didukung  dengan data kualitatif yang 

berasal dari komentar observer.  

 
Tabel 1.1 Hasil Lembar Observasi Guru 

Skor Presentase Kategori 

64  66,67%  B  

69  71,88%  B  

79  82,29%  SB  

 

 
Gambar 1.1 Diagram  keterlaksanaan model  

pembelajaran kooperatif tipe 

TAI Oleh Guru 

Sama halnya dengan 

peningkatan keterlaksanaan model 

oleh guru, persentase keterlaksanaan 

model kooperatif tipe TAI oleh siswa 

juga mengalami peningkatan disetiap 

pertemuannya. Hal ini terbukti pada 

pertemuan pertama persentase yang 

diperoleh adalah 61,06%, pertemuan 

kedua 65,78% dan pada pertemuan 

ketiga diperoleh 69,79%. Adapun rata-

rata dari ketiga pertemuan adalah 

adalah 65,40% dengan kategori baik. 

Dapat dilihat dari pertemuan pertama 

hingga pertemuan ketiga 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI oleh siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI mengalami 

kenaikan. Berarti siswa sudah mulai 

menerima penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dan 

aktif dalam proses pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Slameto 

(2013:88) dimana kesiapan dalam 

proses pembelajaran perlu 

diperhatikan, karena jika siswa belajar 

dan padanya sudah ada kesiapan maka 

hasil belajarnya akan lebih baik.Data 

ini juga didukung dengan data 

kualitatif yang berasal dari komentar 

observer.  

 
Tabel 1.2 Hasil Lembar Observasi Siswa 

Skor Presentase Kategori 

58,62  61,06%  CB  

63,15  65,78%  B  

67,00  69,79%  B  
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Gambar 1.2 Diagram keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

TAI oleh siswa 

Data keterlaksanaan model oleh 

guru dan siswa diuji normalitas dan 

homogenitas. Setelah didapatkan data 

berdistribusi normal dan homogen 

maka dilanjutkan dengan uji kesamaan 

dua rata-rata. Hasil analisis regresi 

diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 0,056 

> 0,05. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa data keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI oleh 

siswa dapat mewakili data 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI oleh guru. 

Sementara data lembar observasi 

kemampuan berpikir kritis siswa 

menunjukkan bahwa persentase 

kemampuan berpikir kritis siswa 

meningkat pada setiap pertemuannya. 

Adanya peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dari setiap pertemuan 

menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa mengalami 

perkembangan dengan baik. Hal ini 

juga didukung dengan hasil tes yang 

cukup baik. Dari ketiga pertemuan, 

hasil tes juga mengalami peningkatan. 

Pada pertemuan pertama diperoleh 

persentase sebesar 59,50%%, pada 

pertemuan kedua meningkat sebesar 

64,00% dan pada pertemuan ketiga 

sebesar 59,30%%. Dengan rata-rata 

dari tiga pertemuan adalah 60,93% 

dengan kategori baik. Hal ini sesuai 

menurut Gagne (1998) dalam Slameto 

(2010:43) yang menyatakan bahwa 

sikap dapat diubah dari kebiasaan-

kebiasaan yang secara rutin dilakukan. 

Sikap merupakan faktor yang berperan 

menentukan prestasi yang dapat 

dicapai siswa pada akhir pembelajaran. 

Sehingga siswa lebih memahami 

materi yang diberikan dan pada 

akhirnya akan menunjukkan prestasi 

yang baik. Peningkatan persentase tiap 

pertemuan pada hasil tes kemampuan 

berpikir kritis siswa  didukung oleh 

data kualitatif yang telah dianalisis 

berdasarkan komentar dari observer. 

 
Tabel 1.3 Hasil Lembar Observasi 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Skor Presentase Kategori 

25,29  57,48%  CB  

29,10  66,14%  B  

31,28  71,09%  B  
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Gambar 1.3 Diagram Persentase Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Tabel 1.4 Hasil Tes Kemampuan Berpikir 

Kritis 

Skor Presentase Kategori 

25,29  57,48%  CB  

29,10  66,14%  B  

31,28  71,09%  B  

 

 

Gambar 1.4 Diagram Persentase Tes 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Data kemampuan berpikir kritis 

siswa dan tes diuji normalitas dan 

homogenitas. Setelah didapatkan data 

berdistribusi normal dan homogen 

maka dilanjutkan dengan uji kesamaan 

dua rata-rata. Hasil analisis regresi 

diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 0,054 

> 0,05. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa data tes kemampuan berpikir 

kritis dapat mewakili data observasi 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis untuk melihat hubungan 

antara keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa dengan menggunakan rumus 

korelasi produk moment. Hasil analisis 

data menunjukkan tingkat hubungan 

sedang (r=0,598). Untuk melihat 

signifikansi antara keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa dilakukan uji lanjut dengan uji t, 

hasil analisis regresi diperoleh nilai 

signifikansi (Sig.) 0,00 < 0,05 yang 

berarti terdapat hubungan yang 

signifikan.. Dengan demikian, 

hipotesis penelitian Ha diterima yaitu 

terdapat pengaruh keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi hidrolisis 

garam di kelas XI IPA 1 di SMA 

Negeri 7 Kota Jambi. 

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) 

telah terlaksana dengan baik dan 

mengalami peningkatan pada setiap 

pertemuaan. Keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI 
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tersebut memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa.   
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