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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi yang bernilai 

edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran dirumuskan sebelum pengajaran 

dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaranya secara 

sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran 

(Djamarah, 2010). 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah, bagaimana 

bahan pelajaran yang disampaikannya dapat dikuasai oleh siswa secara tuntas. 

Untuk mengetahui sejauh mana ketuntasan bahan pelajaran yang disampaikan 

maka evaluasi hasil belajar perlu dilakukan. Evaluasi hasil belajar dapat diartikan 

sebagai suatu tidakan atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan 

belajar seseorang setelah ia mengalami proses belajar. Apabila hasil belajar masih 

rendah maka proses pembelajaran belum dapat dikatakan tuntas atau berhasil. 

Permasalahan yang ada di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang Kelas VII-B 

ditemukan bahwa hasil belajar biologi siswa masih rendah yaitu memiliki rata-rata 

nilai akhir 69,13. Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75. Hal 

ini sudah menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan hasil observasi yang menjadi penyebab rendahnya nilai 

tersebut adalah proses pembelajaran yang diterapkan guru disekolah tersebut 
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masih menggunakan metode pembelajaran satu arah (ceramah). Selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa hanya menyimak buku paket dan guru 

menyampaikan materi secara langsung (ceramah). Setelah selesai menjelaskan 

kemudian guru menyuruh siswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku 

paket. Kebanyakan dari siswa ketika mengerjakan latihan soal mereka tidak 

mencoba mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuanya, tetapi mereka lebih 

suka mencontek pada temannya. Setelah itu pada akhir pembelajaran guru 

memberikan postes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap 

materi yang baru dipelajari. Berdasarkan hasil wawancara, guru menggunakan 

metode ini karena dirasa mudah dan tidak memerlukan persiapan yang lama, 

akibatnya motivasi siswa untuk belajar rendah. 

Guru juga mengeluhkan kalau siswa tidak mau menanyakan materi yang 

belum dipahami dalam proses pembelajaran, apa bila guru menanyakan materi 

yang belum dipahami siswa cenderung diam seolah-olah mereka sudah paham. 

Ketika guru melanjutkan materi ke bab berikutnya siswa mengalami kesulitan  

padahal materi tersebut masih berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari. 

Masalah ini membuat guru kesulitan untuk membimbing siswa dalam 

memahamkan suatu konsep baru akibatnya guru harus menggunakan waktu yang 

lebih untuk mengulang materi pelajaran lalu, sehingga waktu belajar yang 

dialokasikan berkurang. 

Suasana belajar seperti itu akan menghambat pembentukan pengetahuan 

secara aktif. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Selain itu alur proses pembelajaran tidak 
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harus berasal dari guru menuju siswa. Tetapi juga harus ada interaksi yang terjadi 

antara siswa. Metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

dan interaksi siswa adalah pembelajaran kooperatif. 

Menurut Sharan dalam Isjoni (2009) siswa yang belajar menggunakan 

cooperative learning akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong dan 

didukung dari rekan sebaya. Cooperative learning juga menghasilkan peningkatan 

kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berfikir kritis, membentuk 

hubungan persahabatan menimba berbagai informasi, belajar menggunakan 

sopan-santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap terhadap sekolah 

dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta membantu siswa 

dalam menghargai pokok pikiran orang lain (Johnson dalam Isjoni, 2009). 

Selain itu, dalam kegiatan belajar siswa dituntut untuk memiliki sikap 

mandiri, artinya siswa perlu memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari 

dalam diri siswa untuk melakukan usaha belajar. Belajar merupakan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan diri siswa dan bukan semata-mata tekanan guru maupun 

pihak lain. Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar akan 

berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan. Kemandirian merupakan salah 

satu unsur yang penting dimiliki siswa dalam proses pembelajaran (Budiyono, 

2008). 

Kemandirian belajar menuntut tanggung jawab yang besar pada diri siswa 

sehingga siswa berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk tercapainya tujuan 

belajar. Darmayanti (2004) menyatakan bahwa kemandirian belajar adalah bentuk 

belajar yang memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan, 
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dan mengevaluasi usahanya. Hal yang senada juga dikemukakan Haryono (2001) 

bahwa kemandirian belajar perlu diberikan kepada siswa supaya mereka 

mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya dalam 

mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Model pembelajaran 

kooperatif yang dapat melatih kemandirian belajar siswa adalah TAI (Team 

Assisyed Indualization). 

TAI (Team Assisyed Indualization) adalah model pembelajaran yang 

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individual. Kooperatif tipe TAI dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 

secara individual. Ciri khas pada kooperatif tipe TAI ini adalah setiap siswa secara 

individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil 

belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling 

dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab 

atas keseluruhan jawaban bersama (Slavin, 2010). Untuk memudahkan dalam 

mengontrol perkembangan belajar siswa maka siswa diharuskan membuat catatan 

berupa jurnal belajar. Hal ini bertujuan supaya guru dapat dengan mudah 

mengontrol perkembangan, kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, selain itu 

juga sebagai media refleksi bagi siswa. 

Jurnal belajar adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang 

pembelajaran yang diperuntukan bagi siswa. Guru, kepala sekolah dan pengawas 

sekolah dapat membacanya sebagai bahan masukan untuk melihat kemampuan 

siswa dalam bidang yang dipelajarinya. Siswa mengisinya dengan hasil bacaan, 

hasil diskusi, refleksi terhadap temuan dalam pembelajaran, hasil pengamatan, 



5 

 

hasil abstraksi atau apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah 

(Susilo, 2008). 

Melalui penerapan model pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 

termotivasi untuk belajar memahami materi secara mandiri, tidak hanya 

menerima, mendengarkan, dan mengingat penjelasan dari guru saja tetapi dilatih 

untuk mengoptimalkan kemampuan dalam menyerap informasi ilmiah, dilatih 

untuk menjelaskan hasil temuanya kepada pihak lain, dilatih untuk memecahkan 

masalah, dan dilatih untuk merefleksi materi yang sudah dipelajari. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TAI (Team Assisted Individualization) dengan Tugas Menulis Jurnal 

Belajar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-B SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan tugas 

menulis jurnal belajar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 

VII-B SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VII-B SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dengan tugas menulis jurnal belajar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dengan tugas menulis jurnal belajar  dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa kelas VII-B SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VII-

B SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dengan tugas menulis jurnal belajar 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman ilmiah dan praktek pembelajaran kooperatif 

yaitu: kooperatif tipe TAI dengan tugas menulis jurnal belajar 

2) Bagi siswa  

a. Meningkatkan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran biologi 

b. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran 

c. Menambah keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan 

melatih kemandirian belajar siswa 

3) Bagi guru 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan tugas menulis jurnal belajar 

dalam pembelajaran biologi sebagai salah satu model pembelajaran selain 

ceramah 
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4) Bagi sekolah 

Pembelajaran  kooperatif tipe TAI dapat dijadikan sebagai salah satu 

model alternatif dalam upaya memperbaiki kualitas proses dan hasil 

belajar 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah pengertian, terdapat beberapa istilah yang perlu 

didefinisikan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara kelompok yang 

beranggota 4-6 kelompok yang dibentuk secara heterogen yang dimana 

siswa dituntut saling bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi selama pelajaran berlangsung (Isjoni, 2010). 

2) Kooperatiftipe TAI (Team Assisted Individualization) merupakan strategi 

pembelajaran kelompok yang berpusat pada siswa. Tipe ini 

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individual. Tipe TAI dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 

secara individual. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara 

individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan 

dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab 

bersama (Slavin, 2010). 

3) Jurnal Belajar adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang 

pembelajaran yang diperuntukan bagi siswa. Guru, kepala sekolah dan 
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pengawas sekolah dapat membacanya sebagai bahan masukan untuk melihat 

kemampuan siswa dalam bidang yang dipelajarinya. Siswa mengisinya 

dengan hasil bacaan, hasil diskusi, refleksi terhadap temuan dalam 

pembelajaran, hasil pengamatan, hasil abstraksi atau apa saja yang berkaitan 

dengan pembelajaran di sekolah (Susilo, 2008). 

4) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

dia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008). Hasil belajar yang 

dimaksud adalah skor hasil tes tertulis yang diperoleh siswa pada setiap 

akhir siklus. 


