
I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pada kurikulum biologi SMP materi sistem gerak yang dipelajari di kelas VIII,

merupakan salah satu materi pokok dalam pelajaran biologi disekolah.  Sistem

gerak merupakan salah satu materi yang dianggap penting untuk dipelajari,

karena disamping sebagai penggerak dan berpindah tempat pada manusia,

siswa juga dapat mendata contoh kalainan dan penyakit yang berhubungan

dengan sistem gerak.  Sehingga pemahaman secara mendalam tentang sistem

gerak berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap materi pokok dalam pelajaran biologi mempunyai karakteristik yang

berbeda-beda.  Materi pokok sistem gerak pada manusia mempunyai

karakteristik khusus, yaitu : struktur dan fungsi organ menggunakan bahasa

latin yang sulit untuk diingat ; membahas tentang mekanisme proses yang

rumit sehingga sulit untuk dipahami ; serta melibatkan berbagai sistem organ

lain dalam menjalan fungsinya.  Hal ini diduga menyebabkan siswa sulit untuk

dapat menguasai materi ini dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa

pembelajaran biologi di SMP Negeri 1 Ngambur masih rendah khususnya

pada materi pokok sistem gerak pada manusia. Hal ini diduga karena guru
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belum menemukan metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik

materi pokok sistem gerak pada manusia.  Kondisi ini akan berpengaruh

terhadap penguasaan materi siswa.  Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata

siswa SMP Negeri 1 Ngambur selama tiga tahun terakhir pada materi Sistem

Gerak pada tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 55,5 pada kelas VIII, dan nilai

ini masih di bawah standar ketuntasan belajar mengajar (SKBM) minimum

sebesar 6,0. Informasi yang di peroleh dari guru mata pelajaran biologi SMP

N 1 Ngambur, hanya sekitar 40% siswa yang aktif dalam kegiatan

pembelajaran di setiap kelas, seperti mendengarkan, mencatat, menjawab

pertanyaan bila guru memberikan pertanyaan, sedang 60% siswa yang tidak

aktif, asik dengan kegiatan mereka sendiri misalnya, mengobrol, tidur atau

mengerjakan tugas yang lain.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dibutuhkan alternatif model pembelajaran

yang diharapkan  dapat meningkatkan penguasaan materi siswa SMP Negeri 1

Ngambur. Model pembelajaran tersebut adalah pembelajaran kooperatif,

salah satu model pembelajarannya adalah TAI (Team Asissted

Individualization). Model pembelajaran TAI merupakan pembelajaran yang

mengkombinasikan keampuhan pembelajaran kelompok dan pembelajaran

individu. Model pembelajaran tipe TAI dikembangkan oleh Slavin

(1995:102) dengan beberapa alasan, yaitu model ini mengkombinasikan

keunggulan kooperatif dan program pengajaran individual, TAI disusun untuk

memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalkan dalam hal

kesulitan belajar secara individu.

Tahapan tahapan model TAI antara lain : tes penempatan dan pembentukan

kelompok, belajar secara individu, belajar kelompok, tes, perhitungan nilai
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kelompok dan penghargaan bagi kelompok.  Sehingga TAI mempunyai

dinamika motivasi seperti STAD dan TGT. Meskipun demikian, individualitas

adalah bagian dari TAI yang membuatnya berbeda dari STAD dan TGT. Jika

siswa dapat berkembang lebih cepat, maka mereka tidak harus menunggu

sampai selesainya kelas (Slavin, 1995:7-8).

Pada materi pokok sistem gerak, siswa dituntut untuk membandingkan,

mengidentifikasi, dan mendata macam organ dan fungsi sistem gerak serta

kelainan pada sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari.  Materi seperti ini

menuntut siswa untuk dapat mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan

hubungannya dengan kesehatan. Sehingga mungkin TAI cocok sebagai satu

alternatif model pembelajaran materi pokok sistem gerak.  Karena TAI

merupakan suatu model yang memberikan tekanan pada efek sosial dari

belajar kooperatif.  Siswa bekerjasama dalam kelompok kecil, saling

membantu dan berdiskusi dalam menyelesaikan masalah.

Hasil penelitian Srimulinda (2008:57) menunjukkan bahwa penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan aktivitas siswa

secara keseluruhan yaitu sebesar 64,53 % dan hasil belajar fisika siswa kelas

VIII E SMP N 10 Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran

2007/2008. Berdasarkan kesimpulan Srimulinda, dikatakan bahwa

pembelajaran dengan model cooperative learning TAI banyak melibatkan

siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran yaitu pembelajaran

kelompok, diskusi kelompok, percobaan maupun penyelesaian contoh-contoh

soal latihan. Model pembelajaran ini merupakan salah satu jenis model

pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
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membagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain

itu, model pembelajaran ini juga dapat melibatkan lebih banyak siswa dalam

menelaah dan mengecek pemahaman materi terhadap isi suatu pelajaran (Lie,

2002:58) sehingga menjadi siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan

prestasi belajar dapat meningkat.

Begitu juga hasil penelitian Tudinia (2009:31) menunjukkan bahwa

penggunaan pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan aktivitas

siswa pada tiap siklus., siklus I sebesar 64,83%, siklus II sebesar 71,46%, dan

siklus III sebesar 78,44% serta hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP

N 2 Pringsewu tahun pelajaran 2008/2009.  Berdasarkan kesimpulan Tudinia,

dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TAI membuat siswa

berkembang pada taraf pengajaran yang sesuai dengan individual atau

kelompok kecil.  Siswa saling memeriksa hasil tes mereka sambil melanjutkan

pelajaran dalam unit tersebut, sehingga dapat segera memberikan umpan balik

yang dibutuhkan para siswa dan segera memberikan umpan balik yang

dibutuhkan para siswa dan segera dapat mengidentifikasi masalah-masalah

yang seringkali dapat ditangani dalam kelompok atau dijawab oleh guru

apabila diperlukan bantuan lebih jauh.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMP N 1

Ngambur dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI

(Team Assisted Individualization), diharapkan akan berpengaruh terhadap

penguasaan materi siswa.

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe   TAI terhadap penguasaan materi  siswa pada materi

sistem gerak kelas VIII    SMP Negeri 1 Ngambur ?

2. Manakah penguasaan materi sistem gerak siswa yang lebih tinggi pada

penggunaan pembelajaran TAI di bandingkan dengan tanpa pembelajaran

TAI pada kelas VIII SMP Negeri 1 Ngambur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap

penguasaan materi siswa pada materi pokok Sistem gerak.

2. Penguasaan materi yang lebih tinggi pada penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan tanpa pembelajaran kooperatif

tipe TAI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Siswa

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini diharapkan dapat lebih

memudahkan siswa dalam memahami konsep materi biologi.
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b. Bagi Guru

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, diharapkan dapat

menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam memilih model pembelajaran

sebagai upaya meningkatkan penguasaan materi khususnya materi pokok

Sistem Gerak.

c. Bagi Sekolah

Meningkatkan mutu pembelajaran biologi sekolah dalam rangka perbaikan

proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA.

d.  Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman baru  untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem

pembelajaran di kelas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Subjek penelitian ini dalah siswa kelas VIII D dan VIII E SMP N 1

Ngambur Tahun ajaran 2009/2010

2.   Materi pokok dalam penelitian ini adalah Sistem Gerak

3. Pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan pembelajaran yang

menempatkan siswa yang dibagi dalam kelompok-kelompok heterogen

yang berjumlah 4-5 siswa. Di dalam kelompok belajar heterogen tersebut

siswa belajar memahami materi yang diberikan, kemudian diberikan

latihan soal dimana siswa mengerjakan secara individu soal latihan

tersebut di dalam kelompok. Siswa yang belum memahami materi yang

telah diberikan dikelompokkan menjadi kelompok homogen untuk

mendapatkan pembelajaran khusus dari guru (Slavin, 1995:102).
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4. Penguasaan materi pokok yang dimaksud adalah pemahaman pada materi

pokok sistem gerak pada manusia yang dapat dilihat dari skor individu

siswa dari pretest dan postest.

F.  Kerangka Pikir

Biologi termasuk dalam salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit

oleh siswa SMP karena banyak nama ilmiah yang sulit dihafal. Di SMP

Negeri 1 Ngambur nilai biologi pada materi pokok Sistem Gerak masih

rendah. Rendahnya penguasaan materi ini diduga karena guru belum

menemukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi

sistem gerak pada manusia, yaitu : struktur dan fungsi organ menggunakan

bahasa latin yang sulit untuk diingat ; membahas tentang mekanisme proses

yang rumit sehingga sulit untuk dipahami ; serta melibatkan berbagai sistem

organ lain dalam menjalan fungsinya.

Selama pembelajaran TAI siswa belajar sesuai dengan potensinya, sehingga

masing-masing siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh

hasil belajar yang tinggi.  Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok

dengan jumlah anggota 4 sampai 5 orang dengan kemampuan tiap kelompok

heterogen. Dalam kelompok ini siswa bekerja secara individu dalam

kelompok yang heterogen dan diharuskan saling membantu sesama teman

untuk memahami materi pelajaran.

Dalam setiap kelompok, siswa dengan kemampuan tinggi dijadikan sebagai

asisten dalam kelompok tersebut, untuk membantu temannya yang masih

belum paham mengenai materi pelajaran.  Bila tidak dapat diatasi oleh asisten
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kelompok, siswa diperbolehkan untuk bertanya kepada guru.  Selain itu juga

siswa mengerjakan tugas individu dengan tetap berada dalam kelompoknya.

Dalam kelompok heterogen siswa akan terbiasa berdiskusi dan

mengungkapkan pendapat. Sehingga siswa akan lebih mudah untuk

memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Tingkat pemahaman materi siswa diukur dengan lembar kerja siswa yang

dikerjakan oleh siswa secara individu. Dari lembar kerja tersebut, guru akan

mengetahui siswa mana yang belum memahami materi pembelajaran yang

telah diberikan, siswa tersebut akan dikelompokkan menjadi kelompok

homogen untuk diberikan pembelajaran khusus.

Tujuan diberikannya pembelajaran khusus dalam kelompok homogen agar

siswa dapat memahami materi pembelajaran yang belum mereka pahami.

Sedangkan siswa yang sudah memahami materi pembelajaran, dapat

membantu teman-temannya dalam kelompok homogen untuk lebih menguasai

materi pembelajaran. Kemudian dilaksanakan postes untuk mendapatkan data

nilai kognitif siswa.

Berdasarkan uraian, pembelajaran kooperatif tipe TAI akan berpengaruh

terhadap penguasaan materi siswa. Dari kerangka pikir, maka dapat

digambarkan pada skema berikut :

Siswa kelas VIII

Metode ceramah dan diskusi

Nilai sistem gerak dan aktivitas siswa rendah

Model Pembelajaran TAI
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Tes Penempatan

Kelompok heterogen 1      Kelompok heterogen 2 Kelompok heterogen ........7

Pretest

Pembelajaran sistem gerak

LKS

Tes

Memahami materi Belum memahami materi

Pemantapan materi Pembelajaran kelompok homogen

Memahami materi Memahami maetri

Pos test

Gambar 1 : Skema kerangka pikir

Variabel data penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Dimana variabel bebas adalah pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TAI, sedangklan variabel terikat adalah penguasaan materi

siswa. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan dengan

diagram sebagai berikut :

Keterangan :

X = Pengaruh penerapan model kooperatif tipe TAI
Y = Penguasaan materi siswa

G. Hipotesis

X Y
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H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model TAI terhadap

penguasaan materi siswa pada SMPN 1 Ngambur materi pokok Sistem

gerak.

H1  :  Ada pengaruh yang signifiksn pada penerapan model TAI terhadap

penguasaan materi siswa pada SMPN 1 Ngambur materi pokok Sistem

gerak.

H0  : Penguasaan materi siswa yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TAI lebih kecil dari  pada siswa yang tidak menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TAI.

H1  : Penguasaan materi siswa yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TAI lebih besar dari pada siswa yang tidak menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TAI.


