
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPET TAI (TEAM-

ASSISTED INDIVISUALIZATION) PADA MATA PEMBELAJRAN EKONOMI  

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X-4 

SMA N 8 SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

TRI APRI KARTINI 

NIM K.7405015 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIIKAN  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang erat hubungannya dengan 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tersebut harus menghasilkan 

perubahan dan dapat mengembangkan kehidupan suatu bangsa. Keberhasilan program 

harus dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, sehingga akan diperoleh 

generasi yang dapat memajukan kehidupan bangsa yang sesuai dengan bidang masing-

masing. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas 

manusia seutuhnya, mengembangkan sikap inovatif, dan keinginan untuk maju. Dalam 

rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya penyempurnaan dalam 

proses pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan daya nalar, keterampilan, 

dan moralitas kehidupan pada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu 

pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pendidikan berlangsung secara efektif, 

manusia memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya dan produk pendidikan 

merupakan individu-individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan 

bangsa. 

Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang 

seluas-luasnya, melalui pendidikan akan terjadi proses pendewasaan 

diri sehingga di dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu 

masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang 

besar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 3 dinyatakan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab (UU RI No. 20/2003: 11). 
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Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka berbagai upaya telah dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan karena disadari bahwa pendidikan merupakan usaha 

untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara penerapan model pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran.  

Ada banyak model atau strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli 

dalam usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

efektif, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar adalah 

Model Pembelajaran Kooperatif. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia 

sebagai mahluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan 

dan tanggungjawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan 

kenyataan itu, belajar kelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan biasakan untuk 

saling berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling 

membantu, dan berlatih berinteraksi-komunikasi-sosialisasi karena koperatif adalah 

miniatur dari hidup bermasyarakat, belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-

masing. Jadi model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-

partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa heterogen (kemampuan, 

gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggungjawab hasil kelompok 

berupa laporan atau presentasi. 

Pembelajaran kooperatif melibatkan dampak positif terhadap kemampuan siswa 

dalam memahami suatu konsep. Belajar kooperatif memungkinkan timbulnya 

komunikasi dan interaksi yang lebih berkualitas antara siswa dalam kelompok, maupun 

antara siswa dengan siswa antar kelompok, dan antar siswa dengan guru sebagai 

motivator, fasilitator, dan moderator. Selain itu pada pembelajaran ini siswa ditempatkan 

pada peran yang sama untuk mencapai tujuan belajar, penguasaan materi pelajaran, dan 

keberhasilan belajar yang dipandang tidak semata-mata dapat ditentukan oleh guru, tetapi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



merupakan tanggung jawab bersama, sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya 

rasa kebersamaan dan saling membutuhkan di antara siswa. 

SMA Negeri 8 Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di 

Kota Surakarta. Ada tiga bidang ilmu yang diajarkan dalam Sekolah ini yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Salah satu kompetensi dari 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang diberikan di Sekolah Menengah Atas adalah Ekonomi, 

yang diberikan di Kelas X, XI dan XII Ilmu Sosial. Ekonomi merupakan mata pelajaran 

yang bersifat teoritis dan praktis sehingga membutuhkan model pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif sehingga mampu menarik minat siswa dalam belajar ekonomi.  

Berdasarkan data yang diperoleh di dapatkan data rata-rata nilai prestasi siswa 

kelas X SMA N 8 Surakarta mata pelajaran ekonomi pada semester satu, dari 10 kelas X 

maka diambil sampel 5 kelas yang terdiri dari: 

Table 1. Rata-rata Nilai Prestasi Siswa Kelas X SMA N 8 Surakarta Mata Pelajaran 

Ekonomi 

No Kelas Rata-rata nilai ekonomi 

1. X-1 63,77 

2. X-2 56,15 

3. X-4 55,65 

4. X-5 56,33 

5. X-6 60,84 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan dokumentasi nilai mata pelajaran ekonomi menunjukkan bahwa hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi pada SMA Negeri 8 Surakarta masih dibawah standar 

ketuntasan yaitu 65 sehingga membutuhkan model pembelajaran yang cocok untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kelas X-4 memiliki rata-rata kelas yang terendah yaitu 

55,65 diperoleh dari hasil nilai raport semester satu sehingga tingkat penguasaan materi 

ekonomi siswa masih relatif rendah. Siswa tidak terlalu antusias dan kurang aktif dalam 

mata pelajaran ekonomi karena siswa cenderung tidak menggunakan kesempatan untuk 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi. Identifikasi lebih lanjut terhadap model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru ekonomi, guru merasa kesulitan dalam 

menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat dan pemahaman 
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siswa terhadap mata pelajaran ekonomi terkadang guru menggunakan metode diskusi 

terhadap siswa tetapi sebagian besar materi diberikan dengan metode ceramah. Hal ini 

menyebabkan interaksi guru dengan siswa kurang. 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan ini, maka untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut di butuhkan model pembelajaran yang lebih melibatkan peran 

siswa. Model pembelajaran kooperatif memungkinkan timbulnya komunikasi dan 

interaksi yang lebih berkualitas antara siswa dalam kelompok, maupun antara siswa 

dengan siswa antar kelompok, dan antar siswa dengan guru sebagai motivator, fasilitator 

dan moderator. 

Salah satu tipe model belajar kooperatif adalah Team Assisted Individualization 

(TAI). Menurut Slavin (2008: 187) Team Assisted Individualization (TAI) 

menggabungkan antara belajar kooperatif dengan pengajaran individual. Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan bentuk model pembelajaran yang dapat melatih siswa 

berfikir kritis, kreatif, dan efektif serta memanfaatkan keuntungan potensi sosialitas yang 

bagus dari pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI, peserta 

didik ditempatkan dalam kelompok kelompok kecil yang heterogen dan selanjutnya 

diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi peserta didik yang 

memerlukannya. Model pembelajaran ini perlu diteliti untuk mencari model 

pembelajaran alternatif yang tepat dan mengacu pada pengembangan model-model 

pembelajaran yang dapat mengaktivkan peserta didik dan melibatkan guru secara 

langsung sebagai mitra kerja dalam proses pembelajaran. 

Peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) menurut Slavin pada penelitian ini karena model pembelajaran ini 

sangat cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran ekonomi khususnya bagi sub mata 

pelajaran yang akan diteliti yaitu Konsumsi, Tabungan dan Investasi yang bersifat 

kuantitatif. Model pembelajaran kooperatif Tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

melatih siswa untuk mengerjakan berbagai soal karena tahapan yang harus ditempuh 

siswa yaitu mengerjakan latihan soal, kuis individual kemudian mengerjakan tes akhir. 

Siswa terus-menerus di latih untuk memahami materi yang diajarkan dengan cara 

pemberian soal yang harus dikerjakan oleh individu siswa dengan bantuan kelompoknya. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang : ”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe TAI 

(Team-Assisted Individualization) pada Mata Pelajaran Ekonomi sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X-4 SMA N 8 Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat berbagai masalah 

yang diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru diharapkan berorientasi pada siswa 

tetapi pada SMA N 8 Surakarta, aktivitas guru dalam pembelajaran masih sangat 

dominan dibandingkan dengan aktivitas siswa. Masih banyak guru yang dalam 

pelaksanaan pembelajarannya kurang menarik, kurang komunikatif, kurang 

melibatkan aktivitas siswa sehingga pembelajaran yang berlangsung cenderung 

membosankan terutama untuk mata pelajaran ekonomi. Sebagian besar guru masih 

menggunakan model pembelajaran yang kurang mendukung pada keterlibatan aktif 

siswa. 

2. Penggunaan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta dapat memanfaatkan 

teknologi sebagai media pembelajaran sangat diperlukan oleh siswa akan tetapi pada 

SMA N 8 Suarakarta penggunaan model pembelajaran diterapkan secara 

konvensional, kurang menarik perhatian, sehingga siswa mengikuti pembelajaran 

dengan rasa malas dan kurang bersemangat. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dapat melakukan pembahasan yang lebih mendalam dan terarah, maka 

pada penelitian ini diberikan pembahasan masalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penelitian ini batas-batas masalah yang diteliti adalah hasil belajar pada mata 

pelajaran Ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tiep TAI 

(Team-Assisted Individualization). 
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2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah Siswa Kelas X-4 SMA N 8 Surakarta. Berdasarkan data 

yang diperoleh di dapatkan data rata-rata nilai prestasi siswa kelas X SMA N 8 

Surakarta mata pelajaran ekonomi pada semester satu khususnya sub pokok bahasan 

Konsumsi, Tabungan dan Investasi, dari 10 kelas X-4 maka diambil sample 5 kelas. 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1 maka yang akan menjadi subyek  

penelitian adalah Kelas X-4 yang memiliki rata-rata nilai prestasi terendah untuk 

dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif TAI (Team Assisted 

Individualization) sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk diteliti. 

Obyek penelitian yang dimaksud adalah : 

· Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

· Hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi sub pokok bahasan Konsumsi, 

Tabungan dan Investasi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) pada mata pelajaran ekonomi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X-4 SMA N 8 Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) pada mata pelajaran ekonomi dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X-4 SMA N 8 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah berbagai masalah yang telah dirumuskan di atas diperoleh jawabannya 

maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai model 

pembelajaran kooperatif  tipe TAI (team-assisted individualization). 

b. Dapat memberikan penguatan terhadap teori yang suda ada yaitu mengenai 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI (team-assisted 

individualization). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, untuk meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman 

dalam melakukan penelitian terhadap penerapan model pembelajaran. 

b. Bagi guru mata pelajaran Ekonomi, sebagai masukan untuk mengembangkan 

proses belajar mengajar khususnya dalam menerapkan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa kelas X-4 secara aktif 

c. Bagi pihak sekolah, usaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif. 

d. Bagi siswa, mampu meningkatkan prestasi belajar yang optimal khususnya mata 

pelajaran Ekonomi. 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Belajar, Pembelajaran, dan Model Pembelajaran 

Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru diharapkan mampu untuk 

melibatkan peran siswa secara aktif. Dalam proses belajar mengajar melibatkan proses 

belajar siswa, pembelajaran dan model pembelajaran dari guru.  

a. Belajar 
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Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat 

adanya interaksi antar individu dan individu dengan lingkungannya. Belajar sebagai 

suatu proses perubahan pada diri seseorang.  

Menurut Gagne (Anni, 2005: 3) belajar merupakan sebuah sistem  
yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengkait  
sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang di  
maksud adalah sebagai berikut: 
1) Pembelajar, dapat berupa siswa, pembelajar, warga belajar, dan peserta.  

Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk  
menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan 
hasil penginderaannya ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau  otot 
yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkkan  hal-hal 
yang telah dipelajari.  

2) Rangsangan (stimulus)   
Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi  
stimulus. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang  
adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. 

3) Memori  
Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa  
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas  
belajar sebelumnya. 

4) Respon  
Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon.  
Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di 
dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 
Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang disebut 
perubahan perilaku.  
 

Galloway mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup 
ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain berdasarkan 
pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa 
suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri-ciri sebagai berikut.  
1) Belajar adalah perubahan tingkah laku;  
2) Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena 

pertumbuhan;  
3) Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang 

cukup lama.  
Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 
perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Selanjutnya Winkel 
mengemukakan bahwa belajar pada manusia merupakan suatu proses siklus 
yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya yang 
menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan yang bersifat menetap atau konstan. Selain itu Sardiman 
menyatakan bahwa belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 
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keterampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, 
mendengarkan, dan lain sebagainya (Slameto, 2003: 2). 
 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas maka dapat dirumuskan 

definisi belajar yaitu suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yaitu perubahan ke 

arah yang lebih baik. Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang bersifat menetap.  

Menurut Thomas (Anni, 2005: 54) beberapa prinsip belajar yang  
efektif sebagai berikut. 
1) Spesifikasi (specification)  

Strategi belajar itu hendaknya sesuai dengan tujuan belajar dan  
karakteristik siswa yang menggunakannya.  

2) Pembuatan (generativity) 
Strategi belajar yang efektif yaitu yang memungkinkan seseorang  
mengerjakan kembali materi yang telah dipelajari, dan membuat sesuatu 
menjadi baru.  

3) Pemantauan yang efektif (effective monitoring)  
Pemantauan yang efektif yaitu berarti bahwa siswa mengetahui kapan  
dan bagaimana cara menerapkan strategi belajarnya dan bagaimana cara 
menyatakannya bahwa strategi yang digunakan itu bermanfaat. 

4) Kemampuan personal (personal efficacy)  
Siswa harus memiliki kejelasan bahwa belajar akan berhasil apabila  
dilakukan dengan sungguh-sungguh.  

 
 
Menurut Thomas, prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan terutama oleh 
pendidik ada 8 yaitu:  
1) Perhatian, dalam pembelajaran guru hendaknya tidak mengabaikan 

masalah perhatian. Sebelum pembelajaran dimulai guru hendaknya 
menarik perhatian siswa agar siswa berkonsentrasi dan tertarik pada materi 
pelajaran yang sedang diajarkan.  

2) Motivasi, jika perhatian siswa sudah terpusat maka langkah guru 
selanjutnya memotivasi siswa walaupun siswa sudah termotivasi dengan 
kegiatan awal saat guru mengkondisikan agar perhatian siswa terpusat 
pada materi pelajaran yang sedang berlangsung. Guru wajib membangun 
motivasi sepanjang proses belajar dan pembelajaran berlangsung agar 
siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.  

3) Keaktifan siswa, pembelajaran yang bermakna apabila siswa aktif dalam 
proses belajar dan pembelajaran. Siswa tidak sekedar menerima dan 
menelan konsep-konsep yang disampaikan guru, tetapi siswa beraktivitas 
langsung. Guru perlu menciptakan situasi yang menimbulkan aktivitas 
siswa.  

4) Keterlibatan langsung, pelibatan langsung siswa dalam proses 
pembelajaran adalah penting. Siswalah yang melakukan kegiatan belajar 
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bukan guru agar siswa banyak terlibat dalam proses pembelajaran, guru 
hendaknya memilih dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran.  

5) Pengulangan belajar, penguasaan meteri oleh siswa tidak bisa berlangsung 
secara singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan-pengulangan supaya 
meteri yang dipelajari tetap diingat. Guru harus melakukan sesuatu yang 
membuat siswa melakukan pengulangan belajar.  

6) Materi pelajaran yang merangsang dan menantang, kadang siswa merasa 
bosan dan tidak tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Untuk 
menghindari gejala yang seperti ini guru harus memilih dan mengorganisir 
materi sedemikikan rupa sehingga merangsang dan menantang siswa 
untuk mempelajarinya.  

7) Balikan atau penguatan kepada siswa, penguatan mempunyai efek yang 
besar jika sering diberikan kepada siswa. Setiap keberhasilan siswa sekecil 
apapun, hendaknya ditanggapi dengan memberikan penghargaan.  

8) Aspek-aspek psikologi lain, setiap siswa memiliki karakteristik yang 
berbeda. Perbedaan individu baik secara fisik maupun secara psikis akan 
mempengaruhi cara belajar siswa tersebut, sehingga guru perlu 
memperhatikan cara pembelajaran yang diberikan kepada siswa tersebut 
misalnya, mengatur tempat duduk, mengatur jadwal pelajaran.  

 
 
 
b. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi dengan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan, penguasaan, dan  pembentukan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat oleh 

seseorang serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Menurut Hamalik (2003: 

57), ”Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan belajar”. 

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, 

walaupun mempunyai arti yang berbeda. Dalam konteks mengajar, peserta didik 

dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang 

ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek 

afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik. Pengajaran 

memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. 
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Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan 

peserta didik. 

Menurut Darsono (2000: 24-25) secara umum, pembelajaran merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 
peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Secara khusus, pengertian 
pembelajaran adalah sebagai berikut. 
1) Menurut aliran Behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). 
2) Menurut pandangan Kognitif, pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir agar dapat mengenal dan 
memahami apa yang sedang dipelajari. 

3) Menurut pandangan Gestalt, pembelajaran adalah usaha guru untuk 
memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik 
lebih mudah mengorganisirnya menjadi gestalt (pola bermakna). 

4) Menurut pandangan Humanistik, pembelajaran adalah memberikan 
kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan cara 
mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

 
Darsono juga mengemukakan bahwa ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. 
1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 
2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta didik 

dalam belajar. 
3) Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima pelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 
4) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi peserta didik. 
5) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 
6) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 
 

Berdasarkan pengertian belajar dan mengajar yang telah dikemukakan oleh 

para ahli, dapatlah dikatakan bahwa proses belajar adalah suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar 

mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, 

tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan 

berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang 

sedang belajar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Situasi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal adalah 

situasi dimana siswa dapat berinteraksi dengan guru dan atau bahan pengajaran di 

tempat tertentu yang telah diatur dalam rangka tercapainya tujuan. Keefektifan 

kegiatan belajar mengajar dapat diketahui melalui evaluasi setiap proses dan 

hasilnya. 

 

c. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam setting, 

tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

didalamnya buku-buku, film, komputer, dan lain-lain. Model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan pembelajaran termasuk didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-

tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar, yang berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola lingkungan pembelajaran dan 

lingkungan kelas. Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah, strategi, metode, 

atau prinsip pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih 

luas daripada suatu strategi, metode, atau prosedur. 

Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran diperlukan perangkat 

pembelajaran yang dapat disusun dan dikembangkan oleh guru. Model pembelajaran 

terdiri dari model pembelajaran langsung (direct instruction), model pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning), model pembelajaran diskusi (discussion learning), 

dan model pembelajaran strategi (strategi learning). Sintaks (pola urutan) dari suatu 

model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan, alur, tahap- tahap 

keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan 

pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran tertentu 

menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru 

atau peserta didik. Tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang berbeda. 
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Model pembelajaran yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi 

pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses 

belajar dan tercapainya prestasi belajar yang memuaskan. Ada banyak model atau 

strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam usaha 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. Banyaknya model atau strategi pembelajaran 

yang dikembangkan para pakar tersebut tidaklah berarti semua pengajar menerapkan 

semuanya untuk setiap mata pelajaran karena tidak semua model cocok untuk setiap 

topik atau mata pelajaran.  

Menurut Killen dan Depdiknas dalam Sanjaya (2006: 21) menjelaskan ada 8 

prinsip dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu:  

(1) berorientasi pada tujuan; (2) mendorong aktivitas siswa; (3) 
memperhatikan aspek individual siswa; (4) mendorong proses interaksi; (5) 
menantang siswa untuk berpikir; (6) menimbulkan inspirasi siswa untuk 
berbuat dan menguji; (7) menimbulkan proses belajar yang menyenangkan; 
Serta (8) mampu memotivasi siswa belajar lebih lanjut. 

 
Tidaklah setiap model atau stategi pembelajaran mampu mengembangkan 8 

prinsip penggunaan model pembelajaran. Setiap model pembelajaran memberikan 

tekanan pada aspek tertentu dibandingkan model pembelajaran lainnya. Setiap 

pengajar dapat memilih model pembelajaran tersebut secara bergantian atau simultan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu metode pembelajaran yang berkembang saat ini adalah pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok kecil sehingga siswa-

siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dalam kelompok 

kooperatif belajar berdiskusi, saling membantu, dan mengajak satu sama lain untuk 

mengatasi masalah belajar. Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa untuk aktif 

dan saling memberi dukungan dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi masalah 

dalam belajar. Belajar kooperatif didasarkan pada hubungan antara motivasi, hubungan 

interpersonal, strategi pencapaian khusus, suatu ketegangan dalam individu memotivasi 

gerakan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan.  
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“Pembelajaran kooperatif terdapat elemen-elemen yang saling terkait 

didalamnya, diantaranya adalah saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, 

akuntabilitas individual, keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau 

keterampilan sosial yang sengaja diajarkan“ (Nurhadi, 2004: 61). Keempat elemen 

tersebut tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran kooperatif karena sangat 

mempengaruhi kesuksesan dari pembelajaran kooperatif sendiri. 

Pembelajaran kooperatif bukanlah model baru dalam proses belajar mengajar, 

karena sesungguhnya pembelajaran  kooperatif  telah dilaksanakan oleh guru dengan 

terprogram dalam satuan pelajarannya (SP) yaitu pada langkah-langkah pembelajaran, 

akan tetapi guru tidak mengetahui bahkan  sering kali  dalam proses pembelajaran tidak 

dapat dilaksanakan sesuai program karena faktor intern dan ekstern yang terjadi saat 

jalannya proses belajar mengajar, dan guru akan mengubah model pembelajaran tersebut, 

misalnya menggunakan metode pembelajaran tradisional dimana guru mendominasi kelas 

atau dengan metode ceramah- tanya jawab. 

Adanya pembaharuan dalam pergerakan reformasi pendidikan pembelajaran 

kooperatif dimasukan sebagai suatu keharusan,  pembelajaran kooperatif  telah  

merangkum banyak model pembelajaran. Pembelajaran kooperatif mengarahkan siswa 

untuk belajar bekerja sama dalam kelompok, atau menjadi suatu tim yang baik dengan 

saling melengkapi. Pembelajaran kooperatif dilaksanakan dalam kelompok - kelompok  

kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kelompok masing-masing untuk 

mempelajari materi pelajaran  sesuai kecakapan dan kemampuan bekerja sama.  

Pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirancang guru sebelumnya dan guru  berfungsi sebagai fasilitator dan 

pengayom maka pembelajaran kooperatif dimaksudkan agar siswa benar-benar menerima 

ilmu dari pengalaman belajar bersama-sama dengan rekan-rekannya  baik yang sudah 

dikatakan cakap maupun yang masih dikatakan lemah dalam memahami konsep atau 

materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas  dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif yaitu gabungan dari berbagai model pembelajaran yang menitik beratkan 

untuk siswa berkreasi, bekerja sama, dan mampu berkomunikasi dalam kelompoknya 

juga antar kelompok dengan siswa lain sekelasnya sehingga ada pengalaman belajar yang 
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baik. Pembelajaran kooperatif ini akan memberi manfaat bagi peserta didik dengan 

adanya peningkatan hasil belajar dan kemampuan kognitif peserta didik. Jika dilakukan 

dengan sempurna setiap peserta didik akan mempunyai tanggungjawab untuk tugasnya 

masing-masing serta berpeluang mempunyai pengetahuan yang lain melalui kelompok 

yang berbeda. 

Menurut Carin dalam Yusuf (2003: 10) ada beberapa ciri dari pembelajaran 

kooperatif adalah : 

a. Setiap anggota memiliki peran. 

b. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara peserta didik.  

c. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas belajarnya juga teman-teman 

kelompoknya.  

d. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok.  

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai karakteristik yaitu penghargaan kelompok, 

pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. Tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi keberhasilan individu yang 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya sehingga membutuhkan 

saling kerjasama antar anggota dalam kelompoknya. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 

tiga tujuan pembelajaran yang penting yang dirangkum oleh Ibrahim dalam Yusuf (2003: 

11) yaitu: 

a. Hasil belajar akademik 

Meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi peserta didik 

atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model 

ini unggul dalam membantu peserta didik memahami konsep-konsep sulit. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasar ras, budaya, kelas 

sosial, kemampua, dan ketidakmampuannya. Melalui struktur penghargaan 

kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Mengajarkan peserta didik keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. 
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a. Prinsip Dasar 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada beberapa 

pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar peserta 

didik. Pendekatan yang dimaksud adalah belajar aktif, konstruktivistik, dan 

kooperatif. Beberapa pendekatan tersebut diintegrasikan dimaksudkan untuk 

menghasilkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Belajar aktif, ditunjukkan dengan 

adanya keterlibatan intelektual dan emosional yang tinggi dalam proses belajar, tidak 

sekedar aktifitas fisik semata. Peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi, 

mengemukakan pendapat dan idenya, melakukan eksplorasi terhadap materi yang 

sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam 

kelompok. Peserta didik dibebaskan untuk mencari berbagai sumber belajar yang 

relevan. Kegiatan demikian memungkinkan peserta didik berinteraksi aktif dengan 

lingkungan dan kelompoknya, sebagai media untuk mengembangkan 

pengetahuannya. Pendekatan konstruktivistik dalam model pembelajaran kooperatif 

dapat mendorong peserta didik untuk mampu membangun pengetahuannya secara 

bersama-sama di dalam kelompok. Mereka didorong untuk menemukan dan 

mengkonstruksi materi yang sedang dipelajari melalui diskusi, observasi atau 

percobaan. Peserta didik menafsirkan bersama-sama apa yang mereka temukan atau 

mereka bahas. Materi pelajaran dapat dibangun bersama dan bukan sebagai transfer 

dari pengajar. Pengetahuan dibentuk bersama berdasarkan pengalaman serta 

interaksinya dengan lingkungan di dalam kelompok belajar, sehingga terjadi saling 

memperkaya diantara anggota kelompok. Ini berarti, peserta didorong untuk 

membangun makna dari pengalamannya, sehingga pemahaman terhadap fenomena 

yang sedang dipelajari meningkat. Mereka didorong untuk memunculkan berbagai 

sudut pandang terhadap materi atau masalah yang sama, untuk kemudian 

membangun sudut pandang atau mengkonstruksi pengetahuannya secara bersama 

pula. Hal ini merupakan realisasi dari hakikat konstruktivisme dalam pembelajaran. 

Pendekatan kooperatif mendorong dan memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk terampil berkomunikasi. Peserta didik didorong untuk mampu 
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menyatakan pendapat atau idenya dengan jelas, mendengarkan orang lain dan 

menanggapinya dengan tepat, meminta feedback serta mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dengan baik. Peserta didik juga mampu membangun dan menjaga 

kepercayaan, terbuka untuk menerima dan memberi pendapat serta ide-idenya, mau 

berbagi informasi dan sumber, mau memberi dukungan pada orang lain dengan tulus. 

Peserta didik juga mampu memimpin dan trampil mengelola kontroversi (managing 

controversy) menjadi situasi problem solving, mengkritisi ide bukan persona 

orangnya. Model pembelajaran kooperatif ini akan dapat terlaksana dengan baik jika 

dapat ditumbuhkan suasana belajar yang memungkinkan diantara peserta didik serta 

antara peserta didik dengan pengajar merasa bebas mengeluarkan pendapat dan 

idenya, serta bebas dalam mengkaji dan mengeksplorasi topik-topik penting dalam 

kurikulum. Guru dapat mengajukan berbagai pertanyaan atau permasalahan yang 

harus dipecahkan di dalam kelompok. Guru berupaya untuk berpikir keras dan saling 

mendiskusikan di dalam kelompok. Peserta didik lain dapat mengejar pendapat 

mereka tentang ide-idenya dari berbagai perspektif. Guru juga mendorong peserta 

didik untuk mampu mendemonstrasikan pemahamannya tentang pokok-pokok 

permasalahan yang dikaji menurut cara kelompok. Berpijak pada karakteristik 

pembelajaran di atas, diasumsikan model pembelajaran kooperatif mampu 

memotivasi peserta didik dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga mereka 

merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama secara kreatif. Model 

pembelajaran ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di berbagai bidang studi atau 

mata pelajaran, baik untuk topik-topik yang bersifat abstrak maupun yang bersifat 

konkrit. 

 

b. Kompetensi 

Kompetensi yang dapat dicapai melalui model pembelajaran kooperatif 

yaitu : 1) pemahaman terhadap nilai, konsep atau masalah-masalah yang 

berhubungan dengan disiplin ilmu tertentu, serta 2) kemampuan menerapkan 

konsep/memecahkan masalah, dan 3) kemampuan menghasilkan sesuatu secara 

bersama-sama berdasarkan pemahaman terhadap materi yang menjadi obyek 

kajiannya, juga dapat dikembangkan 4) softskills kemampuan berfikir kritis, 
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berkomunikasi, bertanggung jawab, serta bekerja sama. Tentu saja kemampuan-

kemampuan tersebut hanya mungkin terbentuk jika kesempatan untuk menghayati 

berbagai kemampuan tersebut disediakan secara memadai, dalam arti model 

pembelajaran kooperatif diterapkan secara benar dan memadai. 

 

c. Materi 

Materi yang sesuai disajikan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif adalah materi-materi yang menuntut pemahaman tinggi terhadap nilai, 

konsep, atau prinsip, serta masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat. 

Materi ketrampilan untuk menerapkan suatu konsep atau prinsip dalam kehidupan 

nyata juga dapat diberikan. Materi dapat berasal dari berbagai bidang studi, seperti 

bahasa, masalah-masalah sosial ekonomi, masalah kehidupan bermasyarakat, 

peristiwa-peristiwa alam, serta ketrampilan dan masalah-masalah lainnya. 

 

d. Prosedur Pembelajaran 

Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran dipilahkan menjadi empat langkah, 

yaitu orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan pemberian penghargaan. Setiap langkah 

dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para guru dengan berpegang pada hakekat 

setiap langkah sebagai berikut: 

1) Orientasi 

Sebagaimana halnya dalam setiap pembelajaran, kegiatan diawali 

dengan orientasi untuk memahami dan menyepakati bersama tentang apa yang 

akan dipelajari serta bagaimana strategi pembelajarannya. Guru 

mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah, dan hasil akhir yang 

diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, serta sistem penilaiannya. Pada langkah ini 

siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apa saja, 

termasuk cara kerja dan hasil akhir yang diharapkan atau sistem penilaiannya. 

Negosiasi dapat terjadi antara guru dan siswa, namun pada akhir orientasi 

diharapkan sudah terjadi kesepakatan bersama. 

2) Kerja kelompok 
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Pada tahap ini siswa melakukan kerja kelompok sebagai inti kegiatan 

pembelajaran. Kerja kelompok dapat dalam bentuk kegiatan memecahkan 

masalah, atau memahami dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari. Kerja 

kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berdiskusi, melakukan 

eksplorasi, observasi, percobaan, browsing lewat internet, dan sebagainya. Waktu 

untuk bekerja kelompok disesuaikan dengan luas dan dalamnya materi yang harus 

dikerjakan. Kegiatan yang memerlukan waktu lama dapat dilakukan di luar jam 

pelajaran, sedangkan kegiatan yang memerlukan sedikit waktu dapat dilakukan 

pada jam pelajaran. Agar kegiatan kelompok terarah, perlu diberikan panduan 

singkat sebagai pedoman kegiatan. Sebaiknya panduan ini disiapkan oleh guru. 

Panduan harus memuat tujuan, materi, waktu, cara kerja kelompok dan tanggung 

jawab masing-masing anggota kelompok, serta hasil akhir yang diharapkan dapat 

dicapai. Misalnya, siswa diharapkan dapat mengembangkan media tepat guna 

dalam pembelajaran. Siswa secara bersama-sama perlu berdiskusi, melakukan 

analisis terhadap komponen-komponen pembelajaran seperti; kompetensi apa 

yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, materi apa yang dipelajari, strategi 

pembelajaran yang digunakan, serta bentuk evaluasinya. Siswa juga melakukan 

eksplorasi untuk mengembangkan media tepat guna.  Eksplorasi dapat dilakukan 

secara individual atau kelompok sesuai kesepakatan. Hasil eksplorasi dibahas 

dalam kelompok untuk menghasilkan media-media pembelajaran tepatguna yang 

sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

dinamisator bagi masing-masing kelompok, dengan cara melakukan pemantauan 

terhadap kegiatan belajar siswa, mengarahkan ketrampilan kerjasama, dan 

memberikan bantuan pada saat diperlukan. 

3) Tes/Kuis 

Pada akhir kegiatan kelompok diharapkan semua siswa telah mampu 

memahami konsep/topik/masalah yang sudah dikaji bersama. Kemudian masing-

masing siswa menjawab tes atau kuis untuk mengetahui pemahaman mereka 

terhadap konsep/topik/ masalah yang dikaji. Penilaian individu ini mencakup 

penguasaan ranah kognitif, afektif, dan ketrampilan.  

4) Penghargaan kelompok 
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Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang berhasil memperoleh kenaikan skor dalam tes individu. Kenaikan 

skor dihitung dari selisih antara skor dasar dengan skor tes individual. 

Menghitung skor yang didapat masing-masing kelompok dengan cara 

menjumlahkan skor yang didapat siswa di dalam kelompok tersebut kemudian 

dihitung rata-ratanya. Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata tersebut ditentukan 

penghargaan masing-masing kelompok. Misalnya, bagi kelompok yang mendapat 

rata-rata kenaikan skor sampai dengan 15 mendapat penghargaan sebagai “Good 

Team”. Kenaikan skor lebih dari 15 hingga 20 mendapat penghargaan “Great 

Team”. Sedangkan kenaikan skor lebih dari 20 sampai 30 mendapat penghargaan 

sebagai “Super Team”. Anggota kelompok pada periode tertentu dapat diputar, 

sehingga dalam satu satuan waktu pembelajaran anggota kelompok dapat diputar 

2-3 kali putaran. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dinamika kelompok di 

antara anggota kelompok dalam kelompok tersebut. Di akhir tatap muka Guru 

memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dibahas pada pertemuan itu, 

sehingga terdapat kesamaan pemahaman pada semua siswa. 

 

 

 

e. Ciri - Ciri Pembelajaran Kooperatif: 

1) Belajar dalam kelompok 

Pembagian kelompok belajar diarahkan untuk mencapai keberhasilan 

dalam  menguasai suatu konsep yang di ajar. Tujuannya agar hasil yang dicapai 

melalui usaha bersama dari seorang wakil  yang  dipercayakan di dalam kelompok 

tersebut. Kelompok ini setiap wakilnya mempunyai peranan tertentu dan jelas 

dalam usaha kelompok mencapai tujuan yang ditetapkan, kelompok yang 

dibentuk guru bukan kelompok besar tetapi paling banyak terdiri dari 5 orang, 

juga diperhatikan keberadaan personil tiap kelompok dan diatur secara homogen 

maupun heterogen agar jalannya pembelajaran efektif dan efisien. 

2) Interaksi sosial ditekankan. 
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Setiap wakil dari kelompok akan bertemu dalam satu kelompok dan 

membahas  secara bersama-sama yang selanjutnya hasil yang diperoleh akan 

dibawakan kembali dalam kelompoknya semula, dengan demikian pembahasan 

menjadi berkembang, wakil kelompok mempunyai tanggung jawab memajukan 

pemahaman anggota kelompoknya maka dia dianggap sanggup untuk menerima 

dan memberi suatu informasi/konsep pelajaran pada anggota kelompoknya. 

3) Kerjasama antar siswa dalam mencapai  tujuan. 

Keberhasilan kelompok akan tergantung kepada pemahaman individu-

individu anggotanya. Setiap anggota mempunyai tanggungjawab untuk dapat 

memberi suatu masukan yang berarti pada kelompoknya. Ini dikenal sebagai 

prinsip kerja sama kelompok untuk mencapai keberhasilan. Berdasarkan prinsip 

ini, tugas diberikan kepada semua wakil dari kelompok untuk kemudian 

dipresentasikan. Tanggungjawab tiap wakil kelompok tersebut dimaksudkan  

agar  setiap pelajar dapat aktif dalam kelompoknya. Selanjutnya agar setiap 

pelajar mendapat kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam  

pembahasan kelompoknya, dengan begitu kecakapan seorang anggota dapat 

diberikan kepada anggota lain. 

f. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Walaupun ada orang tua atau guru sendiri yang merasa risau karena siswa 

yang cerdas disatukan dalam satu kelompok dengan siswa yang lemah maka 

pembelajaran kooperatif juga menimbulkan keresahan kepada orang tua dan 

sebagian guru, mereka khawatir kemajuan pendidikan bagi anak-anak mereka yang 

cerdas karena  dalam satu kelompok bersama-sama dengan anak-anak yang kurang 

cerdas, tetapi menurut Slavin (2008: 3) hal tersebut justru memberikan keuntungan 

bila dalam satu kelompok  terdiri dari siswa yang kurang mampu dengan siswa yang 

cerdas.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembauran dalam satu kelompok 

antara siswa cerdas dan siswa yang lemah (pembelajaran kooperatif) dapat 

meningkatkan kemampuan dan kecerdasan (kognitif) siswa apabila dilaksanakan 

dengan sempurna, karena setiap pelajar mempunyai tanggungjawab memberi dan 

menerima sesuatu (saling berbagi) pengetahuan dalam kelompok itu.  Untuk tujuan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ini siswa perlu betul-betul memahami materi pelajaran atau topik pembahasan dan 

bukan sekedar menghafalnya, demi pembahasan materi-meteri pelajaran selanjutnya 

yang lebih kompleks, yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan 

mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. 

Kajian juga menunjukkan pembelajaran kooperatif dapat memperbaiki 

kemahiran sosial siswa. Masing-masing siswa dalam kelompok perlu bekerjasama 

untuk mencapai tujuan  pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu 

mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Siswa yang bersuara 

perlahan perlu meninggikan suara supaya dapat didengar dan dipahami oleh sesama 

temannya di kelompok lain. Kritikan dan saran dari sesama temannya dilakukan 

dengan sewajarnya agar dinamika kelompok tidak hancur dan gerak kerja berjalan 

lancar. 

 

 

 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

Menurut Slavin, Team Assisted Individualization (TAI) yaitu suatu pembelajaran 

secara kelompok campuran pria atau wanita yang beranggotakan 4-6 orang dengan 

pemberian bantuan dari siswa yang pandai atau guru kepada siswa yang kurang secara 

individu. Team Assisted Individualization (TAI) menggabungkan antara belajar kooperatif 

dengan pengajaran individual. Team Assisted Individualization (TAI) merupakan bentuk 

model pembelajaran yang dapat melatih siswa berfikir kritis, kreatif, dan efektif serta 

memanfaatkan keuntungan potensi sosialitas yang bagus dari pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI, peserta didik ditempatkan dalam kelompok 

kelompok kecil yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara 

individu bagi peserta didik yang memerlukannya. Model pembelajaran ini perlu diteliti 

untuk mencari model pembelajaran alternatif yang tepat dan mengacu pada 

pengembangan model-model pembelajaran yang dapat mengaktivkan peserta didik dan 

melibatkan guru secara langsung sebagai mitra kerja dalam proses pembelajaran. 

a. Tahapan Pembelajaran Kooperatif TAI 
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Pada proses pembelajarannya, belajar koperatif tipe TAI melalui delapan 

tahapan, yang meliputi: (1) Pembentukan kelompok; (2) Tes penempatan atau tes 

awal; (3) Materi-materi kurikulum; (4) Belajar kelompok; (5) Skor tim dan 

Rekognisi tim; (6) Kelompok pengajaran; (7) Tes fakta; serta (8) Unit seluruh kelas 

(Slavin, 2008: 195). 

Secara rinci tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran dengan tipe TAI adalah 

sebagai berikut: 

1) Pembentukan kelompok 

Kelompok yang dibentuk beranggotakan 4 atau 6 orang siswa. Kelompok tersebut 

merupakan kelompok haterogen yang mewakili hasil-hasil akademis dalam kelas, 

jenis kelamin, dan ras atau etnis. Fungsi kelompok adalah untuk memastikan 

bahwa semua anggota kelompok ikut belajar, dan lebih khusus adalah 

mempersiapkan anggotanya untuk mengerjakan tes dengan baik. 

2) Tes penempatan atau tes awal 

Para siswa diberi tes pada permualaan program. Soal yang diberikan berkenaan 

dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini dianggap perlu untuk keberhasilan 

suatu pengajaran yang direncanakan. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan 

siswa pada bidang tertentu dan memudahkan guru dalam memberikan bantuan 

jika diperlukan. 

3) Materi-materi kurikulum 

Tiap unit mempunyai bagian-bagian sebagai berikut : 

a) Halaman panduan yang mengulang konsep-konsep yang telah diperkenalkan 

oleh guru dalam kelompok pengajaran akan dibahas secara singkat dan 

memberikan metode tahap-demi-tahap dari penyelesaian masalah. 

b) Beberapa halaman untuk latihan kemampuan. Tiap latihan kemampuan 

memperkenalkan subkemampuan yang mengarah pada penguasaan akhir dari 

seluruh kemampuan. 

c) Tes formatif 

d) Tes unit 

e) Halaman jawaban untuk halaman latihan kemampuan dan tes-tes unit dan 

formatif 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4) Belajar kelompok 

Langkah berikutnya yang mengikuti tes penempatan adalah guru mengajar 

pelajaran pertama. Selanjutnya para siswa diberikan tempat untuk memulai dalam 

unit tersebut dalam kelompok mereka, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Para siswa membentuk pasangan-pasangan atau bertiga dalam suatu 

kelompok untuk pengecekan 

b) Para siswa membaca halaman panduan mereka dan meminta teman satu tim 

atau guru untuk membantu bila diperlukan. Selanjutnya mereka akan 

memulai latihan kemampuan yang pertama dalam unit mereka. 

c) Tiap siswa mengerjakan empat soal pertama dalam latihan kemampuannya 

sendiri dan selanjutnya jawabannya dicek oleh teman satu timnya dengan 

halaman jawaban yang sudah tersedia. Apabila keempat soal tersebut benar, 

siswa tersebut boleh melanjutkan ke latihan kemampuan berikutnya. Jika ada 

yang salah, mereka harus mencoba mengerjakan kembali keempat soal 

tersebut dan seterusnya, sampai siswa bersangkutan dapat menyelesaikan 

keempat soal tersebut dengan benar. Para siswa yang menghadapi masalah 

pada tahap ini di dorong untuk meminta bantuan dari timnya sebelum 

meminta bantuan dari guru. 

d) Apabila siswa sudah dapat menyelesaikan keempat soal dengan benar dalam 

latihan kemampuan terakhir, dia akan mengerjakan tes formatif A, yaitu kuis 

yang terdiri dari sepuluh soal yang mirip dengan latihan kemampuan terakhir. 

Pada saat mengerjakan tes formatif, siswa harus bekerja sendiri sampai 

selesai. Seorang teman satu timnya akan menghitung skor tesnya. Apabila 

siswa tersebut dapat mengerjakan delapan atau lebih soal dengan benar, 

teman satu tim tersebut akan menandatangani hasil tes itu untuk menunjukkan 

bahwa siswa tersebut telah dinyatakan sah oleh teman satu timnya untuk 

mengikuti tes unit. Bila siswa tersebut tidak bisa mengerjakan delapan soal 

dengan benar, guru akan dipanggil untuk membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi siswa tersebut. Guru mungkin akan meminta si siswa untuk 

kembali mengerjakan soal-soal latihan kemampuan lalu mengerjakan tes 
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formatif B, sepuluh soal kedua yang konten dan tingkat kesulitannya sejajar 

dengan tes formatif A. Atau jika tidak, siswa tersebut boleh mengerjakan tes 

unit sampai dia mengerjakan tes formatif dan pekerjaannya diperiksa oleh 

temannya. 

e) Siswa menyelesaikan tes unitnya yang merupakan tes akhir untuk 

menentukan kriteria kelompok.  

5) Skor tim dan rekognisi tim 

Pada tiap akhir minggu, guru menghitung jumlah skor tim. Skor ini didasarkan 

pada jumlah rata-rata unit yang bisa dicakupi oleh tiap anggota tim dan jumlah 

tes-tes unit yang berhasil diselesaikan dengan akurat. Kriterianya dibangun dari 

kinerja tim. 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. Tim-tim yang memenuhi kriteria sebagai Tim Super 

atau Tim Sangat Baik menerima sertifikat yang menarik. 

6) Kelompok pengajaran 

Setiap hari guru memberikan pengajaran selama sekitar sepuluh sampai lima belas 

menit kepada dua atau tiga kelompok kecil siswa yang terdiri dari siswa-siswa 

dari tim berbeda yang tingkat pencapain kurikulumnya sama. Guru menggunakan 

konsep pelajaran spesifik yang telah sediakan oleh program. Tujuan dari sesi ini 

adalah untuk mengenalkan konsep-konsep utama kepada para siswa. Secara 

umum para siswa tersebut menerima pengenalan konsep-konsepnya dalam 

kelompok pengajaran sebelum mereka mengerjakan soal-soal tersebut dalam unit-

unit individual. Sementara guru bekerja bersama kelompok pengajaran, siswa-

siswa lainnya melanjutkan mengerjakan unit-unit individual mereka dalam timnya 

masing-masing. Pengajaran langsung untuk mengajari kelompok ini dapat 

diterapkan dalam program individual oleh fakta bahwa para siswa bertanggung 

jawab untuk hampir semua pemeriksaan, penanganan materi dan pengarahan. 

7) Tes fakta 

Seminggu dua kali, para siswa diminta mengerjakan tes-tes fakta selama tiga 

menit. Para siswa tersebut diberikan lembar-lembar fakta untuk dipelajari di 

rumah untuk persiapan menghadapi tes-tes ini. 
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8) Unit seluruh kelas 

Pada akhir tiap tiga minggu, guru menghentikan program individual dan 

menghabiskan satu minggu mengajari seluruh kelas dari materinya. 

b. Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran kooperatif tipe TAI meliputi : persiapan materi, 

pengelompokkan siswa dalam tim. 

1) Persiapan Materi 

Materi pelajaran dirancang sedemikian rupa disesuaikan dengan pembelajaran 

kooperatif TAI. Rancangan tersebut disajikan dalam sebuah perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari : bahan ajar, rencana pembelajaran, lembar 

kegiatan siswa dan lembar tes unit. 

2) Pengelompokkan siswa dalam tim 

Setiap anggota kelompok beranggotakan 4 sampai 6 siswa yang terdiri dari siswa 

kurang pandai, sedang, dan pandai. Hal ini guru menentukan anggota setiap 

kelompok. Guru juga harus mempertimbangkan kriteria lainnya, misalnya 

kerajinan, jenis kelamin, latar belakang sosial dan lainnya. 

 

c. Langkah Aktivitas Pembelajaran 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah 

sebagai berikut:  

1) Pemberian bahan ajar atau LKS 

Pada langkah ini yang diperlukan dalam pembelajaran yaitu : a) bahan ajar yang 

memuat tujuan pembelajaran dan materi pelajaran, b) LKS, c) tes unit. Setiap 

memulai pelajaran guru memberikan pengajaran selama sekitar sepuluh sampai 

lima belas menit untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing siswa dalam 

mempelajari bahan ajarnya secara individu. 

2) Pembentukan kelompok 

Pada langkah ini guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-6 

orang yang heterogen, kemudian siswa membentuk pasangan-pasangan atau 

bertiga untuk pengecekan. Pembentukan kelompok ini bisa dilakukan sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. 
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3) Siswa belajar dalam kelompok 

Setelah siswa menerima bahan ajar, maka siswa mempelajari materi secara 

individual. Pada saat ini apabila siswa kurang memahami materi ajar, maka siswa 

disarankan untuk bertanya kepada teman sekelompok sebelum bertanya kepada 

guru. Guru siap membimbing siswa dalam kelompok-kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

4) Siswa mengerjakan LKS atau soal latihan 

Setelah siswa memahami bahan ajar, maka dilanjutkan dengan mengerjakan LKS 

atau soal latihan berupa soal keterampilan praktis. Ketika siswa mengerjakan 

latihan soal, maka siswa diperbolehkan bertanya kepada teman sekelompok agar 

mencapai jawaban yang benar yang telah ditetapkan. Masing-masing siswa 

melakukan pengecekan terhadap hasil jawaban teman pasangannya. Apabila ada 

kesulitan, maka guru siap untuk memberikan bimbingan. Masing-masing anggota 

kelompok mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada dalam latihan soal. 

Mengerjakan soal yang ada secara mandiri dan selanjutnya saling mencocokkan 

jawaban dengan teman satu kelompoknya. 

5) Siswa mengerjakan kuis individual 

Tahap ini dilakukan setelah siswa memperoleh jawaban benar pada LKS atau 

latihan soal yang telah ditetapkan. Siswa bekerja individual sampai selesai. Pada 

tahap ini siswa tidak diperbolehkan bertanya kepada teman. Tujuan diadakan kuis 

adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai mata 

pelajarannya.  

6) Mengadakan tes unit yang merupakan tes akhir 

Tes akhir diadakan setelah siswa mampu memahami materi pelajaran. Tes akhir 

ini dikerjakan secara individu tidak boleh dibantu oleh teman satu kelompok. 

7) Guru menghitung skor tim 

Skor ini didasarkan pada jumlah rata-rata nilai lembar kerja yang telah dikerjakan 

oleh masing-masing anggota tim dan akurasi dari tes prestasi. 

 

8) Pemberian penghargaan kelompok 
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 Kelompok dijumlahkan untuk menentukan penghargaan kelompok, dimana 

kelompok yang terbaik memiliki skor tertinggi disebut kelompok super 

(superteam), skor menengah dengan kelompok hebat (greatteam) dan skor 

minimum dengan kelompok baik (goodteam). 

9) Mengajar seluruh kelas 

Guru menghentikan program individual atau pengajaran kelompok dan 

dilanjutkan dengan mengajar ke seluruh kelas dengan strategi pemecahan soal. 

d. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif TAI 

Slavin (2008: 190-195) menyatakan bahwa TAI  dirancang untuk 

menyelesaikan masalah-masalah teoritis dan praktis dari sistem pengajaran 

individual sehingga memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut : 

1) Dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin. 

2) Guru setidaknya akan menghabiskan separuh dari waktunya untuk mengajar 

kelompok-kelompok kecil. 

3) Operasional program tersebut akan sedemikian sederhananya sehingga para siswa 

akan dapat melakukannya. 

4) Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan 

dengan cepat dan akurat, dan tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan 

jalan pintas lain, sekalipun siswa yang mengecek kemampuannya ada dibawah 

siswa yang dicek dalam rangkaian pengajaran, dan prosedur pengecekan akan 

cukup sederhana dan tidak menganggu si pengecek. 

5) Dengan membuat para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif 

dengan status sejajar, program ini akan membangun kondisi untuk terbentuknya 

sikap-sikap positif terhadap siswa-siswa yang cacat secara akademik dan di antara 

para siswa dari latar belakang ras atau etnik berbeda. 

Disamping memiliki kelebihan, pembelajaran kooperatif tipe TAI  juga 

terdapat kekurangan-kekuarangan antara lain, dibutuhkan waktu yang lama dalam 

pembelajaran dan apabila siswa dalam kelas jumlahnya cukup banyak maka guru 

akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan bimbingan, 

sehingga diperlukan beberapa guru dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. 
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4. Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 

Hasil belajar memuat kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar. Hasil belajar dalam proses pembelajaran adalah salah satu bagian 

terpenting disamping proses atau cara pembelajaran tersebut. Hasil belajar tersebut pada 

dasarnya merupakan prestasi belajar siswa setelah melalui tahapan-tahapan dalam proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan petunjuk untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan pembelajaran seorang siswa. Proses belajar mengajar berhasil jika 

pencapaian hasil belajar siswa tinggi. Hasil belajar dicapai oleh siswa setelah melakukan 

pendidikan dan latihan dalam suatu jenjang pendidikan. Pengukuran hasil belajar dapat 

dilakukan dengan tes atau evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Untuk melakukan evaluasi diperlukan alat evaluasi diperlukan alat evaluasi 

yang obyektif, menyeluruh dan berkesinambungan. 

Terdapat 3 ranah perilaku yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

instrument penilaian yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar peserta 

didik dapat diklasifikasi ke dalam tiga ranah (domain), yaitu: (1) domain kognitif 

(pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika); (2) domain 

afektif (sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan 

intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional); dan (3) domain psikomotor 

(keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan 

kecerdasan musikal). 

Kecakapan kognitif siswa yang sangat perlu dikembangkan oleh guru yaitu 

strategi belajar memahami isi materi pelajaran dan strategi meyakini arti penting isi 

materi pelajaran dan aplikasi serta menyerap pesan-pesan moral yang terkadang dalam 

materi pelajaran. Ranah psikomotor menekankan keterampilan siswa memperagakan 

suatu kegiatan secara fisik. Hasil belajar ekonomi adalah hasil dari seorang siswa dalam 

mengikuti pembelajaran ekonomi pada jenjang pendidikan yang diukur dari kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan mata pelajaran ekonomi. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif  tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) dalam penelitian ini, sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian 
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tentang model pembelajaran kooperatif  tipe TAI (Team-Assisted Individualization). Ana 

Kurniati (2007) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik Kelas VIII SMP N 1 

Ngadirejo Temanggung.” Hasil penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) lebih efektif daripada model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran pada 

kelas eksperimen diperoleh skor rata-rata setiap pertemuan berturut-turut adalah 57,14%, 

62,5%, 75 %, dan 85,71%. Sedangkan hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas 

eksperimen selama pembelajaran diperoleh data skor rata-rata pada setiap pertemuan 

berturut-turut adalah 62,5%, 69,64%, 80,35 %, dan 87,5%. Dari hasil observasi 

menunjukkan aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran dan aktivitas peserta didik 

pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) semakin membaik pada setiap pertemuan (diambil dari 

www. digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH10b4/...dir/doc.pdf). 

Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) sebelumnya juga pernah dilakukan. Retna Kusumaningrum 

(2007) mengadakan penelitian tentang “Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TAI (Team Assisted Individualization) Melalui Pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

terhadap Hasil Belajar Matematika Sub Pokok Bahasan Jajargenjang dan Belahketupat 

pada Siswa Kelas VII SMP N 11 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007”. Dalam 

penelitian tersebut menyatakan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

(Team Assisted Individualization) yang lebih menekankan pada kerjasama kelompok 

yang bersifat heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh 

guru (LKS) dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa 

yang memerlukannya, diharapkan dapat berpengaruh pada hasil belajar yang lebih 

optimal. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 

sebesar 72,28 dan kelompok kontrol sebesar 63,50. Hasil uji t diperoleh terhitung = 3,014 

> ttabel (1,66), yang berarti bahwa rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik 
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daripada rata-rata hasil belajar kelompok kontrol. Hasil uji ketuntasan belajar pada kelas 

eksperimen diperoleh thitung = 3,35 > -ttabel (-1,69) yang berarti hasil belajar siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar (> 65). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TAI melalui pemanfaatan LKS lebih efektif daripada model pengajaran 

langsung terhadap hasil belajar matematika sub pokok bahasan jajargenjang dan 

belahketupat pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun pelajaran 2006/2007 

(diambil dari www.docstoc.com/.../KEEFEKTIFAN-MODEL-PEMBELAJARAN-

KOOPERATIF-TIPE-TAI) 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

pada mata pelajaran ekonomi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

Mata pelajaran ekonomi adalah mata pelajaran wajib sehingga semua siswa 

kelas X pasti menerima pelajaran ini, ekonomi merupakan mata pelajaran yang bersifat 

teoritis dan praktis sehingga membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang jelas. 

Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa tersebut diperlukan suatu model 

pembelajaran yang mampu membuat siswa tidak sekedar menghafal materi terlebih 

memahami materi sehingga dapat menerapkan dalam situasi yang telah ada.  

Salah satu tipe model belajar kooperatif adalah Team Assisted Individualization 

(TAI). Menurut Slavin, Team Assisted Individualization (TAI) yaitu suatu pembelajaran 

secara kelompok campuran pria atau wanita yang beranggotakan 4-6 orang dengan 

pemberian bantuan dari siswa yang pandai atau guru kepada siswa yang kurang secara 

individu. Team Assisted Individualization (TAI) menggabungkan antara belajar kooperatif 

dengan pengajaran individual. Team Assisted Individualization (TAI) merupakan bentuk 

model pembelajaran yang dapat melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan efektif serta 

memanfaatkan keuntungan potensi sosialitas yang bagus dari pembelajaran kooperatif.  

Team Assisted Individualization (TAI) merupakan pembelajaran versi belajar kelompok 

yang setelah siswa mempelajari bahan yang diterimanya, mereka diberi tes diagnostik 

seri. Melalui tes berseri kesulitannya yang telah dibuat bertingkat ini, siswa dapat 

memacu tingkat kemampuannya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Siswa baru boleh 

mengangambil tes berikutnya jika tes sebelumnya telah dikerjakan dengan benar. Dalam 
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TAI ini tetap ada upaya guru mendorong anggota kelompok untuk membantu anggota 

kelompok yang lain di dalam grup-nya untuk maju bersama. Kemajuan yang dialami oleh 

anggota-anggota kelompok menjadi poin bagi kelompoknya. Semakin anggota kelompok 

menyelesaikan seri soal-soal dengan benar,  dan semakin tinggi peringkat seri yang 

berhasil diselesaikan, maka akan semakin besar pula poin yang diraih oleh sebuah 

kelompok. Oleh karena TAI ini mengontrol kemajuan siswa melalui seri tes, Guru 

mempunyai banyak waktu untuk mengamati kemajuan siswanya. Guru mempunyai 

waktu yang cukup untuk memberikan bimbingan secara individual kemampuan siswa 

yang mempunyai persoalan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, diperkirakan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada mata pelajaran ekonomi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Diagram Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. Kerangka Pemikiran 
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D. Perumusan Hipotesis 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

pada mata pelajaran ekonomi dapat meningkatan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Surakarta pada Kelas X-4 semester II 

tahun pelajaran 2008/2009.  

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2008/2009 

bulan Maret atau disesuaikan dengan persiapan penelitian ini selesai. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Class Room Action Research). Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas bahwa 

penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kuantitatif, akan tetapi lebih bersifat untuk 

mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Di dalam penelitian ini, kegiatan 

peneliti di lapangan adalah untuk menyusun rencana kegiatan, melaksanakan observasi, 

mengadakan wawancara dengan subyek penelitian, mengadakan evaluasi dan akhirnya 

melaporkan hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah model Kemmis dan Mc 

Taggar dalam Kasbolah (2001: 63-65) yang berupa model spiral. Dalam perencanaan, 

Kemmis menggunakan sistem spiral refleksi diri dimulai dengan rencana, tindakan, 

pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali sebagai dasar untuk suatu ancang-ancang 

masalah.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan data yang relevan 

dengan permasalahannya, sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu digunakan 

teknik pengumpulan data sehingga diperoleh data yang benar-benar valid dan dapat 

dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi berperan pasif dan 

menggunakan jenis observasi terstruktur, karena peneliti hanya berperan sebagai 

pengamat pelaksanaan model pembelajaran kooperatif TAI  yang berpedoman pada 

lembar observasi yang telah disusun peneliti. 

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang meliputi metode 

dan strategi kegiatan belajar mengajar observasi merupakan proses perekaman dan 

mengamati semua peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama penelitian tindakan kelas 

berlangsung. 

2. Metode Wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik petunjuk umum wawancara dengan cara 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses 

wawancara sehingga diharapkan pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup 

seluruhnya. 

3. Tes Hasil Belajar 

Tes digunakan untuk mengambil data yaitu untuk mendapatkan data tentang 

hasil belajar yang dicapai siswa selama proses pembelajaran baik kognitif maupun 

afektif. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Tindakan 

1. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah : 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi : silabus mata pelajaran Ekonomi 

dan skenario pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 
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TAI dimana siswa dapat mendengar, melihat, mendiskusikan, dan menerapkan topik 

pembelajaran. 

2) Menyusun instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Lembar 

observasi digunakan untuk mengetahui kondisi belajar siswa dengan adanya 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

dan mengetahui peran serta atau keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

3) Menyiapkan sumber bahan yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

4) Menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan sesuai dengan skenario 

pembelajaran. 

5) Mendesain alat evaluasi berupa soal tes untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa 

setelah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization). 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan aspek collaborative participatori antara tim 

peneliti sangat penting. Hubungan kolaborasi tersebut harus tercapai dalam suasana 

demokratis agar implementasi rencana  tindakan dapat berjalan dalam suasana efektif dan 

efisien. Guru dan peneliti berkolaborasi untuk mengetahui apakah setelah tindakan 

dilakukan terjadi perubahan atau peningkatan sehingga diperlukan suatu gambaran 

tentang keadaan awal. Berdasarkan gambaran tersebut dapat ditentukan apa yang harus 

diubah, diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan diketahuinya kedaan awal, maka perubahan 

dan peningkatan dapat diikuti dari waktu ke waktu selama tindakan dilaksanakan 

(Kasbolah, 2001: 49). 

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pengajar adalah guru mata  

pelajaran IPS Ekonomi Kelas X. Pada tahap ini dilakukan suatu tindakan untuk 

menghasilkan adanya peningkatan dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran 

menjadi lebih efektif, siswa menjadi lebih aktif, dan hasil belajar meningkat. Hal-hal 

yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan adalah implementasi model 
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pembelajaran kooperatif TAI (Team-Assisted Individualization) yang telah disusun oleh 

peneliti. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI (Team-Assisted Individualization) secara rinci sebagai berikut: 

 

 

a. Pemberian bahan ajar atau LKS 

Pada langkah ini yang diperlukan dalam pembelajaran yaitu: (a) bahan ajar yang 

memuat tujuan pembelajaran dan materi pelajaran; (b) LKS; (c) tes unit. Setiap 

memulai pelajaran guru memberikan pengajaran selama sekitar sepuluh sampai lima 

belas menit untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing siswa dalam 

mempelajari bahan ajarnya secara individu. 

b. Pembentukan kelompok 

Pada langkah ini guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang 

yang heterogen, kemudian siswa membentuk pasangan-pasangan atau bertiga untuk 

pengecekan. Pembentukan kelompok ini bisa dilakukan sebelum proses pembelajaran 

berlangsung. 

c. Siswa belajar dalam kelompok 

Setelah siswa menerima bahan ajar, maka siswa mempelajari materi secara 

individual. Pada saat ini apabila siswa kurang memahami materi ajar, maka siswa 

bertanya kepada teman sekelompok sebelum bertanya kepada guru. Guru siap 

membimbing siswa dalam kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. 

d. Siswa mengerjakan LKS atau soal latihan 

Setelah siswa memahami bahan ajar, maka dilanjutkan dengan mengerjakan LKS 

atau soal latihan berupa soal keterampilan praktis yang berisi dua bagian yaitu bagian 

satu dan bagian dua. Ketika siswa mengerjakan bagian satu, maka siswa 

diperbolehkan bertanya kepada teman sekelompok agar mencapai jawaban yang 

benar yang telah ditetapkan. Masing-masing siswa melakukan pengecekan terhadap 

hasil jawaban teman pasangannya. Apabila ada kesulitan, maka guru siap untuk 

memberikan bimbingan. Setelah memperoleh beberapa jawaban benar yang telah 

ditetapkan, siswa harus mengerjakan bagian dua secara individual. Pada tahap ini 
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siswa tidak diperbolehkan bertanya kepada teman, tetapi apabila siswa tidak 

memperoleh beberapa jawaban yang telah ditetapkan, maka guru dipanggil untuk 

menindaklanjuti hal ini. 

 

e. Siswa mengerjakan tes unit 

Tahap ini dilakukan setelah siswa memperoleh jawaban benar pada LKS atau soal 

latihan bagian dua yang telah ditetapkan. Siswa bekerja individual sampai selesai. Tes 

unit ini digunakan sebagai dasar pemberian skor kelompok. 

f. Pemberian penghargaan kelompok 

Kelompok dijumlahkan untuk menentukan penghargaan kelompok, dimana kelompok 

yang terbaik memiliki skor tertinggi disebut kelompok super (superteam), skor 

menengah dengan kelompok hebat (greatteam) dan skor minimum dengan kelompok 

baik (goodteam). 

 

3. Observasi 

Bersamaan dengan dilaksanakannya  tindakan, peneliti melakukan observasi 

terhadap pelaksanaan dan hasil tindakan dari penerapan model pembelajaran kooperatif 

TAI (Team-Assisted Individualization). Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan 

menghasilkan perubahan yang diinginkan. 

Peneliti bertugas sebagai pengamat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

(KBM). Fokus pengamatan ditekankan pada implementasi pembelajaran kooperatif TAI 

(Team-Assisted Individualization) terhadap kualitas pembelajaran secara menyeluruh 

yang meliputi : peran serta siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan 

pencapaian hasil belajar. 

Observasi yang dilakukan adalah  

a. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Kemampuan mengerjakan tugas. 

c. Tanggapan siswa terhadap strategi pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran koopertaif tipe TAI (Team-Assisted Individualization). 

d. Suasana kegiatan belajar mengajar (KBM). 
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4. Analisis dan Refleksi 

Kegiatan refleksi ini mencakup kegiatan analisis, interpretasi dan evaluasi atas 

informasi yang diperoleh dari kegiatan observasi. Data yang telah terkumpul dalam 

kegiatan observasi harus secepatnya dianalisis dan diinterpretasi (diberi makna) sehingga 

dapat segera diketahui apakah tindakan yang dilakukan telah mencapai tujuan atau 

belum. Interpretasi (pemaknaan) hasil observasi ini menjadi dasar untuk melakukan 

langkah berikutnya dalam pelaksanaan tindakan. 

Refleksi dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi 

dan apa yang telah dihasilkan pada proses tindakan dihubungkan dengan penyelesaian 

permasalahan yang ditargetkan pada siklus tersebut. Pada tahap ini hasil observasi 

dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti untuk kemudian dilakukan refleksi untuk 

melihat kekurangan atau kelemahan yang telah terjadi. Pada tahap ini pula dilakukan 

diskusi oleh siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah terjadi. Hasil refleksi 

ini akan digunakan dalam perencanaan siklus berikutnya. 

Berdasarkan pelaksanaan tahap observasi dan evaluasi sebelumnya, data yang 

diperoleh selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi peneliti untuk perbaikan metode 

pembelajaran materi pokok berikutnya. Salah satu aspek penting dari kegiatan refleksi 

adalah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan. 
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Secara skematis prosedur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 Siklus I 

  Pemahaman   →     Alternatif Pemecahan    →    Pelaksanaan Tindakan I 

                     (Rencana Tindakan)    

   

Refleksi I       ←        Analisis Data I          ←             Observasi I 

 

 Siklus II 

 Belum              →   Alternatif Pemecahan    →    Pelaksanaan Tindakan II 

 terselesaikan           (Rencana Tindakan)    

   

Refleksi II       ←        Analisis Data II        ←            Observasi II 

 

 

 

 

 

Gambar II. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKLUS N 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Masalah Pembelajaran Ekonomi di Kelas X-4 SMA Negeri 8 

Surakarta 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan 

kegiatan identifikasi masalah (observasi awal) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

nyata yang ada di lapangan. Observasi awal dilakukan pada bulan Mei 2009 di SMA 

Negeri 8 Surakarta. Berdasarkan dokumentasi nilai mata pelajaran ekonomi menunjukkan 

bahwa hasil belajar mata pelajaran ekonomi kelas X-4 memiliki rata-rata kelas yang 

terendah yaitu 55,65 (hasil nilai raport semester satu). Hal tersebut berdampak pada 

tingkat penguasaan materi ekonomi siswa masih relatif rendah. Siswa tidak terlalu 

antusias dan kurang aktif dalam mata pelajaran ekonomi karena siswa cenderung tidak 

menggunakan kesempatan untuk bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi. 

Identifikasi lebih lanjut terhadap model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ekonomi, menunjukkan bahwa guru merasa kesulitan dalam menerapkan model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran ekonomi kadang-kadang guru menggunakan metode diskusi terhadap siswa 

tetapi sebagian besar materi diberikan dengan metode ceramah. Hal ini menyebabkan 

interaksi guru dengan siswa kurang. 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan ini, maka untuk menyelesaikannya 

diperlukan model pembelajaran yang lebih melibatkan peran siswa. Model pembelajaran 

kooperatif memungkinkan timbulnya komunikasi dan interaksi yang lebih berkualitas 

antara siswa dalam kelompok, maupun antara siswa dengan siswa antar kelompok, dan 

antar siswa dengan guru sebagai motivator, fasilitator dan moderator. 

Penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization), yaitu suatu pembelajaran secara kelompok campuran pria atau wanita 

yang beranggotakan 4-6 orang dengan pemberian bantuan dari siswa yang pandai atau 

guru kepada siswa yang kurang secara individu. Team Assisted Individualization (TAI) 
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menggabungkan antara belajar kooperatif dengan pengajaran individual. Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan bentuk model pembelajaran yang dapat melatih siswa 

berfikir kritis, kreatif dan efektif serta memanfaatkan keuntungan potensi sosialitas yang 

bagus dari pembelajaran kooperatif. 

 

2. Hasil Penelitian 

Peneliti melakukan tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap mata 

pelajaran yang akan diajarkan oleh guru sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar atau 

sebelum dimulai penelitian tindakan kelas yang mana tes tersebut dalam bentuk tes 

dengan soal esai diperoleh hasil seperti tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 2. Hasil Tes Awal Kemampuan Siswa 

Nilai Jumlah siswa (orang) Presentase (%) 

70 – 74 

65 – 69 

60 – 64 

55 – 59 

50 – 54 

45 – 49 

2 

6 

2 

7 

13 

4 

5,8 

17,7 

5,9 

20,6 

38,2 

11,8 

Jumlah 34 100 

Sumber : data primer diolah, 2009 

 

Hasil tes awal pada tabel diatas tergambar bahwa dari 34 siswa kelas X-4 SMA 

Negeri 8 Surakarta, 26 siswa atau 76,5 % belum mencapai batas ketuntasan yang 

ditetapkan yaitu nilai 65. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa terhadap mata 

pelajaran ekonomi belum sesuai tujuan pembelajaran. 

Proses penelitian ini terdiri dari 4 tahap yaitu : (1) perencanaan tindakan; (2) 

pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) analisis dan refleksi tindakan.  

 

a. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan tindakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 

Mei 2009 di ruang Guru SMA Negeri 8 Surakarta. Peneliti dan guru mendiskusikan 
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rencana tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini. Kemudian 

disepakati bahwa pelaksanaan tindakan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 

15 Mei 2009 (sesuai jadwal pelajaran Ekonomi). Tahap perencanaan tindakan 

meliputi kegiatan sebagai berikut ini: 

1)   Menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi : silabus mata pelajaran 

Ekonomi dan skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif TAI dimana siswa dapat mendengar, melihat, mendiskusikan, dan 

menerapkan topik pembelajaran. 

Peneliti dibantu guru menyiapkan silabus mata pelajaran ekonomi kelas X 

kemudian peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

mendiskusikan skenario pembelajaran ekonomi menggunakan model 

pembelajaran kooperatif TAI. Skenario pembelajaran yang direncanakan  

sebagai berikut: 

a) Pertemuan pertama 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit 

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa. 

(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk membangkitkan 

minat siswa dengan mengecek kondisi baik siswa maupun kelas. 

(3) Guru memberikan pengarahan tentang model pembelajaran kooperatif 

TAI  yang akan diterapkan kepada siswa. 

(4) Guru melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

terhadap materi yang akan dilakukan model pembelajaran kooperatif 

TAI. 

b) Pertemuan kedua 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa. 

(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk membangkitkan 

minat siswa dengan mengecek kondisi baik siswa maupun kelas. 

(3) Pembentukan tim, dari 34 siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-

masing tim beranggotakan minimal 5 orang siswa yang heterogen. 
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(4) Guru menjelaskan materi tentang konsumsi dan tabungan secara garis 

besar. 

(5) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah disampaikan Masing-masing kelompok mempelajari 

materi secara individual. 

(6) Siswa mengerjakan LKS atau latihan soal berupa soal keterampilan 

praktis, siswa diperbolehkan bertanya kepada teman sekelompok dan 

kepada guru apabila teman sekelompoknya sudah tidak bisa 

membantunya dalam menyelesaikan latihan soal. Pembahasan latihan 

soal dilakukan pada masing-masing kelompok ketika sudah selesai 

mengerjakan latihan soalnya. 

(7) Guru menskor nilai latihan soal masing-masing kelompok. 

(8) Ketua kelompok mencatat skor nilai hasil perolehan latihan soal 

anggota kelompoknya dalam lembar evaluasi kegiatan. 

c) Pertemuan ketiga 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa. 

(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk membangkitkan 

minat siswa dengan mengecek kondisi baik siswa maupun kelas. 

(3) Guru memberikan soal kuis, pada tahap ini siswa tidak diperbolehkan 

bertanya kepada teman. 

(4) Masing-masing siswa melakukan pengecekan terhadap hasil jawaban 

teman pasangannya. 

(5) Guru memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan guna 

memantapkan pemahaman siswa. 

(6) Guru menskor nilai kuis individual masing-masing kelompok. 

(7) Ketua kelompok mencatat skor nilai hasil perolehan kuis individual 

anggota kelompoknya dalam lembar evaluasi kegiatan. 

d) Pertemuan keempat 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa. 
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(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk membangkitkan 

minat siswa dengan mengecek kondisi baik siswa maupun kelas. 

(3) Guru memberikan tes akhir, pada tahap ini siswa tidak diperbolehkan 

bertanya kepada teman. 

(4) Masing-masing siswa melakukan pengecekan terhadap hasil jawaban 

teman pasangannya. 

(5) Guru menghitung semua perolehan skor atau nilai pada masing-masing 

kelompok. 

(6) Guru memberikan penghargaan kelompok dari hasil skor didasarkan 

pada jumlah rata-rata nilai lembar kerja yang telah dikerjakan oleh 

masing-masing anggota tim dan akurasi dari tes prestasi. Kelompok 

yang terbaik memiliki skor tertinggi disebut kelompok super 

(superteam), skor menengah dengan kelompok hebat (greatteam) dan 

skor minimum dengan kelompok baik (goodteam). 

e) Pertemuan kelima  

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa. 

(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk membangkitkan 

minat siswa dengan mengecek kondisi baik siswa maupun kelas. 

(3) Guru menghentikan program individual atau pengajaran kelompok dan 

dilanjutkan dengan mengajar ke seluruh kelas dengan strategi 

pemecahan soal. 

2)   Menyusun instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Lembar 

observasi digunakan untuk mengetahui kondisi belajar siswa dengan adanya 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) dan mengetahui peran serta atau keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3)   Menyiapkan sumber bahan yang sesuai dengan Standar kompetensi dan 

Kompetensi dasar. 

Standar Kompetensi  : Memahami konsumsi dan investasi 
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Kompetensi Dasar  :Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan 

4)   Menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan sesuai dengan skenario 

pembelajaran. 

5)   Mendesain alat evaluasi berupa soal tes untuk mengetahui tingkat hasil belajar 

siswa setelah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-

Assisted Individualization). 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan selama 5 jam pelajaran, seperti yang 

telah direncanakan, yaitu hari Jumat 15 Mei 2009, hari Senin 18 Mei 2009, hari 

Jumat 22 Mei 2009, hari Senin 25 Mei 2009 dan hari Jumat 29 Mei 2009 di ruang 

kelas X-4. Pertemuan dilaksanakan selama 7 x 45 menit sesuai dengan skenario 

pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Materi pada pelaksanaan tindakan ini adalah Konsumsi, Tabungan dan 

Investasi. Pada awal pelaksanaan tindakan atau pertemuan pertama diberikan 

pengarahan tentang model pembelajaran kooperatif tipe TAI  (Team-Assisted 

Individualization) kepada siswa. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan model 

pembelajaran tersebut berjalan lancar. Pengarahan tersebut berupa langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif TAI yang meliputi : pemberian bahan ajar atau LKS, 

pembentukan kelompok, siswa belajar dalam kelompok, siswa mengerjakan LKS 

atau soal latihan, siswa mengerjakan kuis individual, mengadakan tes unit yang 

merupakan tes akhir, guru menghitung skor tim, pemberian penghargaan kelompok, 

dan guru mengajar seluruh kelas. Dengan adanya pengarahan tersebut maka siswa 

akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai model pembelajaran kooperatif 

TAI sehingga siswa dapat melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan pada tiap tahapan. Selain itu juga guru memberikan penjelasan tentang 

aspek-aspek yang dinilai selama model pembelajaran TAI dilaksanakan yaitu : 

keaktifan siswa dalam kelompok dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan. Guru juga menjelaskan bahwa akan ada penghargaan bagi 

setiap kelompok. Setelah dilakukan beberapa pengarahan maka guru memberikan 
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soal tes awal kemampuan siswa untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman 

siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

Pertemuan kedua, pembentukan kelompok di dasarkan pada nilai tes awal 

siswa dimana masing-masing kelompok bersifat heterogen kemudian siswa 

mengerjakan latihan soal, siswa diperbolehkan bertanya kepada teman sekelompok 

dan kepada guru. Pertemuan ketiga, siswa mengerjakan kuis dimana masing-masing 

siswa tidak boleh bertanya dengan teman sekelompoknya atau kepada teman yang 

lainnya. Pertemuan keempat, siswa mengerjakan tes unit atau tes akhir untuk 

mengetahui capaian hasil pemahaman siswa terhadap materi. 

Urutan pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut : 

1) Pertemuan pertama (Jumat, 15 Mei 2009) 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan salam kemudian melakukan presensi 

siswa yang mengikuti pelajaran. 

b) Guru memberikan pengarahan tentang model  pembelajaran kooperatif TAI 

yang akan diterapkan kepada siswa. 

c) Guru melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap 

materi yang akan dilakukan model pembelajaran kooperatif TAI. 

2) Pertemuan kedua (Senin, 18 Mei 2009) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan salam kemudian melakukan presensi 

siswa yang mengikuti pelajaran, siswa yang tidak masuk ada 2 orang yaitu 

Ferrizar Adhiyasa dan Solekha Tulus. 

b) Guru melakukan pembentukan tim, dari 34 siswa dibagi menjadi 6 kelompok. 

Masing-masing tim beranggotakan minimal 5 orang siswa yang heterogen 

(siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang berbeda). Kemampuan 

akademik siswa didasarkan atas nilai tes awal kemampuan siswa. 

c) Guru menjelaskan materi tentang konsumsi dan tabungan secara garis besar. 

d) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang telah disampaikan, masing-masing kelompok mempelajari materi secara 

individual. 
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e) Guru memberikan latihan soal kepada siswa berupa soal keterampilan praktis, 

siswa diperbolehkan bertanya kepada teman sekelompok dan kepada guru 

apabila teman sekelompoknya sudah tidak bisa membantunya dalam 

menyelesaikan latihan soal. Pembahasan latihan soal dilakukan pada masing-

masing kelompok ketika sudah selesai mengerjakan latihan soalnya. Latihan 

soal dari masing-masing kelompok sudah bisa terselesaikan dan dibahas oleh 

masing-masing anggota dikelompoknya hanya ada 3 orang dalam kelompok 

IV, V dan VI yang belum selesai mengerjakan karena belum bisa 

menyelesaikan dan keterbatasan waktu sehingga siswa yang belum selesai 

mengerjakan latihan soal bisa diselesaikan di rumah sebagai tugas dan akan 

dibahas dengan teman sekelompoknya karena menjadi tanggungjawab 

bersama dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan latihan soal. 

f) Guru menskor nilai latihan soal dari masing-masing kelompok yang sudah 

terselesaikan kemudian ketua kelompok juga mencatat skor nilai hasil 

perolehan latihan soal anggota kelompoknya dalam lembar evaluasi kegiatan. 

3) Pertemuan ketiga (Jumat, 22 Mei 2009) 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan salam kemudian melakukan presensi 

siswa yang mengikuti pelajaran. 

b) Siswa dalam kelompoknya sudah berhasil menyelesaikan latihan soalnya. 

c) Guru menskor nilai latihan soal dari kelompok yang pada pertemuan lalu 

belum menyelesaikan latihan soalnya dan ketua kelompok juga mencatat skor 

nilai hasil perolehan latihan soal anggota kelompoknya dalam lembar 

evaluasi kegiatan. 

d) Guru memberikan soal kuis kepada siswa dimana pada tahap ini siswa tidak 

diperbolehkan bertanya kepada teman. 

e) Masing-masing siswa dalam kelompok apabila sudah selesai mengerjakan 

kuis individual ini kemudian didalam kelompoknya melakukan pengecekan 

terhadap hasil jawaban teman pasangannya. Masing-masing kelompok dapat 

menyelesaikan kuis individual akan tetapi karena waktu terbatas sehingga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengecekan dilakukan oleh kebijakan masing-masing kelompok tetapi ada 

pengawasan dari guru. 

f) Ketua kelompok mencatat skor nilai hasil perolehan kuis individual angota 

kelompoknya dalam lembar evaluasi kegiatan kemudian melaporkan hasil 

skor timnya kepada guru. 

g) Guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes akhir 

dari materi konsumsi, tabungan dan investasi. 

 

4) Pertemuan keempat (Senin, 25 Mei 2009) 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan salam kemudian melakukan presensi 

siswa yang mengikuti pelajaran, siswa yang tidak masuk ada 3 orang yaitu 

Adi Setiawan, Nanda Fenta Saputra dan Solekha Tulus. 

b) Guru memberikan tes akhir, pada tahap ini siswa tidak diperbolehkan 

bertanya kepada teman. 

c) Pengecekan hasil tes akhir dilakukan oleh siswa, guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal tes akhir di papan tulis dan ada 5 siswa 

yang mengerjakan soal tes akhir di papan tulis yaitu kelompok I Iin Samsi 

Yanik, kelompok III Esthi Putri Kusuma M, kelompok IV Desian Vio 

Alvianto, kelompok V Ika Setiawati dan kelompok VI Theoremanto Aji 

Wibisono serta ada satu siswa yang bertanya kepada guru mengenai soal tes 

akhir tersebut yaitu dari kelompok I yaitu Amir Prasetyo.  

d) Ketua kelompok di masing-masing kelompok melaporkan nilai hasil dari 

latihan soal, kuis individual dan tes akhir kepada guru yang dicatat dalam 

lembar evaluasi kegiatan. 

e) Guru menskor nilai tes akhir dari masing-masing kelompok. 

f) Bagi siswa yang tidak masuk dilakukan tes susulan pada pertemuan 

berikutnya. 

5) Pertemuan kelima (Jumat, 29 Mei 2009) 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 
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a) Guru mengawali pembelajaran dengan salam kemudian melakukan presensi 

siswa yang mengikuti pelajaran 

b) Guru menghentikan program individual atau pengajaran kelompok dan 

dilanjutkan dengan mengajar ke seluruh kelas dengan strategi pemecahan 

soal-soal yang perlu dilakukan pembahasan mendalam oleh guru berdasarkan 

pertanyaan dari siswa dan materi dari guru. Siswa yang tidak mengikuti tes 

akhir dilakukan tes susulan. Setelah selesai mengerjakan dilakukan 

pengecekan jawaban masing-masing kemudian nilai diberikan kepada guru.  

c) Guru menghitung nilai skor yang didapat dari masing-masing siswa dalam 

kelompok untuk diketahui kelompok mana yang memiliki skor yang tertinggi. 

d) Guru memberikan penghargaan kelompok dari hasil skor didasarkan pada 

jumlah rata-rata nilai lembar kerja yang telah dikerjakan oleh masing-masing 

anggota tim dan akurasi dari tes prestasi. Penghargaan kelompok berupa kartu 

ucapan dan hadiah. Kelompok yang terbaik memiliki skor tertinggi disebut 

kelompok super (superteam), skor menengah dengan kelompok hebat 

(greatteam) dan skor minimum dengan kelompok baik (goodteam). 

Kelompok super adalah kelompok V yang memiliki rata-rata skor 82,34 , 

kelompok hebat adalah kelompok VI yang memiliki rata-rata skor 78,66 dan 

kelompok IV yang memiliki rata-rata skor 78,33, serta kelompok baik adalah 

kelompok I yang memiliki rat-rata skor 73,05, Kelompok II yang memiliki 

rata-rata skor 76,95 dan kelompok III yang memiliki rata-rata skor 74,45. 

Guru memberikan piagam penghargaan dan ucapan selamat kepada masing-

masing anggota kelompok serta memberikan motivasi untuk lebih 

meningkatkan hasil belajarnya untuk materi selanjutnya. 

 

c. Observasi dan Interprestasi 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan penelitian dan 

dilakukan oleh peneliti mengacu pada lembar observasi yang telah disusun. 

Observasi dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pembelajaran kooperatif TAI 

(Team-Assisted Individualization) terhadap kualitas pembelajaran secara menyeluruh 
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yang meliputi : peran serta siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan 

pencapaian hasil belajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan terhadap proses 

belajar mengajar mata pelajaran ekonomi, diperoleh gambaran yaitu sebagai berikut : 

1)   Awal pembelajaran pada saat diterapkan model pembelajaran TAI atau pada 

pertemuan kedua karena pertemuan pertama belum dilakukan observasi, baru 

dilakukan sosialisasi model pembelajaran TAI dan tes awal. Pada pertemuan 

kedua, ada siswa yang tidak masuk kelas yaitu dua orang dan tidak memberikan 

keterangan atau surat ijin tidak masuk sekolah tetapi tidak mengurangi 

keberlangsungan kegiatan pembelajaran karena bagi siswa yang tidak masuk ada 

tugas yang harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawab kelompoknya untuk 

memantau pelaksanaan tugasnya. Proses pembelajaran dilakukan dalam 

kelompoknya dimulai dari guru menjelaskan materi di awal pelajaran kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian latihan soal untuk dikerjakan masing-masing 

individu dalam kelompoknya, siswa diperbolehkan bertanya kepada teman 

sekelompok dan kepada guru apabila teman sekelompoknya sudah tidak bisa 

membantunya dalam menyelesaikan latihan soal. Ada satu siswa dari kelompok 

VI yang bertanya kepada guru yaitu Desy Annisaa Fiana berkaitan dengan soal-

soal dalam latihan soal kemudian guru memberikan penjelasan. Siswa dalam 

kelompoknya saling berkerjasama dalam menyelesaikan latihan soal, masing-

masing kelompok bertukar pikiran dan siswa yang belum mengerti bertanya 

pada siswa dalam kelompoknya ketika sudah selesai mengerjakan kemudian di 

dalam kelompoknya melakukan pengecekan terhadap hasil jawaban teman 

pasangannya. Ketua kelompok mencatat nilai atau hasil perolehan anggota 

kelompoknya dalam lembar evaluasi kegiatan yang dipegang oleh masing-

masing ketua kelompok. Latihan soal dari masing-masing kelompok sudah bisa 

terselesaikan dan dibahas oleh masing-masing anggota dikelompoknya hanya 

ada 3 orang dalam kelompok IV yaitu Paris Cikal Ayu Putri, kelompok V yaitu 

Pentalika Sandy PM, dan kelompok VI yaitu Hummad Arrozi Rosid yang belum 

selesai mengerjakan karena belum bisa menyelesaikan dan keterbatasan waktu 

sehingga siswa yang belum selesai mengerjakan latihan soal bisa diselesaikan di 
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rumah sebagai tugas dan akan dibahas dengan teman sekelompoknya karena  

menjadi tanggungjawab bersama dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan 

latihan soal. Guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok dan 

memberikan bantuan apabila ada siswa yang kesulitan dalam mengerjakan 

latihan soal untuk menumbuhkan tanggungjawab kepada siswa dalam belajar 

maupun penyelesaian tugas kelompok. Guru menskor nilai latihan soal dari 

masing-masing kelompok. 

2)   Pada pertemuan ketiga, semua siswa hadir untuk mengikuti proses pembelajaran 

dan guru mengecek hasil dari latihan soal, apakah semua siswa sudah selesai 

mengerjakan dan dikoreksi terutama bagi 3 orang yang pada pertemuan kedua 

belum selesai mengerjakan. Guru menskor nilai latihan soal dari kelompok yang 

pada pertemuan lalu belum menyelesaikan latihan soalnya dan ketua kelompok 

juga mencatat skor nilai hasil perolehan latihan soal anggota kelompoknya 

dalam lembar evaluasi kegiatan. Guru memberikan soal kuis individual dimana 

siswa dalam kelompoknya tidak diperbolehkan bertanya. Masing-masing 

kelompok dapat menyelesaikan kuis individual akan tetapi karena waktu terbatas 

sehingga pengecekan dilakukan oleh kebijakan masing-masing kelompok tetapi 

ada pengawasan dari guru. Setelah selesai pengecekan jawaban kuis individual 

kemudian ketua kelompok mencatat nilai atau hasil perolehan anggota 

kelompoknya dalam lembar evaluasi kegiatan kemudian melaporkan hasil skor 

timnya kepada guru. Guru memberitahukan pertemuan ke depan akan ada tes 

akhir sehingga diharapkan masing-masing siswa mempersiapkan diri dalam 

menghadapi tes akhir tersebut. 

3)   Pada pertemuan keempat, ada siswa yang tidak masuk kelas yaitu tiga orang dan 

tidak memberikan keterangan atau surat ijin tidak masuk sekolah karena pada 

pertemuan ini adalah tes akhir sehingga bagi siswa yang tidak hadir dilakukan 

tes susulan pada pertemuan berikutnya. Siswa yang hadir diberikan soal tes akhir 

dan tidak diperbolehkan bertanya kepada teman. Setelah selesai langsung 

dilakukan pengecekan oleh teman sekelompoknya dan guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal tes akhir di papan tulis dan 

ada 5 siswa yang mengerjakan soal tes akhir di papan tulis yaitu kelompok I Iin 
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Samsi Yanik, kelompok III Esthi Putri Kusuma M, kelompok IV Desian Vio 

Alvianto, kelompok V Ika Setiawati dan kelompok VI Theoremanto Aji 

Wibisono serta ada satu siswa yang bertanya kepada guru mengenai soal tes 

akhir tersebut yaitu dari kelompok I yaitu Amir Prasetyo. Ketua kelompok di 

masing-masing kelompok melaporkan nilai hasil dari latihan soal, kuis 

individual dan tes akhir kepada guru yang dicatat dalam lembar evaluasi 

kegiatan. Guru menskor nilai tes akhir masing-masing kelompok. 

4)   Pada pertemuan kelima, guru menghentikan program individual atau pengajaran 

kelompok dan dilanjutkan dengan mengajar ke seluruh kelas dengan strategi 

pemecahan soal-soal yang perlu dilakukan pembahasan mendalam oleh guru 

berdasarkan pertanyaan dari siswa dan materi dari guru. Ada dua siswa yang 

bertanya mengenai latihan soal, kuis individual dan soal-soal pada tes akhir 

kemudian guru menjelaskan kepada semua siswa berkaitan dengan masalah 

tersebut. Ada 3 siswa yang sedang mengerjakan tes susulan setelah selesai 

dilakukan pengecekan kemudian nilai diserahkan kepada guru untuk kemudian 

dihitung nilai skor yang didapat dari masing-masing siswa dalam kelompok 

untuk diketahui kelompok mana yang memiliki skor yang tertinggi. Guru 

menghitung nilai skor yang didapat dari masing-masing siswa dalam kelompok 

untuk diketahui kelompok mana yang memiliki skor yang tertinggi. Guru 

memberikan penghargaan kelompok dari hasil skor didasarkan pada jumlah rata-

rata nilai lembar kerja yang telah dikerjakan oleh masing-masing anggota tim 

dan akurasi dari tes prestasi. Penghargaan kelompok berupa kartu ucapan dan 

hadiah. Kelompok yang terbaik memiliki skor tertinggi disebut kelompok super 

(superteam), skor menengah dengan kelompok hebat (greatteam) dan skor 

minimum dengan kelompok baik (goodteam). Kelompok super adalah kelompok 

V yang memiliki rata-rata skor 82,34 , kelompok hebat adalah kelompok VI 

yang memiliki rata-rata skor 78,66 dan kelompok IV yang memiliki rata-rata 

skor 78,33, serta kelompok baik adalah kelompok I yang memiliki rat-rata skor 

73,05, Kelompok II yang memiliki rata-rata skor 76,95 dan kelompok III yang 

memiliki rata-rata skor 74,45. Guru memberikan piagam penghargaan dan 
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ucapan selamat kepada masing-masing anggota kelompok serta memberikan 

motivasi untuk lebih meningkatkan hasil belajarnya untuk materi selanjutnya. 

5)   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization) membuat 

siswa lebih mudah memahami materi yang di ajarkan oleh guru karena sangat 

cocok diterapkan untuk materi ekonomi yang bersifat matematis atau 

perhitungan dan meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa selalu dilatih 

untuk menyelesaikan soal-soal yang bersifat praktek sesuai dengan materi 

tersebut. Hasil belajar juga mengalami peningkatan juga disebabkan oleh model 

ini diterapkan dengan baik dalam kelompoknya yang saling bekerjasama dan 

bertukar pikiran satu sama lain. Bagi siswa yang tergolong memiliki nilai yang 

belum mencapai batas ketuntasan belajar disebabkan karena siswa tersebut 

kurang bekerjasama dengan kelompok sehingga membuat hasil belajar lebih 

rendah dengan siswa yang lain karena model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

(Team-Assisted Individualization) tidak diterapkan dengan baik oleh siswa 

tersebut. 

 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan 

Hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI mampu meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. 

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas. Sebelum penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI, rata-rata nilai prestasi siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X-4 adalah 55,65 dengan 15 siswa atau 44,12 % belum 

mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu nilai 65 kemudian dilakukan tes 

kemampuan awal di dapat rata-rata nilai tes awal adalah 56,12 dengan 26 siswa atau 

76,5 % belum mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu nilai 65 dari 34 siswa 

namun setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TAI, nilai prestasi 

siswa ketika dilakukan latihan soal, kuis individual dan tes akhir mengalami 

peningkatan yaitu seperti tercantum pada tabel berikut :  
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Tabel 3. Rekapan Hasil Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TAI 

N
O 

NIPD Nama Ulangan 
Akhir 

Tes 
Awal 

Latiha
n Soal 

Kuis Tes 
Akhir 
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B. Pembahasan 

1 5041 ADI SETIAWAN 40 62 70 70 75 
2 5043 AMIR PRASETYO 30 70 90 65 70 
3 5044 ARDAM BAYU WM 40 53 70 70 85 
4 5045 BRILIANE CANDRA P 40 52 70 75 70 
5 5046 DEBBY MARDALINA AYU N 65 53 80 70 70 
6 5047 DESIAN VIO ALVIANTO 40 69 95 65 70 
7 5048 DESY ANNISAA FIANA 74 55 95 80 90 
8 5049 DITE EVITA SANTOSO 69 67 85 80 85 
9 5050 DWIKY GRAHA 45 65 80 75 80 
10 5051 DYAH MIFTAKHUL JANAH 65 50 95 60 65 
11 5052 ENDI ROCHMAD YUNIANTO 65 65 90 50 50 
12 5053 ESTHI PUTRI KUSUMA M 67 50 80 70 95 
13 5054 FERRIZAR ADHIYASA 30 58 80 70 80 
14 5055 FIRDA AL MA’RUF S 35 50 70 60 60 
15 5056 GATHA KISWARA 67 55 70 80 90 
16 5057 HUMMAD ARROZI ROSID 65 55 70 65 65 
17 5058 IBRAHIM SURYA HIDAYAT 40 53 70 60 70 
18 5059 IIN SAMSI YANIK 60 55 100 80 85 
19 5060 IKA SETIAWATI 75 67 80 85 90 
20 5063 LESTARI PANGESTI 45 51 90 75 90 
21 5064 MUTIARA NURTIKA W 67 45 80 60 60 
22 5065 NANDA FENTA SAPUTRA 69 50 80 100 75 
23 5066 NOVYANA TRISNAWATI 65 58 70 50 60 
24 5067 PARIS CIKAL AYU PUTRI 65 45 70 80 85 
25 5068 PENTALIKA SANDY PM 65 45 95 75 90 
26 5069 RAHMAWAN TEDY T 38 69 85 85 70 
27 5070 RAVIKA RIZKY NUR A 65 50 80 70 85 
28 5071 RIDWAN PRAYOGO 65 50 90 80 85 
29 5072 SEPTIANA TRI CAHYANI 65 45 95 65 80 
30 5073 SOLEKHA TULUS H 17 53 85 75 85 
31 5074 STEFFYNA D DEVI 60 55 95 60 65 
32 5075 THEOREMANTO AJI W 65 50 85 75 80 
33 5076 UMI MARFUAH 79 64 70 80 95 
34 5077 YURIDHO MADYO TOMO 50 74 80 85 80 
 Jumlah 1892 1908 2790 2445 2630 
 Rata-rata Kelas 55,65 56,12 82,06 71,91 77,35 
 Persentase Ketuntasan hasil belajar 55,88% 23,5 % 100 % 79,41

% 
88,23

% 
Sumber : data primer yang diolah, 2009 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa. Penelitian yang dilakukan 

dengan menerapkan satu siklus pembelajaran dimana disetiap tahapan pembelajaran 

dilakukan pemecahan masalah melalui soal-soal yang diberikan yaitu di mulai dari 

latihan soal, kuis individual dan tes akhir. Setiap tahapan yang diterapkan pada proses 

pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Jumlah Siswa Kriteria 

Ulangan 

Akhir 

Tes 

Awal 

Latihan 

Soal 

Kuis 

Individual 

Tes 

Akhir 

Tuntas 19 8 34 27 30 

Tidak 

Tuntas 

15 26 0 7 4 

Sumber : data primer diolah, 2009 

 

Tabel 5. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa dalam Persentase 

Persentase Kriteria 

Ulangan 

Akhir 

Tes 

Awal 

Latihan 

Soal 

Kuis 

Individual 

Tes 

Akhir 

Tuntas 55,88% 23,53% 100 % 79,41% 88,23% 

Tidak 

Tuntas 

44,12% 76,47% 0% 20,59% 11,77 

Sumber : data primer diolah, 2009 

  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami materi yang bersifat praktis. Kegiatan pembelajaran dengan 

model ini memberikan sebuah alternatif dalam kegiatan belajar mengajar yang 

sebelumnya model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran dengan 

ceramah atau hanya berdiskusi. Kegiatan siswa dalam model sebelumnya adalah 
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mencatat, mengerjakan soal tanpa bantuan kelompok, mendengarkan penjelasan dari guru 

tetapi setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI siswa dituntut untuk 

dapat bertukar pikiran dengan kelompoknya, siswa yang tidak bisa mengerjakan latihan 

soal yang diberikan bisa bertanya bagaimana memecahkan permasalahan tersebut kepada 

siswa yang sudah bisa mengerjakan, bekerjasama dalam kelompok supaya masing-

masing anggota dikelompoknya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

 Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terlihat bahwa sebelum penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI, rata-rata nilai prestasi siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas X-4 adalah 55,65 dengan 15 siswa atau 44, 12 % belum mencapai batas 

ketuntasan yang ditetapkan yaitu nilai 65 kemudian dilakukan tes kemampuan awal di 

dapat rata-rata nilai tes awal adalah 56,12 dengan 26 siswa atau 76,5 % belum mencapai 

batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu nilai 65 dari 34 siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa masih kurang karena masih banyak siswa yang belum 

mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu nilai 65. Masih rendahnya nilai yang 

diperoleh oleh siswa disebabkan siswa masih belum memahami materi yang diberikan 

oleh guru sehingga diperlukan model pembelajaran yang cocok sesuai dengan materi 

yang akan diberikan oleh guru.  

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI sangat cocok diberikan untuk materi 

yang bersifat praktis atau kuantitatif sehingga pada materi konsumsi, tabungan dan 

investasi yang bersifat praktis atau kuantatif, peneliti menggunakan model ini sebagai 

alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam hal materi yang berkaitan 

dengan hitung menghitung dalam mata pelajaran ekonomi. Hal ini terbukti dengan 

setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TAI, nilai prestasi siswa ketika 

dilakukan latihan soal, kuis individual dan tes akhir mengalami peningkatan yaitu rata-

rata nilai latihan soal adalah 82,06 dengan 100% mencapai batas ketuntasan yang 

ditetapkan, rata-rata nilai kuis individual adalah 71,91 dengan 79,41 % mencapai batas 

ketuntasan yang ditetapkan kemudian rata-rata nilai tes akhir adalah 77,35 dengan 88,23 

% mencapai batas ketuntasan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat dengan meningkatnya nilai tes hasil belajar siswa ≥  (lebih dari) 65 dengan 

persentase keberhasilan siswa diatas 80 % target yang direncanakan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar diperoleh hasil 

bahwa kualitas pembelajaran baik hasil maupun proses sudah menunjukkan peningkatan. 

Siswa yang sebelumnya kurang aktif saat pembelajaran dan hanya diam ketika 

mengalami kesulitan belajar menjadi lebih antusias dan lebih aktif bertanya kepada teman 

sekelompoknya apabila mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang 

diberikan. Meskipun begitu, masih diperlukan juga motivasi dan pendekatan dari guru 

untuk mendukung berhasilnya proses belajar mengajar mata pelajaran ekonomi. Oleh 

sebab itu masalah yang dihadapi pada pembelajaran ekonomi sudah dapat teratasi dengan 

cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI atau bantuan individu dalam 

kelompok yang secara langsung memotivasi siswa untuk aktif bekerjasama dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan data dan penerapan model pembelajaran koopertaif tipe TAI terhadap 

peningkatan peran dan hasil belajar siswa diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat antusias pada proses pembelajaran karena siswa dituntut untuk 

bekerjasama dan memberikan batuan kepada anggota kelompoknya yang mengalami 

kesulitan belajar, begitu sebaliknya bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar 

secara otomatis akan bertanya supaya tugas yang diberikan bisa diselesaikan tepat 

pada waktunya sehingga tidak merugikan anggota kelompoknya. 

2. Proses belajar mengajar di kelas didominasi dengan kegiatan mengerjakan tugas, 

bertanya dan bertukar pikiran dalam kelompoknya serta ketika sudah selesai 

menyelesaikan tugasnya maka teman pasangannya dalam kelompok akan 

mengoreksi jawaban teman dalam kelompoknya kemudian saling bekerjasama satu 

sama lain untuk kesuksesan kelompoknya. 

3. Siswa merasa mendapat tanggungjawab karena dituntut untuk memberikan nilai dan 

usaha yang terbaik bagi kelompoknya. 

4. Siswa mampu memahami materi pelajaran ekonomi tentang konsumsi, tabungan dan 

investasi karena penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang cocok 

untuk materi tersebut. 

5. Proses belajar mengajar yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar karena pada setiap tahapan 

pembelajaran siswa mengalami peningkatan nilai hasil belajarnya. Hal ini 
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menunjukkan bahwa siswa secara umum telah memahami materi yang dengan baik 

dengan menggunakan model pembelajaran koopertaif tipe TAI. 

 

Peneliti hanya melakukan penelitian tindakan kelas dalam satu siklus, hal ini 

disebabkan oleh waktu yang diberikan oleh Guru mata pelajaran ekonomi hanya lima kali 

pertemuan karena mendekati ujian semester dan tujuan dari penelitian sudah tercapai 

yaitu dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI hasil belajar siswa kelas 

X-4 mengalami peningkatan. Sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI, rata-rata nilai prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X-4 adalah 55,65 

dengan 15 siswa atau 44, 12 % belum mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu 

nilai 65 kemudian dilakukan tes kemampuan awal di dapat rata-rata nilai tes awal adalah 

56,12 dengan 26 siswa atau 76,5 % belum mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu nilai 65 dari 34 siswa. Setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI, nilai prestasi siswa ketika dilakukan latihan soal, kuis individual dan tes akhir 

mengalami peningkatan yaitu rata-rata nilai latihan soal adalah 82,06 dengan 100% 

mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan, rata-rata nilai kuis individual adalah 71,91 

dengan 79,41 % mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan kemudian rata-rata nilai tes 

akhir adalah 77,35 dengan 88,23 % mencapai batas ketuntasan belajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat dengan indikator nilai tes hasil belajar 

siswa ≥  (lebih dari) 65 dengan persentase keberhasilan siswa diatas 80 % target yang 

direncanakan. 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penerapan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI), siswa didorong untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam proses pembelajaran baik sebagai individu ataupun sebagai anggota 

kelompok. Model ini menerapkan latihan soal, kuis individual kemudian dilakukan tes 

akhir sehingga mendorong siswa untuk terus berlatih dalam menyelesaikan tugasnya. 
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Masing-masing anggota dalam kelompok bertanggung jawab untuk membantu anggota 

kelompoknya yang mengalami kesulitan dan bertanya kepada kelompoknya apabila 

mengalami kesulitan. Kelemahan dari penggunaan model ini membutuhkan waktu yang 

lama. Model pembelajaran ini berpengaruh lebih tinggi pada pelajaran berhitung 

dibandingkan dengan pelajaran konseptual atau teoritis. 

Evaluasi sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, rata-rata 

nilai prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X-4 adalah 55,65 dengan 15 siswa 

atau 44, 12 % belum mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu nilai 65 kemudian 

dilakukan tes kemampuan awal diperoleh hasil rata-rata nilai tes awal adalah 56,12 

dengan 26 siswa atau 76,5 % belum mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan yaitu 

nilai 65 dari 34 siswa. Setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TAI, 

nilai prestasi siswa ketika dilakukan latihan soal, kuis individual dan tes akhir mengalami 

peningkatan yaitu rata-rata nilai latihan soal adalah 82,06 dengan 100% mencapai batas 

ketuntasan yang ditetapkan, rata-rata nilai kuis individual adalah 71,91 dengan 79,41 % 

mencapai batas ketuntasan yang ditetapkan kemudian rata-rata nilai tes akhir adalah 

77,35 dengan 88,23 % mencapai batas ketuntasan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa meningkat dengan indikator nilai tes hasil belajar siswa ≥  (lebih dari) 

65 dengan persentase keberhasilan siswa diatas 80 % target yang direncanakan. 

B. Implikasi 

Implikasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini dapat menjadi alternatif bagi guru untuk menerapkan model 

pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. Proses belajar mengajar harus melibatkan peran serta siswa secara aktif 

sehingga siswa pun akan bertanggung jawab untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran membutuhkan peran dan kerjasama antara guru 

dan siswa, dimana guru berperan sebagai fasilitator sehingga guru harus meningkatkan 

kemampuan dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang akan diberikan dan guru pun memotivasi dan mendorong siswanya untuk bisa aktif 

dan bekerjasama dalam kelompoknya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru 

dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang membuat siswa antusias dan aktif 
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mengikuti pelajaran, inovatif, dan kreatif sehingga membuat materi yang akan diajarkan 

dapat dipahami dengan baik oleh siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru: 

a.   Guru selalu berusaha mendorong dan memotivasi peran serta siswa secara aktif 

dalam proses belajar mengajar sehingga materi yang akan disampaikan bisa 

lebih mudah dipahami karena model pembelajaran kooperatif TAI akan berhasil 

apabila siswa berperan secara aktif dalam kelompoknya.   

b.   Tingkat penyelesaian masing-masing siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan ketika penerapan model ini tidak sama sehingga apabila ingin 

memdapatkan hasil yang optimal, guru harus meminta siswa untuk melakukan 

latihan soal diluar jam pelajarannya. 

c.   Model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) cocok 

diterapkan untuk materi yang bersifat matematis dalam mata pelajaran ekonomi. 

d.   Model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) 

membutuhkan waktu yang lama sehingga membutuhkan perencanaan yang 

matang dan penggunaan waktu yang lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi Siswa  

a.   Siswa selalu berperan aktif dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) agar penerapan model ini bisa 

meningkatkan hasil belajarnya. 

b.   Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan 

harus aktif bertanya kepada teman sekelompoknya atau kepada guru. 

3. Bagi Sekolah : 

a.   Model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) cocok 

diterapkan untuk materi yang bersifat matematis baik dalam mata pelajaran 

ekonomi maupun mata pelajaran yang lainnya. 
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b.   Sekolah memprogram kegiatan yang dapat meningkatkan mutu guru bisa berupa 

pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan penerapan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti model pembelajaran kooperatif 

agar mereka bisa menerapkannya di dalam kelas sehingga pembelajaran menjadi 

tidak monoton. 
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