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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Prosedur Penelitian 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif (PTK) menerapkan Penelitian Desain Didaktis (Didactical 

Design Research ). Di bawah ini adalah penjelasan mengenai 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Didactical Design Research 

(DDR) serta PTK yang diterapkan DDR. 

1. Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 

Pengertian Pnelitian Tindakan kelas menurut Arikunto, S 

(2010: 129) mengemukakan bahwa “penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru kelas atau tempat ia 

mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan proses pembelajaran”.Sedangkan PTK menurut 

Suharjono ( 2006:4 ) PTK adalah “laporan dari kegiatan nyata yang 

dilakukan para guru di kelasnya dalam meningkatkan mutu 

pembelajrannya”. 

Ada beberapa model penelitian tindakan kelas yang dapat 

diterapkan, tetapi yang peneliti gunakan adalah model yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Adapun model 

penelitian tindakan kelas yang dimaksud seperti yang disajikan 

dalam penjelasan berikut:  

a. Planning (rencana) 

Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru 

sebelum melakukan sesuatu. Diharapkan rencana tersebut 

berpandangan ke depan, serta fleksibel untuk menerima efek-
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efek yang tak terduga dan dengan rencana tersebut secara dini 

kita dapat mengatasi hambatan. 

 

b. Action (Tindakan) 

Tindakan ini merupakan penerapan dari perencanaan yang 

telah dibuat yang dapat berupa  suatu penerapan model 

pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan model yang sedang dijalankan. Tindakan 

tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat langsung 

dalam pelaksanaan suatu model pembelajaran yang hasilnya 

juga akan dipergunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan 

tugas. 

c. Observation (Pengamatan) 

Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan 

mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang  diakibatkan oleh 

tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar 

dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan 

harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. 

d. Reflection (Refleksi) 

Refleksi di sini meliputi kegiatan : analisis, sintesis, 

penafsiran (penginterpretasian), menjelaskan dan 

menyimpulkan. Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi 

terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan 

dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan 

selanjutnya. 
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2. Didactical Design Reasearch ( DDR ) 

Desain Didaktis (Didactical Design Reasearch) yaknin 

menurut Suryadi(2010)tahapan Desain Didaktis melalui tiga 

tahapan analisis, yaitu:  

a. Prospektif yaitu Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran 

yang wujudnya berupa Desain Didaktis Hipotesis termasuk 

ADP.  

b. Analisis metapedadidaktik, yakni analisis kemampuan guru 

untuk : 

1). Memandang komponen-komponen segitiga didaktis 

yang dimodifikasi yaitu Antisipasi Didaktis dan Pedagogis, 

Hubungan Didaktis yaitu antara siswa dan materi, dan 

Hubungan Pedagogis yang merupakan hubungan guru dan 

siswa sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

2). Mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi 

didaktis dan pedagogis yang sesuai kebutuhan siswa. 

3). Mengidentifikasi serta menganalisis respon siswa 

sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis yang 

dilakukan. 

4). Melakukan tindakan didaktis dan pedagogis lanjutan 

berdasarkan hasil analisis respon siswa menuju pencapaian 

target pembelajaran 

c. Analisis retrosfektif (restrospective analysis) yakni analisis 

yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis 

dengan hasil analisis metapedadidaktik. Dari ketiga tahapan 

tersebut akan diperoleh dedain didaktis yang akan 

disempurnakan melalui tiga tahapan DDR tersebut.  

Metapedadidaktik meliputi tiga komponen yang terintegrasi yaitu 

kesatuan, fleksibilitas, dan koherensi. 
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Siklus Didactical Design Research 

 Gambar  3.1 

3. PTK Menerapkan DDR 

 Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang 

Menerapkan Didactical Design Research.Tahapan PTK dengan 

penerapan DDR yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terlebih 

dahulu melakukan pra siklus atau sebelum tindakan melakukan 

perencanaan terlebih dahulu (prospektif), pelaksanaan 

(metapedadidaktik), pengamatan (metapedadidaktik) dan refleksi 

(retrospektif). Penjelasan tahapan-tahapan (siklus) Penelitian 

Tindakan Kelas yang telah diterapkan Didactical Design Research 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a. Pra Implementasi, dalam pra implementasi tahapan pertama 

yang dilakukan yaitu melakukan pemetaan kurikulum, 

membuat mind map, penyajian buku teks, repersonalisasi, 

konsepsi siswa, wawancara siswa, praktik mengajar, analisis 

metapedadidaktik, dan tahap terakhir yaitu analisis kesulitan 

belajar siswa. 

Prospektif 

Metapedadidaktik 

Retrostektif 
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b. Perencanaan bisa menggunakan Lesson Design (RPP), dalam 

lesson design DDR tahapan pertama yang dilakukan yaitu 

membuat dan menentukan : 

 SK&KD 

  Tujuan Pembelajaran 

 Tahapan Kegiatan (pembahasan materi, belajar 

(individual, kelompok, klasikal), percobaan, media, 

tanya jawab, prediksi respon siswa, dan antisipasi guru. 

 Evaluasi  

c. Implementasi (pelaksanaan), dalam implementasi ini guru 

yang harus paham mengenai materi dengan kata lain 

pemahaman guru. Dalam hal ini ada fleksibilitas, unity, 

coherence, dan ada juga observasi kelas.  

d. Observe ( pengamatan ), mengamati aktifitas belajar siswa dan 

aktivitas guru di dalam pembelajaran. 

e. Refleksi, dalam tahap terakhir ini yaitu tentang hubungan 

antara desain dengan implementasi dan hipotesis.  
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Modifikasi alur siklus PTK  Kemmis dan Mc Taggart 

dengan penerapan DDR 

Gambar 3.2 

B. Proses Tindakan  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tahap awal dengan 

melakukan repersonalisasi.Repersonalisasi tersebut yaitu menganalisis 

buku teks IPA tentangperistiwa alam khususnya pada konsep banjir 

Sebelum Tindakan 

Siklus 1 

Siklus Berikutnya 

Plan (Perencanaan) 

(Prospektif) 

Action (Pelaksanaan) 

(Metapedadidaktik) 

Reflection (Refleksi) 

(Retrospektif) 

Observe (Pengamatan) 

(Metapedadidaktik) 
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serta mengamati cara guru dalam menyajikan buku tersebut. 

Selanjutnya yaitu mengamati aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran IPA tentang konsep banjir di kelas. Dari kegiatan 

tersebut peneliti memperoleh data tentang bagaimana proses 

pembelajaran tentang banjir.Data yang diperoleh yaitu, hasil analisis 

buku teks, persiapan guru dalam merancang pembelajaran serta 

melaksanakannya, aktivitas siswa, situasi dan kondisi kelas serta 

interaksi antara guru dengan siswa di kelas. Kegiatan pra siklus 

dilakukan untuk mengetahui situasi asli pembelajaran IPA tentang 

banjir di kelas V. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis untuk 

persiapan melakukan tindakan pada siklus 1. 

Mengacu paada model kemmis dan Mc Taggart. Langkah-

langkah yang di paparkan model kemmis dan Mc Taggart yaitu 

Perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasu dan refleksi. 

Di bawah ini adalah penjelasannya: 

1. Perencanaan yaitu suatu perencanaan tindakan yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari 

sikap maupun perilaku belajar dengan mencari solusi. 

2. Pelaksanaan Tindakan yaitu upaya dari peneliti untuk 

memperbaiki dan meningkatkan suatu perubahan yang diinginkan. 

3. Pengamatan yaitu mengamati hasil dari tindakan yang 

dilaksanakan terhadap siswa. 

4. Refleksi yaitu mengkaji, melihatn dan mempertimbangkan hasil 

dari tindakan. 
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Alur PTK dalam pembelajaran IPA tentang gaya dengan menggunakan 

pendekatan Kooperatif Learning Tipe Team Assist 

Individualization(Modifikasi model Kemmis dan Mc Taggart  dengan penerapan 

DDR) 

Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra Siklus 

Siklus 1 

Siklus Berikutnya 

Plan (Perencanaan) / Prospektif 

 Membuat Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assist Individualization pada Konsep Banjir 

 Mempersiapkan fasilitas dan sarana penunjang 

pembelajaran 

 Mempersiapkan pedoman observasi untuk guru dan 

siswa 
 

Action (Pelaksanaan) / (Metapedadidaktik) 

 Peneliti sebagai model melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assist 

Individualization pada Konsep Banjir 

 

Reflection (Refleksi) / Retrospektif 

Analisis untuk menemukan permasalahan pada kegiatan 

belajar mengajar dan mencari solusi dari permasalahan 

tersebut 

Observe (Pengamatan)  /Repersonalisasi  

 Mengamati cara guru menyajikan materi 

yang ada dalam buku pegangan 

 Mengkajibuku pelajaran siswa 

 Mengamati aktifitas siswa dalam proses 

pembelajaran 

 

 

Observe (Pengamatan) / Metapedadidaktik 

 Peneliti berkerjasama dengan guru mitra sebagai 

observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajarandengan menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assist 

Individualization pada Konsep Banjir dari awal 

sampai akhir pembelajaran yang dilakukan peneliti 

sebagai model 

 

 

Reflection (Refleksi) / Retrospektif 

 Mengevaluasi kemajuan dan kesulitan setelah 
penerapan desain pembelajaran 

 Menganalisis hubungan antara prospektif dengan 

metapedadidaktik 

 Mengkategorikan tipe learning obstacle baru setelah 

penerapan desain pembelajaran 

 Hasil refleksi digunakan untuk menentukan langkah 

lebih lanjut dalam upaya mengkaji tujuan penelitian 
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C. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus garapan peneliti adalah 

mencari dan menganalisis kesulitan belajar (learning obstacle) yang di 

alami siswa, sehingga pada desain didaktis yang di buat dan 

dikembangkan diharapkan mampu menjadikan pembelajaran dapat 

berjalan lebih baik dan dapat mengatasi masalah kesulitan belajar 

(learing obstacle) pada siswa.  

Dalam penelitian ini pun bukan hanya bagi  siswa, tetapi juga bagi 

guru. Menganalisis kesulitan belajar siswa bisa dijadikan dasar dalam 

mengembangkan dan merancang desain pembelajaran baik itu desain 

lama yang dimodifikasi ataupun model desain pembelajaran baru yang 

dibuat, sehingga kesulitan belajar yang dialami siswa dapat teratasi. 

Ada beberapalangkah-langkah yang dilaksanakan pada penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut.  

1. Tahap Pra Siklus( sebelum tindakan ) 

a. Pengamatan (Repersonalisasi) 

 Melakukan repersonalisasi terhadap buku teks yang 

digunakan siswa dalam belajar dan mengamati guru dalam 

menyajikan buku teks tersebut. Dalam repersonalisasi yang 

dilakukan adalah : 

1) Menganalisis materi yang kita pilih buku teks siswa 

yang digunakan dalam pembelajaran.  

2) Merepersonalisasi buku teks siswa yaitu konsep 

materi  yang kita pilih misal konsep peristiwa alam. 

3) Menganalisis materi tersebut mulai dari tahapan dan 

isi materi konsep tersebut. 

4) Menganalisis kesulitan belajar (learning obstacle) 

dari konsep yang dipilih. 
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5) Merancang instrumen untung mengetahui hambatan 

belajar (learning obstacle) siswa. 

6) Merancang dan meminta ususlan tentang desain 

didaktis awal yang dibuat. 

b. Refleksi (Retrospektif) 

 Melakukan diskusi dengan guru kelas V untuk 

menganalisis masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 

IPA konsep banjir dan mencari solusi dalam mengatasi 

masalah yang terjadi. 

2. Siklus 

a. Perencanaan (Prospektif) 

Dalam tahap ini guru merencanakan dan menyusun 

persiapan untuk pembelajaran IPA diantaranya pembuatan 

RPP, pemyediaan alat dan bahan penunjang dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada konsep banjir. 

b. Pelaksanaan (Metapedadidaktik) 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran IPA yang 

telah di persiapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. Tahapan pembelajaran model koperatif 

yaitu : 
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Tabel 3.1 

Langkah pembelajaran kooperatif 

TAHAP TINGKAH LAKU GURU 

Tahap 1 

Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi 

Siswa 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada 

kegiatan pelajaran dan menekan 

pentingnya topik  yang akan dipelajari 

dan memotivasi siswa belajar.  

Tahap 2 

Menyajikan Informasi 

Guru menyajikan informasi atau 

materi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau melalui bahan 

bacaan.  

Tahap 3 

Mengorganisasi Siswa ke dalam 

Kelompok-kelompok Belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membimbing 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efektif dan efisien.  

Tahap 4 

Membimbing Kelompok Bekerja dan 

Belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Tahap 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya.  

Tahap 6 

Memberikan Penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok.  
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c. Pengamatan (Metapedadidaktik) 

Pada proses pengamatan dimana peneliti sebagai model  

yang pelaksanaannya akan diamati oleh observber yaitu guru 

kelas pada tahap pengamatan ini bisa melakukan pengamatan  

apakah ada kemajuan selama penerapan desain pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe TAI.  

d. Refleksi (Retrospektif) 

Peneliti dan guru mitra menganalisis dan mengeevaluasi 

hasil pembelajaran apakah terjadi peningkatan belajar, apabila 

hasil tindakan belum maksimal maka dilanjutkan ke silus 

berikutnya.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini salah satu kegiatan yang sangat penting adalah 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

yaitu mendapatkan data” (Sugiyono, 2013, hlm. 308). Peneliti yang 

tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak aka 

mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tes 

Adapun cara peneliti menyusun tes dalam penelitian ini yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan Prosedur, Jenis dan Bentuk Tes 

Langkah awal yang peneliti lakukan untuk menyusun tes 

yaitu menentukan prosedur, jenis serta bentuk tes yang akan 

digunakan. 

1) Prosedur tes : pre-test dan post test 

2) Jenis tes : Tes tertulis 
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3) Bentuk tes : Pilihan ganda dan Essay 

b. Membuat kisi-kisi soal 
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Tabel 3.2 

 

Kisi-kisi Soal Tes 

 

Keterangan : 

K1 = Pengetahuan 

K2 = Pemahaman 

Standar Kompetensi Kompetensi 

Dasar 

Indikator TK K1 K2 K3 Juml

ah 

PG E PG E PG E  

Memahami perubahan 

yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya 

alam 

 

Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 Menyebutkan 

sebab banjir, 

cara mencegah 

banjir dan 

menghemat 

sumber daya 

alam 

 Memahami 

konsep 

terjadinya banjir 

dan peristiwa 

alam lainnya 

 Mengetahui 

dampak 

terjadinya banjir 

bagi 

manusia,hewan 

dan tumbuhan 

 

Mudah 1,8    2 3 3 

Sedan

g 

 1,

5 

4,5

,10 

4 

 

7  4 

Sukar 3  9 2 6  3 

 Jumlah Soal  10 
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K3 = Penerapan 

c. Membuat Soal (Terlampir) 

d. Membuat Kunci Jawaban (Terlampir) 

e. Menentukan Kriteria Penilaian 

Tiap soal PG diberi bobot nilai 1, dengan skor maksimal yang 

dapat diperoleh adalah 10.Untuk menentukan nilai akhir hasil 

belajar siswa, peneliti menggunakan rumus : 

Nilai Akhir =  
Skor  yang  benar

Skor  maksimum  
X 100 

1. Observasi  

Sugiyono (2013) mengemukakan dalam observasi ini, peneliti 

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data. Dengan observasi partisipasif ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna pada setiap perilaku yang tampak.  
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Pedoman Observasi Aktivitas Guru pada Mata Pelajaran IPA 

Konsep banjir dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI 

Tabel 3.3 

No Aspek Indikator Nilai 

1 2 3 

1. Menyampaikan Tujuan dan 

Memotivasi Siswa 

 

 Membuka pembelajaran 

 Memberikan motivasi 

belajar sbelum 

pembelajaran 

 Keaktifan Siswa dalam 

memperhatikan 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Menyajikan informasi  Guru menyajikan 

informasi atau materi 

kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau 

melalui bahan bacaan 

 

  

 

 

3. Mengorganisasi Siswa ke dalam 

Kelompok-kelompok Belajar 

 

 Membentuk siswa 

menjadi beberapa 

kelompok diskusi 

 Mendisiplinkan siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Membimbing Kelompok Bekerja 

dan Belajar 

 

 Mengarahkan siswa 

untuk berdiskusi dengan 

siswa lainnya atau 

dengan guru 

 Membuat siswa 

berkonsenterasi dalam 

menyimak 

 Membimbing siswa 

dalam menemukan ide-

ide  
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5. Evaluasi 

 

 Mengevaluasi hasil 

belajar siswa  

   

 

6. Memberikan Penghargaan 

 

 Membuat siswa 

memberikan respon 

terhadap penghargaan ke 

siswa lain 

  

 

 

Jumlah skor  

Nilai rata – rata =  
Nilai  yang  diperoleh

Jumlah  deskriptor
  

Tingkat penguasaan  

Skor maksimal= Jumlah deskriptor x Nilai tertinggi 

  

Tingkat Penguasaan = 
Skor  yang  diperoleh

Skor  Maksimal
 X 100 % 

 

Kriteria Penilaian 

   0  -  1 = Kurang 

1,1  -  2 = Cukup 

2,1  -  3 = Baik 

E. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. Mengacu pada pendapat Miles 

and Huberman (dalam Sugiyono, 2013, hlm. 401) jenis analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, 

data display, dan verification. Rinciannya adalah: 

1. Proses data reduction ( mengorganisir data ).Mereduksi data 

yaitu “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
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pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu” (Sugiyono, 2013, hlm. 338). 

2. Data display ( Membuat uraian terperinci ). Setelah mereduksi 

data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Pada 

penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta 

flowchart atau sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2013, hlm. 341) bahwa “the most frequent from of 

display data for qualitative research data in the past has been 

narrative tex”. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data yaitu dengan teks yang 

bersifat naratif. 

3. Verification ( melakukan interpretasi dan kesimpulan 

).Langkah terakhir menurut Miles dan Huberman dalam 

analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan disini merupakan jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sejak awal.Berdasarkan langkah-

langkah analisis data menurut Miles dan Huberman, maka 

langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Mengumpulkan informasi 

b. Menganalisis keseluruhan informasi yang telah diperoleh  

c. Mengklasifikasikan informasi yang telah diperoleh  

d. Membuat uraian secara rinci mengenai hal-hal kemudian 

muncul pada saat pengujian 

e. Menetapkan pola dan mencari hubungan serta 

membandingkan antara beberapa kategori  

f. Melakukan interpretasi  
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g. Menyajikan secara naratif  

F. Subjek dan Lokasi Penelitian 

Berikut ini uraian dari subjek dan lokasi yang diambil dalam 

penelitian ini. 

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu kegiatan pembelajaran IPA 

pada konsep banjir dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe TAI  di  kelas V Sekolah Dasar dengan jumlah 

siswa 30 orang. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sekolah Dasar 

Negeri Ranca Tales  Kecamatan Taktakan Kota Serang . Alasan 

peneliti memilih sekolah tersebut yaitu setelah melakukan 

observasi pada pembelajaran IPA tentang konsep banjir, terdapat 

beberapa kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Untuk 

mengatasi kesulitan belajar itu peneliti memilih model Kooperatif 

tipe TAI ( Team Assist Individualization ). 

 


