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HASIL BELAJAR SISWA
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Oleh:

Dr.Ludi Wishnu Wardalla,ST.,SE。,SPd.,MIⅦ .

E―mail:ludiwishnu@gmailoCOm
&
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ABSTRAK:Pemilihan metode pembelttaran sebagai variasi dalam pengttaran sa_

ngat berpengamh teFhadap hasil pembelttaran dimana pemilihan hetode yang tepat

akan dapat mellngkatkan kuahtas pengaaran setiap mata pel可 aran・ Berdasarkan

hasil observasi,metode pembelttaran yang diterapkan di SMK Kosgoro l LWalDg

selama ini adalah metode konvensional melalui ceranlah dan tanya jawab.Dengan

metode seperti itu dapat menyebabkan siswa mttadi pasifdan kurang mandi五
da―

纂槻基寡I幾驚替 聯鷲鱗
memberikan kesempatan pada siswa untuk beke13a secara individu serta beke■

a

saIIla dengan orang lain.

Penelidan ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan meng3makan

盟慧漁鶏監胤箇
:爾糧鷺器覧鰐藍sanaan,(3)obseⅣ asi,dan(4)reflekSi・  |

kelas XI P■ ogram Keahlian Admlnlstrasi・Perkantoran di SMK Kosgoro l LWallg,

Tcknik pengumpulan data dalam penelidan ini menggunakan tes temlis yang
dilaksanakan pada akhir setlap siklus, pedoman wawanCara, catatan lapangan,

lembar observasi,dan domentasi。

Hasil pellelitian ini m∝ 叩jukkan bahwa siklus 1 1lmlah SiSWa kchS測 APK yang

dinyatakan mtas bel可 ar Sebesar 70%dan 30%dinyatakan behlln tuntas belttar.

Pada siklus Ⅱ tingkat kemltasalll bel可 ar gSWa kelas測 APK meningat sebesar

8Q6%siswaヽatakantulltas belttar dan 13,4%dinyatakan belllIIl tuntas belttar.

Berdasarkall hasil penclitiall ini,dapat disimpulkan bahwa:(1)MOdel peIIlbelttaran

yang diterapkall sebellllll adanya penelitiall ini adalah lnetode konvellsioanal yaitu

ceralnah;(2)Pcnerapan model pembclttarall TAI(■ 7α

“
/εεθた″″グルsttκιJO″ )

pada mata pel可 aran MCnangani Sllrat/Dolomen Kantor pada kclas XI APK SMK

KosgoF0 1 LWang dapat menlngkatkall hasil bel可 ar SiSWa aspek kognldt(3)Kcn―

dala yang dihadapi pada model pembelttaFall TAI(39α
“
Иεεθた

“
たグルsれC―′JOリ

siswa bel■m terbiasa dengan model pembettaran Sepe■ i ini.Saat mengettakan mal

latihan,schansnya siswa bekc」 a seCara illldi宙 dt tetapi lllasih ada siswa yang tam―

pak bertanya pada teIIlan lain sebelllln diiz徹 an una」(dishШsi.

Berdasarkan ha豆 l pellelitiall ini,pcneliti menyaFankan(1)Bagi guru sebaiknya

menerapkan pembclttaran k00peratif model TAI(■ 3α解 /εε
`た

″′θグルsrnκ″οr)

Oλ4yρrJθ′″sfあ′R(力 r722“リ
υnル erS′ιαS Is′αtt Mげ ap6由′lMげο々ertο
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sebagai altematif pembe14aran di kelas pada mata pel可 aran Menangani Su―

rat/Dokumen lmntOr;(2)Untuk mengemban`兆 an pembel巧 aran k00peFatif model

TAI(猥3α

“
/6ειた″たグルs′膨αJθ

“
)yaitu dengan memberikan tambahan media

pembel巧aran maupunpengembangan skenaHo pembelttaran sangat diatturkan agar

pembel可aran Semakin movatifdan kreatit(3)Bagi SiSWa kelas XI SMK Kosgoro l

hwang,Pcrlu meningkatkan keberanian dalaln mengttukan pertanyaan maupun
berargumentasi g即田 lebih memahttm terhadap mate五 yang dipelttat(4)Untuk

pencliti berikutnya,dapat melakukan kcgiatan penelitian lebih l珂 ut lmtuk me―

ngembangkan dan menerapkan Pembelttaran Kooperatif Model TAI(■7α

“Иεεθ′θ
“
たグ ルs′″ε″Jθη), bukan hanya pada Mata Pelttaran Menangani

Surat/Doktten Kantor tta,tetapiju.Ca pada mata pelttaran lain yang sesuai.

Kata Kunci:TAI(■ α
“

ИεCθル
“

′θグルs″
"θ

′′04),Hasil Belttar

Abstract:The assorment Ofleaming va五 ety lnethods in teaching 9ould give 3Teat―

ly influence toward the results of learlllulg in which ie appropnate selection of a

method wi■ be able to intprove the quality of teaching o■ every sjttect.Based on

the obseⅣations,the leammg method applied in SMK Kosgoro l Lawang is con―

sidered,suⅡ,as a collvelltional method which is conducted throu3h lectures as well'

as qucstion and answer.As a result,such methods can cause Students tb be passive

and less independent lll learElmg. The transfol■ l.ation for a leahing ttewal is

nceded to change the pattdigm in the direction of cooperat市 e leatt lllcthods

through the mplenlentation of TAI(■α″ Иεθθ′θκたグルs′″θ″ο″)in Order to
improve learmng outcolnes.This model pЮ 宙des an oppomnity fOr students to

work indivldually and in collaboration with others.

This rcseaたh is Classroom Action Rescarch by usng a qualitative approach.Thus,

the implellllentation of this stlldy is collducted inい vo cycles III which each cycle

consists of 4 stages:(1)pla_g,(2)implemcntatioL(3)obserVation,and(4)
rencc●。n.The suttects Ofthis study are XI grade students ofAPK at SMK KosgoFO

l Lwang.Mcanwhile,the data couectiott techiques used in this study is wI■ ien

test which is collduCted at the cnd of each cycle,illtervievら fleld■otes,obseⅣ ation

shccts,and docllllllentation.

The resu■s ofthis stdy indicate that theFe are 700/O st面 ents have succeed and 30%

sttdents have not passed IIl cycle I.Yet,lll the cycle II,the level ofIIlastery leaming

has increased up to 86.60/。 students who have succced and 13.4%have lllot passed

the course.

Based on result fmdings ofthis study,we call conclude that(1)the pre宙 ous leam―

ing llllethod」ht is Tplied befoFe thiS study is conducted is conventional methot

particularly usIIlg lecmmg,(2)the implementation of TAI(猥 7α

“
/CCθた

“
たノ

Lsれε″ο″)lcarlmg model in Handlhg B面 血ess Lctter/Doclllnent for測 gFade

studcllts of APK in SMK Kosgoro l Lawallg can mprove cograidve aspects of

student lcanHlg achievcmcnt,(3)yet,the Obstacle faced in TAI(■ αtt Иεεθ々 κたノ

ルsrarε″
")learlllng model is that studcnts are not familiar with this kind of

leanlmg modclS. The evidence that thc studcntt are not yet well― prepared call be

seen whell thcy do cxercises.By the tlrrlc sttdents should work illdi宙 dually9〔Юme
ofthem scclIIlto ask thei mellds before being a1lowed for di"llssion.

Lst but llot least,the researchcr suggests thatt(1)tCacheF ShOuld implement

c∞perative leこlning model TAI(■ α
“

/θει′θκたグルs′秘ε′Jθκ)aS learШng alter―

ORASI (Orientasi dan Reformasi)
U niversitas lslam Mojopohit Moiokerto
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nat市e in tlle classroom for Handling Business Lctter/Documents Suttect(2)in

躊 ∬甘麗LTrallttaiS devd刷
」留箱寵解″壼樹

t市e and creat市 e learmng;(3)students Of the

撚甚l藤七露聯鰭鵬蹴辮棚脱蹴古梶
h山er rcSearch to develop and ilnplement

Cooperat市ё‐Lcaming Model TAI(■ α″l ИCθθ′θrαたグル s′″ε′Jοκ)fOr other suttectS

ratherthan on Handling Business Le■ er/Document only.

Key word:TAI(■αz Иθεθ′θ
“

たノ/J7sιttε′JOκ),Lcarlung Achievement

Pclnilihan metode pembel可 aran sc―

Berdasarkan hasil obServasi dan wawancara

縁夢鮮  珪難
pcmbelttaran yang diterapkan pada siswa

kelas XI APK SNllK Kosgoro l Lawang se―

lama ini adalah metode konvensional lnela―

pembahamall punbettaran untuk mengu―

疑   囃 猾
kan hasil bettar.MOdel illi memberlkan
kesempatan padasiswa untuk beketta Secara

individu serta bekeゴ a sama dcllgtt orallg

lain.

Penelitian lnl IIlemilikl beberapa ru―

musall masalah antara lain:1)Bagaimana

kOndisi hasil bettar siSWa kelas測 APK
SMK Kbsgoro l Lawang dalam mata pe―

鍬躍翼蹴淵器肌ぶ器
mOdel TAI(Tcam Accelerated hsmctio⇒ ■
2)Bagaimanakall pcncrapan pembettaran

θMyρ ttθκttJttκ Rψ印″リ
υρルersたσsな′αm Ma」 iαρaわたMttο kertο   :

kooperatif model TAt (Team Accelerated

Insiruction) pada siswa kelas XI APK SMK

Kosgoro 1 Law4ng dalam mata pelajaran

Menangani Surat/Dokumen Kantor?; 3)

Apakah hasil belajar siswa meningkat sete-

lah adanya penerapan pembelajaran koope-

ratif model TAI (Team Accelerated Instnrc-

tion) dalam mata pelajaran Menangani Su-

ratlDokumen Kantor pa{a siswa kelas XI
APK SMK Kosgoro I kivtang?;4) Hamba-

tan-hambatan apa saja yang dihadapi selama

penerapan pembelajaran kooperatif model

TAI (Team Accelerated Instruction) dalam

mata pelajaran Menangani Surat/Dokumen

Kantor pada siswa kelas XI APK SMK Kos-

goro 1 Lawang?

METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bu-

lan September-November 2012 di kelas XI
Program Administrasi Perkantoran SMK

Kosgoro I Lawang dengan melalui dua si-

klus. Penelitian ini merupakan jenis pene-

litian tindakan kelas dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Arikunto (2006:91)

mengungkapkan bahwa penelitian tindakan

kelas merupakan suatu pencermatan terha-

dap kegiatan yang sengaja dimunculkan.dan

terjadi di dalam sebuah kelas. Pada intinya

PTK bertujuan unflrk memperbaiki berbagai

persolan nyata dan praktis dalam pening-

Latan mutu pembelajaran di kelas yang di-
alami langsung dalam interaksi antara guru

dengan siswa yang sedang belajar' Pene-

litian ini dimaksudkan untuk meningkatkan

hasil belajar siswa melalui penerapan pem-
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belajaran kooperatif model TAI (Team

Accelerated Ins truction).
Pelaksanaan penelitian tindakan ke-

las ini dilakukan melalui beberapa siklus,
dimana tiap siklus terdiri dai 4 tahap, yaitu:
1) peretcan@n, 2) pelaksanaaan, 3)
pengamatan, dan 4) refleksi.

Gambar 3.2 Tahapan dalam Siklus Penelitian
Tindakan Kelas
(Sumber: Arikunto, 2010: 137)

Menentukan jumlah siklus, peneliti
harus melihat tingkat keberhasilan dari si-
klus yang sudah dilaksanakan. Apabila da-
lam siklus I masih terdapat kekurangan dan

perlu adanya perbaikan, maka peneliti perlu'
melanjutkan ke siklus berikumya. Subjek
penelitian yang diteliti dengan mengguna-
kan model pembelajaran TAI (Team Accele-
rated Instruction) pada Mata Pelajaran Me-
nanqani Surat/Dokumen Kantor adalah sis-

wa kelas )il APK SMK Kosgoro I Lawang

tahlm ttaran 20122013 yang beJumlah 32

siswao Sumber data dalam penelitian ini ada―

lah:1)Soal pFC― teSt da■ ροs″′
“
′,2)lembar

obseⅣasi,data yang diperoleh berupa hasil

pengamatan yang dilakukan olch guru dan

observer selama proses pembel可 aran ber_

langsung.3)wawanCara,yang dilaksanakan

dcllgan guru berkaitan dengan model pem―

bettaran yang diterapkan scbelllm kehadi―

ran pencliti serta kualitas proses hasil bel辱 ar

pada mata pelttaran Menangani Surat/Doku―

men ttntor.4)catttan lapallgall.

Prosedur pengumpulall d,ta dalaln

proses penelitian lllu menggunakan sesuai

dengan kcbutuhan pe■ eliti,yaitu:1)obser_

vasi,2)wawanCa五,3)tes,4)catatan la_
pangan,5)dokumentasi.

Penelitian llll menggunakan model

alirび 7ο″
“
ο
`た

の Miles dan HubeHhan da―
lam Su」 yono(2010:337)yang melipud l)
Data reduksil data`yang′ dШiaksud adalah

hasil tes,wawancara,obstⅣ asi,catatan la―

pangall dan pengamatan partisipan dalaln

penerapan hodel pembelttaran TAI o]caln

Accelerated hstruction)pada mata pelttaran

Menanttni Surat/Dokumcn Kantor;2)pe―
■yaJlan data,Setelah data tersebut dircduksi

dan disederhallれ Selattutllya disttikan

dn3an cara mende」 巨psikan data yalttl pro―

ses penampilan datal dalaln bentuk paparan

llaratit tabel,graflk atau peml町 udaII lam―

nya yang dapat memberikan gambaranjelas

mengenai proses dan hasil tindakall yang

telah dilakukall;3)pena五 kan kcsimpulaIL.

23

Cambar3。 l Komponen dalam analisis data(Sumber:Suぎ yOnO,X〕 10:33め

Oλ4yfθttθη″S′ 凌7″ Rげb77αSリ
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HASIL DAN PEMBAIIIASAN
Gambaran Ke」atan Belaiar ⅣIengaiar di

Kelas測 APK SMK Kosgoro l Lawallg
Model pembettaran yang berkem―

3』茅:講鮒亀胤∫枇二∬留蹴
dalam pclaksanЯ an pembelttaran,antara lain

よζ寛認紺織:l』聰∫鮒州ξ詐
署鋼古:ち茸t鮒鷺」脇,71鰍
絆盤 ち跳淵 驚脚 盤よ
辮

r酬
懺 ∬電鮮 盤

鮮i:露轟器撫譜響1亜:

wancara yang dilakukan pada ha五 KaFniS 6

諸 窯 l織 翼 T亀∫霧 Ⅷ 翼蹴

sedanよan mode1 6οηθ″″″ ′θα″Jκg ma―

sih belum biasa untuk diterapkan secara u―

tllh. Dengan metode seperti itu dapat me―

nyebabkan sisWa mettadi pasif dan kurang

mandi五 dalam belttar;2)Hasil bel巧 ar yang

:搬:∬躍籠
e胤

∬墨脱
ketuntasan mllllllnal(KKM),daH KKM yang
tclah ditctapkan yaitu 71, hanya 15 siswa

yang melnpcrolch nilai di atas 71 dan 17

siswa lamnya mendapatllilai di bawah 71.

Kelas XI APK SNIIK Kosgoror l
Lawang tcrdiri dari 32 siswa.Model TAI

盤藻[鶴雲璽舞
mellingkatkan has」 bel可ar siSWa.Penca―

palan nilal slswa dihitulllg menggunakan rtl―

mus be五 kut.

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Mo-
del TAI (Team Accelerated Instruction)

Model TAI (Team Accelerated In-
struction) merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif yang berkembang

dalam dunia pendidikan dimana inti yang

terkandung dalam model ini adalah kola-

borasi antara pembelajaran kelompok de-

ngan pembelajaran individu. Hal inilah yang

dibutuhkan oleh peserta didik agar ada ke-

seimbangan antara kinerja kelompok dan

individu sehingga pembelajaran semakin

menarik untuk diikuti dan peserta didik pun

mudah untuk mengerti materi yang dibe-

rikan oleh guru. Selain itu dengan model ini,
peserta didik pun temotivasi untuk berkom-

petisi dengan teman-temannya yang lain

taik itu dalam kelompok maupun dntar ke-

lompok sehingga suasana kelas menjadi le-

bih interaktif untuk belajar- Model ini diran-

cang untuk mengatasi ke'sulitan belajar sis-

wa secara individual dengan mengkombina-

sikan pembelajaran kelompok dengan pem-

belajaran individual. Ciri khas model TAI
ini adalah setiap siswa secara individual be-

lajar materi pembelajaran yang sudah di-
pirsiapkan oleh guru- Hasil belajar indivi-
dual dibawa ke kelompok-kelompok untuk

didiskusikan dan saling dibahas oleh anggo-

ta kelompok.
Dalam kegiatan diskusi ini, siswa di-

harapkan lebih berani bertanya kepada ke-

lompoknya. Siswa yang kurang memahami

-atuluh yang diberikan juga akan menjadi

lebih paham setelah berdiskusi dengan ke-

lompoknya. Tahap ini melatih siswa yang

kesulitan dalam memahami suatu konsep a-

kan terbantu oleh teman kelompoknya yafrg

sudah memahami konsep tersebut- Diskusi

ini bertujuan untuk mematangkan pemaha-

man siswa terhadap materi yang dipelajari'

Ini berarti pengalaman belajar para siswa

bertambah. Selain itu, bagi kelompok yang

presentasi, diskusi ini dapat melatih kemam-

puan siswa dalam berkomunikasi. Jadi, pada

iaat presentasi, siswa didorong untuk tidak

hanya membacakan hasil diskusi kelompok,

■
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tetapi juga menjelaskan hasil diskusi ter-
sebut. Siswa diberikan kesempatan untuk
mengungkapkan pendapabrya dan peneliti
dapat segera mengetahui jika terjadi kesalah
pahaman konsep.

Terjematnn bebas dari istilah TAI
adalah Bantuan Individual dalam Kelompok

(BidaK) denghn karakteristik bahwa tang-
gung jawab belajar adalah pada siswa. Oleh
karena itu siswa harus membangun pengeta-
huan sendiri dan pola komunikasi antara
guru-siswa -adalah negoisasi dan bukan
imposisi-instruksi. (Kireyiha, 20 I l)

25

Tabe1 2.2 Sintaks TAI

Tahap Kegiatan Guru

Tahap l

■ α″s

Guru rnembagi siswa ke dalam kelompok, setiap kelompok

beranggotakan 4-5 orang

Tahap 2

Tcs penempatan

Guru memberikan pre-test untuk mengetahui'kemampuan awal siswa

dan sebagai dasar pertimbangan pengelompokan

Tahap 3

NIlateri Kurikulum

Guru memberikan materi dan soal-soal sesuai dengan rnateti

Tahap 4

Belttar kclompok

Guru menjelaskan materi secara garis besar, kemudiartrsiswa diminta

bekerja kelompok rmtuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan

Tahap 5

Skortim dan rekomsi

tim

Guru menghitungjumlah skor tim

Tahap 6

Kelolnpok pengaiaran

Guru menjelaskan materi pokok secara klasikal pada siswa yaitu

dengan memperkenalkan konsep-konsep utama pada siswa sebelum

mereka mengerjakan tugas secara individu

Tahap 7

T∝ fakta

Guru membeikanpost-tes/ untuk mengukur kernampuan siswa setelah

diberikan materi. Pada penelitian ini tes diberikan setelah akhir
pembelajaran

Tahap 8

Ullit sclurah kclas

Guru menghentikan program individual. Pada tahap inidilakukan

diskusi kelas, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya.

Sumber: diadaptasi dari buku Slavin,2010:195

Paparan data siklus I 1.

Kegiatan peneliti pada saat penera-
pan siklus I dibagi menjadi empat tabp,
yaitu : 1) tahap perencanaan tindakan, 2) ta-
hap pelaksanaan tindakan, 3) tahup p"- 2.

ngamatan dan 4) tahap refleksi.
Pada tahap perencanaan tindakan 3.

(ltlanning) ada beberapa hal yang dilalotkan
otreh peneliti sebagai berikut :

Menyusun rencana pembelajaran berpe-
doman pada silabus dengan model pem-
belajaran TAI (Tearn Accelerated In-
struction)
Menyusun lembar observasi aktivitas
guru dan siswa.
Menyrsun pedoman wEWZlrlc€lr&r
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4. Membuat soal-soal pre-test dan post-

test, guna mengukur hasil belajar siswa

pada aspek kognitif
5. Membuat soal diskusi kelomPok

6. Membagi siswa menjadi 8 kelompok

7 " Mengkoordinasikan Rencana Pelaksa-

naan Pembelajatan (RPP) dengan guru

bidang keahlian Administrasi Perkanto-

ran dan teman sejawat-

Tahap pelaksanaan Siklus I' 
Felaksanaan tindakan I pada perte-

muan pertama dilakukan pada hari Rabu, 7

November 2012 dengan alokasi waldu 2x45

menit, pukul08.20-09.40 WIB, materi yang

dibahas mengenai penanganan surat penting

dan pemilihan jasa pengiriman' Peneliti ber-

tind;k sebagai guru, sedangkan guru Mata

Pelajaran Menangani Surat/Dokumen Kan-

tor tertindak sebagai observer, dibantu oleh

1 observer teman sejawat peneliti'
Pada kegiatan awal, Peneliti me-

nyampaikan salam, mempresensi siswa,

menjelaskan bahwa peneliti akan menggu-

nakan model TAt (Team Accelerated Ins-

trnction), kemudian memberikan pre-test

pada siswa selama 15 menit- Serangkaian

p.or". pembelajaran dilanjutkan dengan

pembagian kelompok. Peneliti membagi pe-

serta OiAit menjadi 8 kelompok dengan per-'

timbangan jumlah keseluruhan peserta didik

adalah 12 sehingga tepat dibagi menjadi 8

kelompok dengan 4 anggota di setiap ke-

lompok. Pembagian kelompok secara hete-

rogen ini berdasarkan hasil pre-test yang

teiah dilaksanakan sebelumnya' Peneliti ju-
ga menentukan ketua kelompok untuk mem-

fermudah penyarnpaian informasi baik di

wilayah pernberian tugas maupun metQde

pemlehjaran yang akan diberikan' Setelah

ierbentul kelompok - kelompok, peneliti

memberikan penjelasan singkat terkait ma-

teri yang akan diberikan yaitu Penanganan

Surat Penting dan Pemilihan Jasa Pengiri-

man dan model pembelajaran yang akan

diterapkan selama penelitian ini yaitu TAI
(Team Accelerated Instruction)' Peserta di-

dik diminta untuk menyimak rnateri pada

handout yang telah dibagikan dan kemudian

dipelajari secara individu.
Tahap akhir, peneliti meminta siswa

untuk menyimpulkan materi yang telah di-

bahas secara keseluruhan dengan cara me-

nunjuk salah satu siswa untuk memberikan

kesimpulan dan menunjuk siswa lain untuk

melengkapi sedikit. Selanjutnya peneliti me-

nyimpulkan secara keseluruhan materi yang

telah-diajarkan dan kesimpulan dari siswa,

kemudian diakhti peneliti dengan mengu-

cap salam.
Pada pertemuan kedua, Peneliti mem

berikan latihan soal yang berisi cakupan ma-

teri yang diajarkaa. Walaupun sudah dlben-

tuk Lelompok-kelompok, bukan berarti pe-

serta didik mudah &lam mencontek dengan

sesama kelompok, karena peneliti dan ob-

server berusaha untuk mengawasi dalam

proses pengerjaan latihan soal ini' Hal. ini

dimaksudkan agat ker4ampuan masrng-

masing individu terlihat'dari hasil latihan

soal tersebut.
Dalam pelaksanaan tindakan siklus I

ini, secara umum masing-masing kelompok

telah melakukan diskusi yang interaktif
yaitu saling bertukar pendapat antar sesama

anggota kelompok. Namun, ada satu ke-

lompok yang masih banyak bercanda dan

berusaha menjahili anggota kelompoknya

yang melakukan diskusi.

Paparan data siklus II
Dalam siklus II ini kegiatan Yang

dilakukan peneliti tidak jauh berbeda dari

siklus I karena merupakan penyempurna'ul

dari siklus I. Kegiatan tersebut meliputi: 1)

perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tinda-

kan, 3) observasi, dan 4) refleksi'
Pelaksanaan pembelajaran pada si-

klus II ini lebih ditekankan pada hasil re-

fleksi siklus sebelumnya dengan harapan

pembelajaran pada siklus kedua ini bisa

mencapai hasil seperti yang diharapkan'

Adapun perbaikan yang harus dilalcukan

pada siklus II ini adalah 1) disiplin dalam

pengaturan waktu dalam rencana pelaksa-

naun pemUelajaran merupakan solusi atas
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ketidaksesuaian antara perencanaan dengan

t■ndakan di kelas;2)akt市 itas bel可 ar peserta

didik baik dalam kine」 a indi宙 du maupun
kelompok harus diungkatkan lagi agar hasil

penerapan pembelttaran ini dapat lχ ttalan
dcngan optilnal.

Pada pertemuan perttta sttdus II il■ i,

Pcncliti tidak membagi pcserta didik keda―

lam kelompok baru, melainkan tetap sama

scpcrti kelompok pada siklus I. Peneliti

mcmberikan penJelasan smgkat tcrkait ma―

te五 yang akan dibe五 kan yaitu buku agenda

dan karm kendali serta metode pcmbelttaran

yang akan diterapkan selalna penclitian ini

yaitu TAI(Team Acceleratcd lnstructio→ .

Pcserta didik pun diminta untuk lnenmak

mate五 pada handout yang tclah dibagikan.

Penelitijuga membe五kan soal diskusi untuk

mclatih siswa agar terampil dalalll rnelnbuat

kartu kendali dan buku agenda.

Tahap akhit pencliti meIIlinta siswa

untuk menylmpulkan matc五 yang telah di_

bahas sccara keseluruhan dengan cara me―

nuttuk Salah satu siswa lllltuk mcmberikan

kesiinpulan dan mellun」 uk siswa lain untuk

melengkapi sedikit.Selattutllya pcneliti me―

nylll■pulkan secara keseluruhan IIlateri yang

telah dittarkan dan kesinlpulan dan siswa,

kemudian diakhiri peneliti dengan mengu―

cap salam.                              
・

Pertemuan kedua,pcncliti mcmbcH―

kan latihan soal yang be五 si cakupan matc五

yang dittarkan.Latihan soal terscbut di―

kettakan secara individu. Setelah Pcserta

didik mengeJakan latihan soal,kcmudian
dibahas dall dikoreksi olch anggota kc―

lompok yang lalll,siswa yang pandai lnem―

bantll temannya yang kurang pandaio Setiap
jawaban l江 ihan soal yang dikeJよ an seCara

individu sebelumya, kemudian ditukarkan

antar al18gOta k91ompok untuk dikOreksi,

kemudiall setiap kelompok memprcsen医 ―

kall hasil diskusi lnercka.

Suattna dittsi sikllls Ⅱ disbanding―

kan dengan siklus pertama lnelllallg terdapat

perubahan yaitu dcngan admya pellll13kat額

keaktifan peserta didik baik di dalam kelom―

pok maupun killelJa individu. Kebanyakan

dari mereka 'sudah tidak takut lagi untuk
bertanya dan memberikan pendapat atas
jawaban teman-temannya. Peserta didik
yang sebelumnya membuat gaduh kondisi
kelas juga sudah dapat mengendalikan diri-
nya. Pada akhir pertemuan, Peneliti mem-
berikan intruksi agar siswa kembali pada
posisi duduk seperti pada awal pembela-
jaran, kemudian peneliti membagikan soal
post-test kepada peserta didik.

Hasil Belajar Siswa Setelah Penerapan
Model Pembelajaran TAI (Tearu Accele-
rated Instruction)

Pada siklus I peserta didik yang tun-
tas sebanyak 21 orang dengan prosentase
70o/o sedang$an yang belum tuntas sebanyak
9 orang dengan prosentase 3002. Berdasar-
kan paparan data yang diperoleh dari hasil
observasi selama proses penelitian, secara
umum memang t'enerapan pembelajaran
kooperatif metode TAI (?eam Accelerated
Instruction) dapat meningkatkan hasil be-
lajar. Namun peneliti merasa ada beberapa
hal yang kurang optimal baik berupa tin-
dakan maupun hasil dalam penelitian ini
sehingga peneliti menyimpulkan untuk me-
larljutkan penelitian pada siklus selanjutnya
(siklus II). Hal tersebut antara lain, masih
terdapat siswa yang acuh pada saat penya-
jian materi, dan tidak serius dalam m€nger-
jakan pre-test sehingga ada beberapa siswa
yang bemsaha mencontek teman. Unttrk
memperbaiki hal tersebut, aktivitas peserta
didik perlu untuk ditingkatkan kembali ter-
utama pada ke{a individu sehingga mereka
terbiasa untuk bekerja mandiri dalam me-
ngerjakan soal-soal. Untuk kerja kelompok
juga perlu ditingkatkan lagi, terutama
mengenai aktifitas individu dalam ketom-
pok.

Pada siklus II, terdapat 26 peserta di-
dik atau 86,60 dinyatakan telah tuntas bela-
jar, sementara 4 peserta didik atai 13,4Yo
belum tuntas belajar. Berdasarkan persen-
tase keberhasilan belajar, pada siklus tr ini
kelas )il APK telah funtas belajar. Hal ini

ヽ
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sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan

siklus I.
Berdasarkan hasil penelitian tinda-

kan kelas yang dilakukan dapat diketahui

bahwa hasil belajar siswa (aspek kogniti|
dapat meningkat melalui model pembelaja-

run tAI (Team Accelerated Instruction)

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa

penelitian sebelumnya mengenai penerapan

pembelajaran kooperatif model TAI (Team

Z"""l"rit"d Instruction ) terhadap peningka-

tan hasil belajar siswa- Salah satunya hasil

penelitian Suarnovitarirlt (2012), dalam pe-

nelitian ini hasil belajar siswa terjadi pe-

ningkatan pada siklus II. Selain itu, juga di

dukung ollh hasil penelitian Junaedi.-dan

ffuda (ZOOA) yang menyatakan pada siklus

II terjadi peningkatan hasil belajar kognitif'
Selain itu, penerapan model ini dapat

menciptakan kondisi kelas lebih hidup, di-

namis, siswa menjadi lebih aktif dan mampu

meningkatkaa semangat belajar siswa'

Hambatan-hambatan yang dihadapi sela-

ma penerapan pembelajaran kooperatif
moOel TAl (Team Accelerated Instruction)

Ada beberaPa kendala Yang ditemui

peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran
'kooperatif model TAt (Team Accele.rated

Instruction) pada standar kompetensi me-

nansani surat/dokumen kantor, yaitu: 1) Pa-

da awalnya siswa mengalami kesulitan kare-

na tidak terbiasa untuk menggali materi dan

menggali pemahaman sendiri; 2) siswa

belum terbiasa bekerja secara individu; 3)

Masih ada siswa yang tidak mau berinisiatif

atan takut untuk berlanya apabila mereka

mengalami kesulitan; 4) masih terdapat sis-

wa yarig enggan'dan malu dalam meng-

ungkapkan pendapat karena takut salah; dan

S) fada saat pre test siswa masih banyak

yang berusaha untuk meminta bantuan te-

*uo du, membuka modul sehingga peneliti

berusaha keras untuk menegur siswa untuk

tidak bergantung kepada teman dan modul

saat mengerjakan Pre test-
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