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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSESTED 

INDIVIDUALIZATION (TAI) MAKING CORECTION UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN  

KETERAMPILAN SOSIAL SISWA SMA  

PADA MATA PELAJARAN  

AKUNTANSI 

 

 

Oleh 

 

 

ARIANI TANDI PADANG 

 

 

 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran 

Team Assested Iindividualization (TAI) khusus mata pelajaran Akuntansi yang 

dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa SMA. Penelitian 

dilakukan dengan metode penelitian pengembangan R&D, yaitu: (1) penelitian 

dan pengumpulkan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk awal, 

(4) uji coba pendahuluan (validasi desain dan uji coba terbatas), (5) revisi desain, 

(6) uji coba lapangan, (7) revisi produk utama, (8) uji coba operasional, (9) revisi 

produk akhir, (10) produksi massal. Subjek uji coba adalah siswa kelas XI IPS 

SMA Lentera Harapan Jati Agung dan siswa kelas XI SMA Assalam Tanjung 

Sari. Hasil pengembangan model pembelajaran dari TAI diberi nama TAI making 

correction karena kegiatan saling mengoreksi dijadikan sebagai kegiatan utama. 

Berdasarkan hasil uji-t, model pembelajaran TAI tipe  making correction lebih 

efektif meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa SMA pada mata 

pelajaran Akuntansi.  

Kata-kata Kunci: Pengembangan, model pembelajaran, TAI, making correction, 

hasil belajar, keterampilan sosial. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

LEARNING MODEL DEVELOPMENT  OF TEAM ASSESTED 

INDIVIDUALIZATION (TAI) MAKING CORECTION TO INCREASE 

ACHIEVEMENT  AND SOCIAL SKILL OF SENIOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS ON ACCOUNTING SUBJECT 

 

 

 

By 

 

 

ARIANI TANDI PADANG 

 

 

 

 

The main objective of this study was to develop a learning model of Team 

Assested Individualization (TAI) on Accounting subject specially to increase 

achievement and social skills of high school students. Research carried out by the 

R & D development method research are (1) research and information collecting, 

(2) planning; (3) develop preliminary product; (4) preliminary field testing 

Population and sample was conducted by grade on social XI of Lentera Harapan 

senior high school students at Jati Agung, and grade on social XI Assalam senior 

high school at Tanjung Sari. Results of the the learning model development of 

TAI was given the name is TAI making correction for correcting each other 

activities serve as the main activity. Based on t-test results can be concluded that 

the learning model of TAI making correction more effectively improve 

achievement and the social skills of high school students on Accounting subject. 

Key words: Development, learning models, TAI, making correction, achievement, 

social skills 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penting dalam kemajuan besar suatu negara adalah kualitas

pendidikan. Karena begitu pentingnya, maka pendidikan bukanlah dunia games

yang bisa dihentikan atau dimainkan sesuka hati. Pendidikan bertanggung jawab

penuh terhadap seluruh aspek kehidupan peserta didik. Layaknya sebuah

kompetisi balap motor, pemain dan kru harus memastikan agar motor yang

digunakan memiliki kualitas yang sempurna sebelum digunakan untuk bertanding

sehingga mampu membawa pemain ke garis finish. Demikian halnya peranan

pendidikan terhadap kehidupan peserta didik. Pendidikan yang mereka terima

haruslah benar-benar berkualitas agar mampu membawa peserta didik ke gerbang

masa depan yang lebih cerah.

Analogi di atas juga sangat jelas kita temukan dalam Undang-Undang No.20

tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangakan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam pasal 3 tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
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bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menajdi warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tersebut, maka salah satu unsur

yang diperlukan adalah penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum tersebut

diharapkan mampu menjadi mercu suar yang seragam bagi pendidik dalam

mengarahkan peserta didik untuk menata masa depan peserta didik masing-

masing. Walaupun ada beberapa bagian dari kurikulum berlaku secara nasional,

pendidik tetap diberikan kewenangan penuh untuk mengimplementasikan

kurikulum tersebut sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan

dengan tujuan rekonstruksi kurikulum 2013, yaitu untuk mempersiapkan manusia

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Dalam penyusunan kurikulum 2013, struktur kurikulum yang harus dipelajari oleh

peserta didik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok A wajib, kelompok B

wajib, dan kelompok peminatan. Untuk kelompok peminatan, siswa akan memilih

mata pelajaran sesuai dengan minat masing-masing. Hal ini bertujuan agar siswa

mampu mengembangkan bakat terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan

tertentu.
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Salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam mata pelajaran kelompok

peminatan ilmu-ilmu sosial untuk tingkat SMA adalah mata pelajaran Ekonomi.

Menurut Hasan (2011: 367), Ekonomi merupakan usaha manusia untuk

memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan

memilih penggunaan sumber daya produksi sifatnya terbatas. Definisi ini jelas

memberikan gambaran bahwa melalui pelajaran ekonomi, siswa diharapkan

mampu menganalisis dan membuat keputusan aplikatif sehari-hari dalam aktivitas

ekonomi dengan cermat agar keputusan diambil selaras dengan kemakmuran

bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan ekonomi merupakan mata

pelajaran yang sangat aplikatif dan sangat dibutuhkan oleh peserta didik.

Untuk mewujudkan tujuan dalam mata pelajaran ekonomi tentu diperlukan

kemampuan kognitif dari peserta didik dalam memahami pelajaran tersebut.

Sayangnya, kemampuan kognitif siswa belum mencapai standar yang telah

ditetapkan. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata sumatif ekonomi yang difokuskan

pada satu angkatan sejak kelas X hingga kelas XII. Nilai rata-rata sumatif tersebut

disajikan dalam bentuk grafik 1 sehingga memudahkan peneliti untuk melihat

perkembangan nilai ekonomi siswa. Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai

rata-rata sumatif siswa selama tiga tahun berturut-turut yang paling rendah berada

pada kelas XI semester 2 dan kelas XII semester 1. Setelah diadakan analisa

materi lebih lanjut, diketahui bahwa materi pelajaran ekonomi pada kelas XI

semester 2 dan kelas XII semester 1 adalah akuntansi.
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Gambar 1.1 Grafik rata-rata perolehan nilai sumatif angkatan tahun 2011 SMA
Lentera Harapan.

Sumber: Data statistik Sekolah Lentera Harapan

Pada kurikulum SMA, mata pelajaran Ekonomi adalah perpaduan dari materi

Ekonomi dan Akuntansi. Berdasarkan kurikulum KTSP, untuk materi ekonomi

sendiri dipelajari pada kelas X semester I, Kelas X semester II, kelas XI IPS

semester I, dan kelas XII IPS semester II. Sedangkan, materi Akuntansi dipelajari

pada kelas XI IPS semester II dan XII IPS semester I.

Pengumpulan data dilanjutkan melalui wawancara tidak terstruktur kepada 10

sampel. Sampel dipilih secara acak dari siswa kelas XII IPS SMA Lentera

Harapan. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran

permasalahan yang lebih lengkap (Sugiyono, 2013: 198). Dalam wawancara ini,

peneliti memang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis,

tetapi tetap menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun garis-garis besar yang digunakan sebagai pedoman adalah sebagai

berikut:
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a. Apakah pelajaran ekonomi mudah dipahami?

b. Selama Anda belajar ekonomi dari kelas X hingga saat ini, pada bagian/materi

apa yang paling sulit?

c. Mengapa Anda mengatakan materi tersebut sulit untuk dimengerti?

d. Bagaimana pendapat kalian tentang model pembelajaran (kegiatan

pembelajaran) yang sering digunakan dalam pembelajaran Akuntansi?

Hasil wawancara menguatkan hasil analisa materi dari perolehan nilai sumatif

siswa. Dari 10 siswa, semua siswa menjawab bahwa akuntansi merupakan materi

dari ekonomi yang sulit dipahami dengan alasan akuntansi merupakan pelajaran

yang materinya saling berkesinambungan sehingga siswa harus menguasai semua

tahap akuntansi. Padahal, tidak semua siswa mampu menguasai semua tahapan

penyusunan laporan keuangan akuntansi. Akibatnya, siswa merasa tuntutan dalam

kegiatan belajar-mengajar akuntansi menjadi momok yang sangat besar dan tidak

dapat dinikmati.

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan informasi melalui observasi pada

awal bulan Agustus 2014. Dalam observasi yang dilakukan bersama rekan

sejawat, ternyata ditemukan permasalahan lain dalam pembelajaran, yaitu

kurangnya keterampilan sosial diantara peserta didik di dalam mempelajari

akuntasi. Hal ini terbukti dari siswa tetap mengerjakan soal secara individualis

walaupun pendidik telah menggunakan model cooperative learning. Beberapa

siswa yang belum memahami materi mencoba bertanya kepada siswa yang lebih

menguasai akuntansi yang juga adalah anggota satu kelompok. Siswa yang

tergolong mampu memahami materi dengan lebih cepat tampak menjelaskan
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materi dengan raut wajah yang tidak ikhlas. Ada pula yang hanya mau

menjelaskan sekali saja.

Permasalahan ini semakin terlihat jelas dalam analisa hasil angket yang berisi

beberapa indikator dari keterampilan sosial. Indikator dipilih berdasarkan hasil

wawancara sebelumnya, yaitu: mengemukakan pendapat, mendengat pendapat,

membantu teman, memotivasi teman, tidak membeda-bedakan teman, menerima

kelemahan teman, respek terhadap pendapat yang berbeda, mengontrol penekanan

suara, dan taat pada prosedur. Instrument dibagikan pada kelas XI IPS berjumlah

20 siswa.

Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan jawaban siswa. Warna biru berarti jumlah

siswa menjawab “Ya”, warna merah berarti jumlah siswa menjawab “Kadang-

Kadang”, dan warana hijau berarti jumlah siswa yang menjawab “Tidak”. Grafik

1.2 tampak didominasi oleh warna hijau dan warna merah. Hal ini berarti,

mayoritas siswa menjawab ‘Kadang-kadang’ dan ‘Tidak’. Sementana warna biru

atau jawaban ‘Ya’ dari siswa tampak lebih sedikit. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa kemampuan keterampilan sosial siswa memang perlu

ditingkatkan.



7

Gambar 1.2 Perolehan Hasil Angket keterampilan Sosial Siswa kelas XI IPS.
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Slavin (2005: 92) sebagai salah satu pakar pengembangan model pendidikan telah

menawarkan solusi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut dengan
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perkembangannya, model-model pembelajaran mengalami banyak perkembangan,

baik dari luar, maupun dari dalam negeri sendiri khususnya model pembelajaran

cooperative learning. Perkembangan tersebut dapat kita lihat dari lahirnya

berbagai macam model pembelajaran, seperti: Jigsaw, Student Teams-

Achievement Divisions (STAD), Team Game Turnament (TGT), Team Assisted

Individualization (TAI), Group Investigation, Cooperative Integrated Reading and

Composition (CIRC), dan sebagainya. Keberadaan model-model pembelajaran
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

20%

40%
30%

20%
30% 30% 25% 20%

30%30%
20%

50%
40% 40%

30% 30%
20%

35%

50%
40%

20%

40%
30%

40% 45%

60%

35%

Pe
ro

le
ha

n 
ni

la
i a

ng
ke

t

Keterampilan sosial

Perolehan Hasil Angket Keterampilan
Sosial

Ya Kadang2 Tidak



8

menciptakan satu tindakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara

sistematis, efektif dan efisien yang diawali dari menganalisis tujuan pembelajaran

dan di akhiri dengan evaluasi.

Peneliti telah mengaplikasikan model-model pembelajaran ini pada kegiatan

belajar mengajar akuntansi. Sudah menjadi pengetahuan umum dalam dunia

pendidikan saat ini bahwa model cooperative learning mampu meningkatkan

kemampuan kognitif dan kemampuan sosial. Dari model-model yang ada, peneliti

sering menggunakan model cooperative learning tipe Team Assisted

Individualization (TAI). Memang ada peningkatan hasil belajar, tetapi peningkatan

tersebut belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik 1.1, ada peningkatan

sekitar 6,59% dari kelas XI semester II (51,75%) hingga kelas XII semester I

(58,34%). Tetapi tetap saja pada kenyataannya, peningkatan yang diberikan tidak

sesuai yang diharapkan. Demikian halnya dengan kemampuan sosial siswa yang

tidak terlalu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Terbukti dari hasil

observasi yang telah dipaparkan sebelumnya,

Setelah dilakukan diskusi dengan rekan sejawat disimpulkan hal tersebut

kemungkinan terjadi karena penggunaan model pembelajaran TAI belum cocok

jika diterapkan untuk pelajaran akuntansi. Setelah dilakukan kaji pustaka yang

lebih mendalam, maka ditemukan beberapa kelemahan dari model cooperative

learning tipe TAI, yaitu: pertama, model cooperative learning tipe TAI hanya

dikembangkan pada pelajaran matematika, bukan pada pelajaran akuntansi.

Kedua, model cooperative learning tipe TAI juga disarankan untuk digunakan

pada tahap Sekolah dasar, bukannya SMA. Ketiga, Kelemahan yang lain adalah
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dalam tahap pengoreksian jawaban, siswa dapat berlaku curang demi memperoleh

point tertinggi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah

model pembelajaran TAI. Pengembangan model TAI tentu akan mengakomodir

dari kelemahan-kelemahan sebelumnya dan diharapkan tidak hanya meningkatkan

kemampuan kognitif siswa, tetapi juga kemampuan keterampilan sosial. Setiap

tahapan pengembangan TAI akan disesuaikan untuk pelajaran Akuntansi dan

perkembangan siswa SMA, serta untuk memastikan kualitas soal sama, maka

pembuatan soal akan disusun oleh guru. Sama dengan TAI yang menjadikan tahap

pembuatan soal dan kegiatan mengoreksi sebagai sentral poin. Demikian halnya,

dengan pengembangan TAI, juga akan menjadikan tahap ‘siswa akan saling

mengoreksi jawaban’ sebagai sentral poin, bahkan akan dilakukan dua kali. Oleh

karena itu, pengembangan pembelajaran ini diberikan nama making correction.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah yang diperoleh adalah

sebagai berikut:

1.2.1 Mayoritas siswa belum mampu mencapai hasil belajar yang maksimal

dalam mata pelajaran akuntansi.

1.2.2 Sebagian siswa belum memiliki motivasi siswa yang kesulitan memahami

akuntansi dalam belajar mandiri.

1.2.3 Siswa yang tergolong pandai dalam memahami materi akuntansi memiliki

sifat individualis.

1.2.4 Akuntansi dianggap pelajaran yang sulit dipelajari dan dipahami.
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1.2.5 Guru telah menggunakan beberapa model cooperative learning dalam

menyusun kegiatan belajar mengajar, tetapi pencapaian hasil belajar

seluruh siswa belum optimal.

1.2.6 Ditemukannya beberapa kelemahan dalam prosedur TAI

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diketahui

bahwa salah satu masalah dalam dunia pendidikan saat ini adalah belum

optimalnya hasil belajar dan keterampilan sosial siswa dalam mempelajari

akuntansi. Hasil belajar dalam pendekatan Scientific mencakup 3 aspek, yaitu

kognitif, psikomotorik, dan afektif, tetapi pada penelitian ini, hasil belajar hanya

dibatasi pada aspek kognitif saja. Selain itu, pada penelitian ini hanya digunakan 5

dimensi untuk keterampilan sosial, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan

membangun kelompok, keterampilan memimpin, keterampilan menyelesaikan

masalah, dan keterampilan pengendalian diri.

1.4 Rumusan masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana penerapan langkah-langkah model pembelajaran dari

pengembangan TAI making correction ?

1.4.2 Apakah pengembangan model pembelajaran TAI making correction

efektif meningkatkan hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran

akuntansi?
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1.4.3 Apakah pengembangan model pembelajaran TAI making correction

efektif meningkatkan keterampilan sosial siswa SMA pada mata pelajaran

akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Menerapkan langkah-langkah pembelajaran dari hasil pengembangan

model pembelajaran TAI making correction.

1.5.2 Mengetahui efektivitas pengembangan model pembelajaran TAI making

correction terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMA dalam

mempelajari akuntansi.

1.5.3 Mengetahui efektivitas pengembangan model pembelajaran TAI making

correction terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa SMA dalam

mempelajari akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teori

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat digunakan untuk

mengembangkan konsep, teori, proses, dan prosedur pendidikan IPS. Khususnya,

dalam pengembangan model pembelajaran IPS.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak bagi

murid, tapi juga berdampak pada guru, dan sekolah. Untuk lebih jelasnya, penulis

akan memaparkannya satu per satu sebagai berikut:
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a. Manfaat bagi siswa.

Hasil belajar (kognitif) dan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran

akuntansi mengalami peningkatan melalui penerapan model pembelajaran

TAI making correction.

b. Manfaat bagi guru.

Para guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan

model-model pembelajaran yang lebih kreatif. Salah satunya adalah

menerapkan model pembalajaran TAI making correction. Kegiatan

tersebut mampu menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang lebih

menyenangkan dan kondusif untuk mata pelajaran akuntansi.

c. Manfaat bagi sekolah.

Siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar (kognitif) pada mata

pelajaran akuntansi kemungkinan besar juga akan mengalami peningkatan

pada hasil UN. Dampak ini secara tidak langsung akan meningkatkan

kualitas sekolah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam wilayah model pembelajaran

cooperative Learning dan akan diterapkan pada mata pelajaran akuntansi.

1.7.2 Ruang Lingkup Studi

Dalam bahasa asing, Pendidikan IPS biasa juga disebut sebagai social studies atau

social education. Dalam perkembangannya, para ahli banyak memberikan definisi

mengenai pendidikan IPS. Merujuk pada definisi IPS menurut Pusat Kurikulum
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Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas (2006). IPS merupakan integrasi

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dirumuskan atas dasar realistis dan

fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan

cabang-cabang ilmu sosial. definisi kedua, dapat kita amati dari Tasrif. Tasrif

dalam karyanya berjudul buku Pengantar Pendidikan Ilmu Sosial, mengemukakan

IPS adalah himpunan pengetahuan tentang kehidupan sosial dari bahan realitas

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (2008: 2). Definisi serupa juga

dikemukan oleh NCSS sebagai lembaga pengembangan IPS:

The term social studies is used to include history, economics, anthropogy,
sociology, civics, geography and all modifications of subjects whose content as
well as aim is social. In all content definitions, the social studies is conceived as
the subject matter of the academic disciplines somehow simplified, adapted,
midified, or selected for school instruction (Gunawan, 2011: 17).

Definisi tersebut merujuk pada lima tradisi IPS yang dikemukakan oleh Woolover

dan Scoot (Efendi, 2010: 9), yaitu: (1) IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai

kewarganegaraan; (2) IPS diajarkan sebagai pendidikan ilmu sosial; (3) IPS

diajarkan sebagai pembelajaran Reflective inquiry; (4) IPS diajarkan sebagai

pengembangan pribadi siswa; (5) IPS diajarkan sebagai proses pengambilan

keputusan dan tindak sosial yang rasional.

Tradisi pertama,  menekankan pada pentingnya mempersiapkan peserta didik

sadar akan kewarganegaraannya. Komponen yang paling penting dari segi

kewarganegaraan adalah kemampuan siswa mengidentifikasikan masalah-masalah

dan isu-isu sosial dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan

keyakinan. Kewarganegaraan sebagai suatu proses pengambilan keputusan sosio-

politik didasarkan atas dua anggapan, yaitu: pertama, kerangka sosio-politik
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demokrasi yang didasarkan atas keyakinan, bahwa semua rakyat terpanggil untuk

mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan mengatur mereka.

Tradisi kedua, menekankan bahwa IPS adalah ilmu sosial yang terpadu. IPS

berbeda dengan ilmu-ilmu sosial (IIS). Ada 5 perbedaan antara IPS dan IIS, yaitu:

a. IPS bukan disiplin ilmu, seperti halnya IIS. IPS lebih tepat dilihat dari 1

bidang kajian, yaitu kajian terhadap masalah sosial.

b. Pendekatan dalam IPS adalah multidisiplin atau interdisiplin, sedangkan

IIS menggunakan pendekatan monodisiplin.

c. IPS dirancang untuk kependidikan dunia sekolah, sedangkan IIS dipelajari

pada tingkat perguruan tinggi

d. IPS bersifat pedagogis dan psikologis dalam pengajarannya, sedangkan IIS

hampir tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Tradisi ketiga, IPS diajarkan sebagai pembelajaran Reflective inquiry. Hal ini

berarti, penekankan tujuan pembelajaran IPS pada proses mencari,

mengklarifikasi, kemudian menyimak hasil inkuiri untuk menjadi hasil kajian

yang bernilai dan bermakna. Reflektif atau analisis dapat dikategorikan sebagai

suatu pendekatan nilai manakala siswa dibantu untuk menggunakan pikirannya

secara rasional, proses menganalisa keterkaitan dan konseptualisasi nilai-nilai

tersebut. Kebanyakan program IPS secara tradisional terlalu menekankan pada

belajar yang sifatnya hafalan atau sekedar mengingat. Seperti, menyebutkan nama

tempat, tanggal peristiwa, dan informasi lainnya. IPS masih sangat jarang

digunakan sebagai sarana melatih siswa untuk berfikir kritis dan memecahkan
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masalah. Oleh karena itu, dalam kawasan ini, IPS diharapkan dapat dikembalikan

pada kodratnya sebagai pembelajaran reflektif.

Kawasan keempat menekankan IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi

siswa. Hal ini berarti IPS bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa

baik pengetahuan, fisik, sosial, dan emosinya agar siswa mudah bekerja sama

dengan orang lain, mampu merancang sebuah tujuan dan merealisasikannya, serta

memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Mengembangkan sikap

kepedulian terhadap kesehatan dirinya (Jiwa dan raganya), memiliki kemampuan

membaca dan menghitung yang baik, serta memiliki keterampilan. Jadi tujuan IPS

adalah mental, jiwa, dan fisik peserta didik agar menjadi anggota masyarakat

produktif. Untuk mengembangkan potensi siswa tersebut, maka guru sebaiknya

menggunakan strategi ‘berpusat kepada siswa’, bukan berpusat kepada guru atau

subjek pelajaran itu sendiri.

Terakhir, IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan sosial

yang rasional. Pada kawasan ini, IPS memberikan keterampilan intelektual yang

tinggi diajarkan kepada siswa sehingga dapat membuat keputusan dan tindakan

yang  rasional. Salah satunya adalah mampu menjawab pertanyaan dan persoalan

baik yang datangnya dari individu maupun dari masyarakat. Selain itu, pada

tradisi ini juga siswa diharapkan terampil dalam pengambilan keputusan yang

tepat, yang berlangsung pada situasi tak menentu dan setiap pilihan yang tertentu

bukan di antara baik dan tidak baik, tetapi di antara apa yang dipandang baik dan

apa yang dilakukan untuk memperbaikinya.
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Penelitian yang berjudul pengenmbangan model pembelajaran TAI making

correction ini dapat digolongkan ke dalam tradisi keempat, yaitu pengembangan

pribadi siswa. Digolongkan dalam tradisi keempat karena model pembelajaran

TAI making correction merupakan salah satu model pembelajaran yang dilakukan

dalam kelompok sehingga besar potensinya untuk mengembangkan kepribadian

siswa, khususnya dalam keterampilan sosial. Dimensi dari keterampilan sosial

yang akan dikembangkan adalah berkomunikasi, membangun kelompok,

memimpin, menyelesaikan masalah, mengendalikan diri.

Alasan lain penelitian ini digolongkan ke dalam tradisi keempat adalah model

pembelajaran ini juga berpusat kepada siswa dimana guru hanya bertindak sebagai

fasilitator. Model pembelajaran TAI making correction dibagi dalam 5 fase

berdasarkan peranan guru dalam membimbing siswa. Peran guru akan lebih

banyak hanya pada fase pertama karena guru harus mempersiapkan bahan ajar dan

fase kedua dimana guru mempresentasikan materi. Fase-fase selanjutnya adalah

kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk siswa agar bekerja secara kelompok.

Selain tradisi keempat, penelitian ini juga dapat digolongkan ke dalam tradisi

kelima, yaitu IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan

sosial yang rasional. Pada fase ke empat, siswa akan memasuki langkah

pembelajaran koreksi jawaban II. Kegiatan ini mengaharuskan siswa untuk

mengoreksi jawaban kelompok lain berdasarkan kunci jawaban secara mandiri.

Oleh karena itu, mau tidak mau, kegiatan ini akan melatih mereka untuk

mengambil keputusan secara logis, apakah jawaban teman mereka benar atau

salah.
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1.8 Spesifikasi Produk Yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah sebuah sistem yang

mengarah pada model pembelajaran. Model pembelajaran ini dikembangkan dari

model cooperative learning tipe TAI. Seperti halnya model cooperative learning

lainnya, model ini tetap mengedepankan kerjasama dalam kelompok dan antar

kelompok sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam

pelajaran Akuntansi.

Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran TAI making correction

adalah sebagai berikut: (1) persiapan; (2) pembagian kelompok; (3) guru

mempresentasikan materi; (4) latihan terbimbing kelompok; (5) latihan mandiri;

(6) koreksi jawaban I; (7) tes mandiri dalam kelompok acak; (8) koreksi jawaban

II; (9) pembagian reward; (10) tes formatif dan remedial

Hasil pengembangan dari model TAI ditekankan pada tahap latihan mandiri

kelompok, saling mengoreksi I, tes mandiri kelompok acak, dan saling

mengoreksi II. Pada tahap latihan mandiri kelompok, siswa akan meyelesaikan

soal yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Setiap kelompok akan

mendapat soal yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama. Setelah

menyelesaikan tugas tersebut, guru memberikan kunci jawaban dari soal yang

telah diberikan (Making correction I). Setiap kelompok akan membandingkan

hasil dari latihan mandiri secara berkelompok dengan kunci jawaban yang

diberikan oleh guru. Dari tahap ini siswa mencari tahu kesalahan dan merevisi

jawaban dengan benar.
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Selanjutnya pengembangan model dari TAI akan mengarahkan siswa masuk

dalam tahap tes mandiri kelompok acak dan saling mengoreksi II. Tes mandir

pada tahap ini berbeda dengan tahap sebelumnya, Jika pada tahap sebelumnya

dilakukan dalam kelompok, maka tes mandiri ini dilakukan dalam pembentukan

kelompok acak. Pembentukan kelompok acak sama dengan pembetukan

kelompok yang pada model cooperative learning tipe jigsaw. Kelompok acak

yang dibentuk adalah perwakilan dari tiap kelompok yang sudah ada sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan antara skema pembentukan kelompok

pada Independent practice into Group dan skema pembentukan kelompok baru

pada Indpendent practice in to Shuffle Group berikut:
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Gambar 1.3 Denah Posisi Duduk Siswa Independent practice into Group
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Dalam kelompok baru ini, siswa akan saling bertukar soal (soal yang telah

dikerjakan sebelumnya pada tahap independent practice fase ke2). Jumlah soal

yang dikerjakan oleh siswa tergantung tingkat kesukaran dan durasi waktu

penyelesaian. Agar dalam mengerjakan soal yang berbeda tetap dalam situasi

yang terkontrol, maka guru dapat memandu agar siswa menggeser soal yang

kearah sebelah kanan. Dengan demikian, siswa tentu akan mendapat soal yang

berbeda. Jika waktu masih memungkinkan, maka guru tinggal mengeser soal ke

kanan lagi.

Tahap ke-2 dari fase ini adalah making correction II. Setelah mengerjakan soal

dari kelompok lain, maka siswa kembali ke kelompok asal. Dalam kelompok asal,

siswa mengoreksi pekerjaan siswa. Memberikan warna yang berbeda di bagian

yang salah.

Gambar 1.4  Denah Posisi Duduk Siswa Indpendent practice in to Shuffle
Group
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II. LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS

2.1 Teori Belajar

Teori belajar yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori belajar

konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menjadi salah satu bahan yang

sering didiskusikan di kalangan pendidik Indonesia setelah kurikulum 2013 mulai

diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut tentulah wajar terjadi, mengingat teori

belajar konstruktivisme merupakan teori yang melandasi kurikulum 2013.

Menurut Glasersfeld yang dikutip Haryanto (2013) dalam  jurnal pendidikan FIP

Universitas Negeri Yogyakarta, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad

20 dalam tulisan Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Piaget.

Namun bila ditelusuri lebih jauh, gagasan pokok konstruktivistik sebenarnya telah

dimulai oleh Vico, seorang epistemolog dari Italia. Tahun 1710, Vico dalam De

Antiquissima Italorum Sapientia, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata,

“Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan.” Vico

menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu.

Ini berarti bahwa seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan

unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico, hanya Tuhan

sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Dia yang tahu bagaimana

membuatnya dan dari apa Ia membuatnya. Sementara itu manusia hanya dapat
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mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. Pengetahuan selalu menunjuk

kepada struktur konsep yang dibentuk. Berbeda dengan kaum empirisme yang

menyatakan bahwa pengetahuan itu harus menunjuk kepada kenyatan luar.

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir kontekstual, yaitu pengetahuan

dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang

terbatas dan tidak dengan tiba-tiba (Sagala, 2013: 88). Pengetahuan bukanlah

seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat.

Tetapi manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan member makna melalui

pengalaman nyata. Hal ini berarti, esensi dari teori konstruktivisme adalah siswa

harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi

lain, dan apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan

dasar ini pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkontruksi bukan

menerima pengetahuan.

Kajian tentang apa pembelajaran konstruktivistik biasanya dilakukan dengan

mengkontraskan antara konstruktivisme dengan teori pembelajaran lainnya,

seperti behaviorisme. Meskipun paradigma pembelajaran kontruktivistik telah

dikenal sejak tahun 1710, tetapi pada kenyataannya paradigma pembelajaran yang

dikembangkan di sekolah lebih didominasi oleh pembelajaran behavioristik. Atas

dasar beberapa kajian ternyata model behaviorisme memiliki beberapa kelemahan

antara lain terlalu mekanistik dan kurang mampu mengembangkan potensi siswa

secara optimal. Sehingga sebagai jawaban atas kelemahan tersebut maka diskusi

dan kajian model pembelajaran konstruktivistik menjadi makin marak karena

dianggap lebih baik daripada model behavioristik dalam mengembangkan potensi
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siswa. Berikut perbandingan karakteristik antara pembelajaran behavioristik dan

pembelajaran konstruktivisme

Tabel 2.1 Perbedaan Teori Belajar Behaviorisme dengan Teori Belajar
Konstruktivisme

Aspek Behaviorisme Konstruktivisme

Penyusunan

kurikulum

Disusun dari bagian-bagian

menuju keseluruhan dengan

menekankan pada keterampilan

dasar

Disusun disajikan mulai dari

keseluruhan menuju ke bagian-

bagian dan lebih mendekatkan

pada konsep yang lebih luas

Penekanan

kurikulum

Pembelajaran sangat taat pada

kurikulum sangat taat pada

kurikulum yang telah

ditetapkan

Pembelajaran lebih menghargai

pada kemunculan pertanyaan

dan ide-ide siswa

Kurikuler Kegiatan kurikuler lebih banyak

mengandalkan pada buku teks

dan buku kerja

Kegiatan kurikuler lebih banyak

mengandalakan pada sumber-

sumber data primer dan

manipulasi bahan

Pandangan

terhadap siswa

Siswa dipandang sebagai kertas

kosong yang dapat digoresi

informasi oleh guru. guru juga

biasanya menggunakan cara

didaktik dalam menyampaikan

informasi

Siswa dipandang sebagai

pemikir-pemikir yang dapat

memunculkan teori-teori tentang

dirinya.

Penilaian Penilaian hasil belajar atau

pengetahuan siswa dipandang

sebagai bagian dari

pembelajaran dan biasanya

dilakukan pada akhir

pembelajaran melalui test

Pengukuran proses dan hasil

belajar siswa terjalin di dalam

kesatuan kegiatan pembelajaran

dengan cara guru mengamati

hal-hal yang sedang dilakukan

siswa, serta melalui tugas

Pola belajar Siswa-siswa biasanya bekerja

secara individualis, tanpa ada

group process dalamm belajar

Siswa-siswa banyak belajar dan

bekerja di dalam group process

Sumber: Budianingsih, 2005: 63
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Teori belajar konstruktivisme dilandasi oleh teori kognitivisme dari Piaget tentang

skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi, konsep Zone of Proximal

Development (ZPD) dari Vygotsky (Isjoni, 2007: 35). Berikut akan dijabarkan

mengenai teori kontruktivisme berdasarkan pandangan ahli tersebut:

2.1.1 Teori Belajar Piaget

Teori kognitivisme dari Piage lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil

belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar

melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti behaviorisme

yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon,

kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut

sebagai model perseptual.

Schwartz dan Reisberg (2006: 373) dalam bukunya yang berjudul Psychology of

Learning mengatakan bahwa teori kognitivisme juga menekankan bagian-bagian

dari suatu situasi atau materi saling berhubungan dengan konteks situasi tersebut.

Memisah-misahkan atau membagi-bagi materi pelajaran menjadi komponen-

komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah, akan

kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses

internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek-

aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses

berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup

pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif

yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan

pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
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Piaget berpendapat bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan,

yakni asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi (Sanjaya, 2011: 123). Proses asimilasi

adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam

benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi

yang baru. Equilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan

akomodasi.

Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses didasarkan

atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan bertambahnya usia

orang makin bertambah pula kemampuan orang tersebut. Menurut piaget, proses

belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai

dengan umurnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi

empat yaitu (Ghufron & Risnawita, 2013: 21):

a. Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun).

Selama ini masa anak belajar melalui indera dan gerak serta melakukan interaksi

secara fisik. Pada masa ini, mereka belajar melalui cara memindahkan,

menyentuh, memukul, menggigit, dan memanipulasi benda-benda fisik. Anak

mulai mempelajari tentang ruang, waktu, lokasi, ketetapan, dan sebab akibat.

Intlengensi anak baru tampak daalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi

simulasi sensorik dan dalam stadium ini yang penting adalah tindakan konkret dan

bukan tindakan imaginer atau hanya dibayangkan.

b. Tahap preoperasional (umur 2-7)

Pada masa ini anak mulai melakukan pertimbangan-pertimbangan intuisi tentang

hubungan antar objek dan berfikir tentang simbol. Bahasa menjadi hal yang amat
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penting karena anak mulai menggunakan symbol untuk menggambarkan dunia

nyata. Anak mulai mempelajari lambing dan objek yang ada di sekitar dirinya.

Daya berfikir anak didominasi oleh pemikiran yang berkaitan dengan persepsi,

khususnya dimensi ruang dan waktu. Dalam menghadapi benda-benda secara

simbolik, anak memerlukan pengamatan-pengamatan terhadap waktu dan ruang

serta hubungan antara keduanya terhadap objek dan kejadian-kejadian yang ada.

c. Tahap operasional konkret (7-11 tahun).

Tahap ini anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang logis. Anak telah

memiliki kecakapan berpikir akan tetapi hanya dengan benda-benda bersifat

konkret. Untuk menghindari keterbatasan berpikir anak perlu diberi gambaran

konkret, sehingga ia mampu menelaah persoalan.

d. Tahap operasional formal (12-18 tahun).

Pada tahap ini, anak telah mampu memberikan alasan dengan menggunakan lebih

banyak simbol dan gagasan dalam cara berpikir. Anak mampu menyelesaikan

permasalahan yang bersifat kompleks dan dapat menggunakan prosedur potetik-

deduktif. Kemampuan dalam tahap ini adalah: anak telah mampu menalar secara

ilmiah dan menguji hipotesis dan mampu berpikir dalam bentuk sebab akibat;

anak mampu memecahkan yang murni lisan; anak telah mencapai konsep

perbandingan; anak telah mampu berpikir secara kombinatorial; anak mampu

menalar atas dasar pengandaian.

Bila merujuk pada teori Piaget, maka pelajar yang berada pada jenjang SMA

termasuk dalam kategori tingkat operasional formal. Pada periode ini anak dapat

menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang
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lebih kompleks. Kemajuan utama pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu

berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret. Ia

mempunyai kemampuan untuk berfikir abstrak, karena itu model pembelajaran

TAI making correction dapat dilaksanakan pada jenjang SMA.

Dalam hubungannya dengan pembelajaran, teori ini terus mengacu kepada

kegiatan pembelajaran yang harus melibatkan partisipasi peserta didik. Hal ini

berari teori pengetahuan tidak hanya sekedar dipindahkan secara verbal tetapi

harus dikonstruktuksi dan direkonstruksi oleh peserta didik. Sebagai realisasi teori

ini, maka dalam kegiatan pembelajaran peserta didik haruslah bersifat aktif.

Demikian halnya pada model pembelajaran TAI making correction mendorong

peserta didik untuk bersikap aktif dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

Pada masa ini siswa telah menyesuaikan diri dengan realita yang konkret dan

harus memiliki pengetahuan. Perkembangan kognitif pada peringkat ini

merupakan cirri perkembangan remaja dan dewasa yang menuju ke arah proses

berpikir dalam peringkat yang lebih tinggi. peringkat berpikir ini sangat

diperlukan dalam pemecahan masalah. Proses pembelajaran akan lebih berhasil

apabila disesuaikan dengan peringkat peringkat perkembangan kognitif siswa.

Guru hendaknya memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau

berinteraksi dengan lingkungan dan secara aktif mencari dan menemukan

berbagai hal dari lingkungan.
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2.1.2 Teori Belajar Vygotsky

Teori belajar konstruktivisme juga dialandasi oleh hasi pemikiran Lev Vygotsky.

Vygotsky menekankan pentingnya konteks sosial untuk belajar dan

perkembangan. Hal tersebut ia ungkapkan dengan berdalih bahwa seorang dari

lahir sampai telah berhubugan secara sosial, secara budaya, dan menurut sejarah

mengorganisir paraktik-praktik dan bahwa tidak ada satupun dapat terpisah dari

konteks sosial (Hanafiah dan Suhana, 2012: 64).

Pentingnya pengaruh sosial pada perkembangan kognitif anak direfleksikan dalam

konsep zone proximal development (ZPD). ZPD merupakan suatu kondisi ketika

anak-anak menerima tugas yang cukup sulit bagi mereka untuk memahami atau

menguasai sendiri tetapi dapat dipelajari dengan tuntunan dan bantuan orang

dewasa atau teman sebaya yang terlatih (Gufron dan Risnawita, 2013: 33).

Batasan terbawah dari ZPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai oleh

anak dengan belajar sendiri, dan batasan tertinggi dari ZPD adalah tingkat

keterampilan yang dapat dicapai dengan bantuan instruktur. Anak-anak yang

berada ZPD merupakan anak-anak yang siap untuk memasuki proses kematangan

dan siap ditingkatkan hanya dengan bantuan orang-orang yang terampil.

Salah satu teknik untuk meningkat kemampuan anak menuju ZPD tertinggi adalah

scaffolding. Scaffolding merupakan teknik yang dapat membantu terjadinya

peningkatan tingkat yang mendukung pembelajaran. Scaffolding dapat diberikan

dalam bentuk dialog. Menurut Isjoni (2007: 40), anak-anak memiliki kekayaaan

pengetahuan namun tidak sistematis, tidak terorganisasi, tidak logis dan bersifat

spontan. Oleh karena itu, melalui dialog antara anak-anak dengan orang-orang
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yang terampil dapat membantu anak-anak mengatur pengetahuan mereka

sehingga menjadi lebih sistematis, terorganisasi, logis, dan terencana.

Vygotsky percaya bahwa internalisasi terjadi secara sosial dan secara kultural

diorganisir melalui interaksi saling berhadapan (Gufron dan Risnawita: 2013: 34).

Atas dasar inilah seorang anak mengetahui pengetahuan baru kemudian

diperkenalkan oleh orang lain yang lebih mampu. Orang yang lebih mampu

biasanya mengacu pada guru, orangtua, teman, atau seorang yang mempunyai

kemampuan teori yang lebih tinggi dibanding yang dikerjakan oleh anak. Orang

lain yang lebih mampu saling berinteraksi, anak kemudian mencoba melakukan

internalisasi satu konsep baru melalui menghubungkan dengan pengetahuan atau

pengalaman masa lalunya. Demikian Vygotsky percaya bahwa memberdayakan

seorang anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui bantuan orang lain

yang lebih mampu, berinteraksi sosial antara invidu dengan individu lain

memainkan satu peran penting di dalam pengembangan kognitif. Hal inilah yang

menjadi dasar pengembangan bagi model pembelajaran TAI making correction.

Ide penting lain yang dapat diambil dari teori Vygotsky adalah scaffolding, yaitu

memberikan sejumlah bantuan kepada anak-anak pada tahap-tahap awal

pembelajaran, kemudian menguranginya dan memberi kesempatan kepada anak

untuk mengambil alih tanggung jawab saat mereka mampu. Demikian halnya

pada langkah-langkah model pembelajaran TAI making correction yang akan

dipecah-pecah pada pada lima fase. Fase tersebut menunjukkan tingkat partisipasi

guru dalam memberikan bantuan kepada siswa. Semakin ke belakang, maka peran

guru dalam meberikan bimbingan juga semakin berkurang. Bantuan yang
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diberikan oleh guru jelas tergambar pada fase II dengan memberikan contoh

mengerjakan latihan soal akuntansi.

2.2 Hasil Belajar

2.2.1 Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar cenderung diindetikkan dengan penilaian terhadap siswa setelah

proses belajar-mengajar berlangsung. Beberapa tahun yang lalu, kurikulum

Indonesia mengijinkan adanya urutan prestasi siswa di dalam kelas. Urutan

prestasi ini berdasarkan akumulasi nilai kognitif dari yang tertinggi hingga

terendah. Urutan prestasi ini dilakukan dalam upaya menjadikannya sebagai

motivasi agar siswa berkompetisi untuk meraih nilai yang tinggi.  Oleh karena itu,

hari penerimaan raport menjadi hari yang besar bagi orangtua dan siswa.

Seiring dengan berkembangnya, teori pendidikan, maka diketahui bahwa urutan

prestasi justru lebih banyak memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang

sering kita temui secara langsung adalah tumbuhnya sikap iri hati pada siswa

sehingga menciptakan suasana kompetisi yang tidak sehat. Selain itu, setiap siswa

diciptakan secara unik, artinya mereka diciptakan dengan talenta yang berbeda-

beda. Talenta yang dikaruniakan itulah yang harusnya dikembangkan oleh

pendidik. Jadi, tidak perlu membanding-bandingkan siswa dengan siswa yang lain

dengan membuat urutan prestasi, tetapi mendidik siswa untuk tetap belajar

reflektif sehingga mereka bisa melihat perkembangan-perkembangan apa yang

telah mereka miliki setelah melewati proses pembelajaran.

Beberapa pakar pendidikan memberikan definisi yang tidak jauh berbeda

mengenai hasil belajar siswa. Daryanto dan Rahardjo (2012: 149) mendefinisikan
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penilaian hasil belajar sebagai suatu proses untuk mengumpulkan informasi,

mengadakan pertimbangan-pertimbangan mengenai informasi tadi, serta

mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

telah dilakukan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sagala (2013: 53) mengenai

hasil belajar.

Hasil belajar dapat dimanifestasikan dalam wujud: (1) pertambahan materi yang

berupa fakta, informasi, prinsip, hukum, atau kaidah, prosedur atau pola kerja atau

teori sistem nilai-nilai dan sebagainay; (2) penguasaan pola-pola perilaku kognitif

(pengamatan) proses berpikir, mengingat atau mengenal kembali, perilaku afektif

(sikap-sikap apresiasi, penghayatan, dan sebagainya) perilaku psikomotorik

termasuk yang bersifaat ekspresif; dan (3) perubahan dalam sifat-sifat kepribadian

baik yang tengibel maupun yang intangible.

Hasil belajar adalah istilah yang telah dicapai individu sebagai usaha yang dialami

secara langsung. Menurut Komalasari (2013: 2), peningkatan hasil belajar dapat

mencakup tiga aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik dalam jangka waktu

tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan scientific yang digunakan pada

kurikulum 2013.
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Gambar 2.1 Skema hasil belajar pendekatan scientific

Sumber: http://kkn.fkip.unila.ac.id/

Gambar 2.1 sangat jelas memaparkan hasil belajar dalam pendidikan scientific

mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif mengacu

pada pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Psikomotorik diidentikkan dengan

keterampilan siswa, serta afektif merujuk pada sikap seperti sikap sosial, sikap

spiritual.

Dalam penilaian hasil belajar pendekatan scientific yang digunakan adalah

penilaian autentik. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, serta proses

belajar, dan hasil belajar secara utuh (Kurinasih dan Sani, 2014: 48). Keterpaduan

penilaian ketiga komponen (input, proses, output) tersebut akan menggambarkan

kapasitas, gaya, dan dampak instruksional dan dampak pengiring dari

pembelajaran.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai hasil belajar, maka peneliti pun setuju

bahwa penilaian dalam hasil belajar adalah mencakup tiga aspek, yaitu kognitif,

psikomotorik, dan afektif. Tetapi dalam penelitian ini, peningkatan hasil belajar

difokuskan pada aspek kognitif saja.



32

2.2.2 Ranah Kognitif

Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan dan keahlian

mentalitas. Ranah kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir

yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir mengekspresikan

tahap-tahap kemampuan yang harus siswa kuasai sehingga dapat

menunjukan kemampuan mengolah pikirannya sehingga mampu mengaplikasikan

teori ke dalam perbuatan. Mengubah teori ke dalam keterampilan terbaiknya

sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai produk

inovasi pikirannya.

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut

Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam

ranah kognitif (Sagala, 2013: 33). Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang

proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling

tinggi. Keenam tingkatan tersebut adalah pengetahuan, komprehensi, aplikasi,

analisis, sistesis, evaluasi.

Pada bulan November 1996, Anderson dan Krathwohl yang merupakan murid

Bloom telah mengetuai program untuk merevisi taksonomi bloom. Program ini

bertujuan agar dapat memaksimalkan fungsi taksonomi berdasarkan hasil evaluasi

pada abad ke-21. Ahli-ahlinya terdiri dari pakar psikologi kognitif, pakar teori

kurikulum, pemimpin pendidikan serta pakar pengujian dan pentaksiran. Usaha ini

telah berlangsung selama 6 tahun. Akhirnya pada tahun 2001, mereka telah

menerbitkan hasil penyelidikan yang mengutarakan perubahan dalam tiga kategori

yaitu istilah, struktur dan penekanan perbedaan.
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Perubahan mendasar yang terjadi pada Taksonomi Bloom asli dengan Taksonomi

Bloom revisi adalah perubahan struktur dan perubahan terminologi. Perubahan

terminologi dilakukan agar pendidik memahami bahwa siswa seharusnya

‘melakukan sesuatu’ sehingga pada 6 tingkatan kognitif pada Taksonomi Bloom

yang baru menggunakan kata kerja, bukan lagi kata beda seperti yang tercantum

pada Taksonomi Bloom asli (Anderson dan Krathwohl, 2010: 398). Mislanya,

‘Komprehensi’ diubah menjadi ‘Memahami’. Sementara perubahan struktur jelas

terlihat pada hierarki paling atas pada kedua versi Taksonomi Bloom. Jika pada

C5 dan C6 pada taksonomi Bloom asli terdiri ‘Sintesis’ dan ‘Evaluasi’, maka pada

Taksonomi revisi kedua tingakatan tersebut ditukar menjadi ‘Mengevaluasi’ (C5)

dan ‘Mencipta’ (C6) (Anderson dan Krathwohl, 2010: 399). Berikut perbedaan

antara kedua versi Taksonomi Bloom yang disimpulkan pada gambar berikut:

Pengetahuan Mengingat

Komprehensi Memahami

Aplikasi Mengaplikasikan

Analisis Menganalisis

Sintesis Mengevaluasi

Evaluasi Mencipta

Gambar 2.2: Struktur Perubahan Struktural dari kerangka pikir asli Taksonomi
Bloom ke Revisi Anderson.

Sumber: Anderson dan Krathwohl, 2010: 403

Dimensi Tersendiri
Dimensi
Tersendiri

Dimensi Proses
Kognitif
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Berikut penjabaran dari enam tingkatan Taksonomi Bloom yang telah direvisi

oleh Oleh Anderson dan Krathwohl:

2.2.2.1 Mengingat

Mengingat adalah tingkatan yang paling rendah dalam taksonomi ini. Pada

tingkatan ini siswa diminta untuk mengungkapkan kembali hal-hal sederhana.

Soal ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada

buku atau catatan. Pertanyaan ingatan biasanya dimulai dengan kata-kata

mendeskripsikan, mengidentifikasikan, menjodohkan, menyebutkan dan

menyatakan (Arikunto, 2013: 131). Tes yang paling banyak dipakai untuk

mengungkapkan aspek pengetahuan adalah tipe melengkapi, tipe isian dan tipe

benar salah.

2.2.2.2 Memahami

Pada jenjang ini siswa diharapkan tidak hanya mengetahui, mengingat tetapi juga

harus mengerti. Memahami berarti mengetahui tentang sesuatu dan dapat

melihatnya dari berbagai segi. Dengan kata lain siswa dikatakan memahami

sesuatu apabila ia dapat mengkonstrusi makna dari pesan-pesan pembelajaran,

baik bersifat lisan, tulisan, ataupun grafis yang disampaiakan melalui buku,

pengajaran, dan sumber lainnya.

Menurut Sudjana (2009: 24), pemahaman dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu:

pertama, Pemahaman terendah adalah pemahaman terjemahan. Tingkat kedua

adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu

dengan yang diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dan yang bukan

pokok. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman
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ekstrapolasi. Dengan ini seseorang diharapkan mampu melihat di balik yang

tertulis.

Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah

pilihan ganda dan uraian. Kata-kata kerja operasional memahami : menafsirkan,

meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, mencontohkan,

menyimpulkan, menjelaskan.

2.2.2.3 Mengaplikasikan

Aplikasi adalah pemakaian hal-hal abstrak dalam situasi konkret. Hal-hal abstrak

tersebut dapat berupa ide umum, aturan atau prosedur, metode umum dan juga

dalam bentuk prinsip, ide dan teori secara teknis yang harus diingat dan

diterapkan. Menurut Anderson (2010: 116), tahap ‘Mengaplikasikan’ berkaitan

erat dengan pengetahuan prosedural. Soal latihan adalah tugas yang prosedur

penyelesaianya telah diketahui siswa sehingga siswa menggunakannya secara

rutin. Sementara itu menurut Arikunto (2013: 135) soal untuk tahap ini adalah

soal yang mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan (menerapkan)

pengetahuannya untuk memecahkan masalah sehari-hari atau persoalan yang

dikarang sendiri oleh penyusun soal dan bukan keterangan yang terdapat dalam

pelajaran yang dicatat. Kata-kata kerja operasional menerapkan: melaksanakan,

menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekan, memilih, menyusun,

memulai, menyelesaikan, mendeteksi.

2.2.2.4 Menganalisis

Menganalisis adalah suatu kemampuan peserta didik untuk merinci atau

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil,
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serta mampu memahami hubungan atau situasi kompleks atas konsep-konsep

dasar (Arikunto, 2013: 132). Hal ini berarti dalam menganalisis mencakup belajar

untuk menentukan potongan-potongan informasi yang relevan atau penting

(membedakan), menentukan cara-cara untuk menata potongan-potongan informasi

tersebut (mengorganisasikan), dan menentukan tujuan dibalik informasi itu.

walaupun belajar ‘Menganalisis’ dapat dianggap sebagai tujuan itu sendiri, sangat

beralasan untuk secara edukatif memandang analisis sebagai perluasan dari

memahami atau sebagai pembuka untuk mengevaluasi atau mencipta. Anderson

dan Krathwohl (2010:120) memberikan beberapa contoh dalam melakukan

kegiatan ‘Menganalisis’ sebagai berikut:

a. Membedakan fakta dan opini

b. Menghubungkan kesimpulan dengan pertanyataan-pertanyaan pendukungnya

c. Membedakan materi yang relevan dari yang tidak relevan

d. Menghubungkan ide-ide

e. Menangkap asumsi-asumsi yang tak dikatakan dalam perkataan

f. Membedakan ide-ide pokok dari ide-ide turunanya atau menentukan tema-

tema puisi atau music

g. Menemukan bukti pendukung tujuan pengarang.

Kata kerja operasional yang dapat digunakan pada tahap ini antra lain:

membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur,

mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan,

mengintegrasikan dsb.
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2.2.2.5 Mengevaluasi

Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan berdasarkan kriteria dan

standar. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas,

efisiensi, dan konsistensi. Kategori mengevaluasi mencakup proses kognitif

‘Memeriksa’ dan ‘Mengkritik’.

Memeriksa menekankan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria internal. Hal

ini berarti ‘Memeriksa’ melibatkan proses menguji inkonsistensi atau kesalahan

internal dalam suatu operasi atau produk. Misalnya, memeriksa terjadi ketika

siswa menguji apakah suatu kesimpulan sesuai dengan premis-premisnya atau

tidak; apakah data-data mendukung atau menolak hipotesis; apakah bahan

pelajaran berisikan bagian-bagian yang bertentangan.

Jika Memeriksa menekan pada pengambilan keputusan berdasarkan kriteria

internal, maka ‘Mengkritik’ justru sebaliknya. Mengkritik menekankan

pengambilkan keputusan berdasarkan criteria eksternal. Dalam mengkritik, siswa

mencatat ciri-ciri positif dan negatif dari suatu produk dan membuat keputusan

setidaknya sebagian berdasarkan ciri-ciri tersebut. Mengkritik merupakan inti dari

apa yang disebut kritis. Contoh mengkritik adalah menilai kelebihan suatu solusi

untuk menyelesaikan masalah hujan asam.

2.2.2.6 Mencipta

Mencipta adalah tahapan yang paling tinggi dari revisi Taksonomi Bloom.

Berkreasi berarti merancang sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

Sebelum berkreasi seseorang harus mampu mengingat, memahami dan

menerapkan apa yang telah diperolehnya sehingga dia mampu melakukan suatu
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pembaharuan. Kata-kata kerja operasional mencipta : merancang, membangun,

merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, menyempurnakan,

memperkuat, memperindah, menggubah.

Untuk lebih jelasnya berikut kata kerja operasional Taxonomi Bloom setelah

dilakukan revisi. Kata kerja operasional ini dapat membantu guru untuk

merumuskan indicator pembelajaran:

Tabel 2.2 Contoh Daftar Kata Kerja Operasional Ranah Kognitif (Revisi
Anderson).

Mengingat
(remember)

Memahami
(understand)

Mengaplikasikan
(apply)

Menganalisis
(analyze)

Mengavaluasi
(evaluate)

Mencipta
(create)

C1 C2 C3 C4 C5 C6
Memasangkan
Membaca
Memberi
indeks
Memberi kode
Memberi label
Membilang
Memilih
Mempelajari
Menamai
Menandai
Mencatat
Mendaftar
Menelusuri
Mengenali
Menggambar
Menghafal
Mengidentifik
asi
Mengulang
Mengutip
Meninjau
Meniru
Mentabulasi
Menulis
Menunjukkan
Menyadari
Menyatakan
Menyebutkan
Mereproduksi
Menempatkan

Melakukan
inferensi
Melaporkan
Membandingkan
Membedakan
Memberi contoh
Membeberkan
Memperkirakan
Memperluas
Mempertahankan
Memprediksi
Menafsirkan
Menampilkan
Menceritakan
Mencontohkan
Mendiskusikan
Menerangkan
Mengabstraksikan
Mengartikan
Mengasosiasikan
Mengekstrapilasi
Mengelompokkan
Mengemukakan
Menggali
Menggeneralisasik
an
Menggolong-
golongkan
Menghitung
Mengilustrasikan
Menginterpolasi
Menginterpretasik
an
Mengkategorikan
Mengklasifikasi
Mengkontraskan
Mengubah
Menguraikan
Menjabarkan
Menjalin
Menjelaskan
Menterjemahkan
Mentranslasi
Menunjukkan
Menyimpulkan

Melaksanakan
Melakukan
Melatih
Membiasakan
Memodifikasi
Mempersoalkan
Memproses
Mencegah
Menentukan
Menerapkan
Mengadaptasi
Mengaitkan
Mengemukakan
Menggali
Menggambarkan
Menggunakan
Menghitung
Mengimplementas
ikan
Mengkalkulasi
Mengklasifikasi
Mengkonsepkan
Mengoperasikan
Mengurutkan
Mengurutkan
Mensimulasikan
Mentabulasi
Menugaskan
Menyelidiki
Menyesuaikan
Menyusun
Meramalkan
Menjalankan
Mempraktekkan
Memilih
Memulai
Menyelesaikan

Melatih
Memadukan
Memaksimalka
n
Membagankan
Membeda-
bedakan
Membuat
struktur
Memecahkan
Memerintah
Memfokuskan
Memilih
Menata
Mencerahkan
Mendeteksi
Mendiagnosis
Mendiagramka
n
Menegaskan
Menelaah
Menetapkan
sifat/ciri
Mengaitkan
Menganalisis
Mengatribusika
n
Mengaudit
Mengedit
Mengkorelasika
n
Mengorganisasi
kan
Menguji
Menguraikan
Menjelajah
Menominasikan
Mentransfer
Menyeleksi
Merasionalkan
Merinci

Membuktikan
Memilih
Memisahkan
Memonitor
Memperjelas
Mempertahankan
Mempresiksi
Memproyeksikan
Memutuskan
Memvalidasi
Menafsirkan
Mendukung
Mengarahkan
Mengecek
Mengetes
Mengkoordinasik
an
Mengkritik
Mengkritisi
Menguji
Mengukur
Menilai
Menimbang
Menugaskan
Merinci
Membenarkan
Menyalahkan

Memadukan
Membangun
Membatas
Membentuk
Membuat
Membuat
rancangan
Memfasilitasi
Memperjelas
Memproduksi
Memunculkan
Menampilkan
Menanggulangi
Menciptakan
Mendikte
Menemukan
Mengabstraksi
Menganimasi
Mengarang
Mengatur
Menggabungkan
Menggeneralisasi
Menghasilkan
karya
Menghubungkan
Mengingatkan
Mengkategorikan
Mengkode
Mengkombinasika
n
Mengkreasikan
Mengoreksi
Mengumpulkan
Mengusulkan
hipotesis
Menyiapkan
Menyusun
Merancang
Merekonstruksi
Merencanakan
Mereparasi
Merumuskan
Memperbaharui
Menyempurnakan

Sumber: Anderson dan Krathwohl, 2010: 100
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Untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dalam penelitian ini, maka

tingkatan kognitif yang akan diukur sampai tingkatan ke enam, yaitu mengingat,

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan.

2.3 Keterampilan Sosial

Sebagai makhluk sosial setiap individu membutuhkan individu lain dalam

berhubungan sosial di masyarakat. Kebutuhan untuk berinteraksi sosial

mendorong manusia untuk berhubungan dengan orang lain, serta mengajarkan

kita keyakinan, nilai dan perilaku yang dapat diterima orang di sekitar kita.Dalam

terminologi psikologi konsep keterampilan sosial juga diidentikkan dengan

sejumlah istilah terkait yang meliputi keterampilan interpersonal, kompetensi

interpersonal, kompetensi sosial, dan kompetensi komunikasi, yang dalam

literatur istilah-istilah itu cenderung digunakan secara bergantian atau

dipertukarkan.

Goleman (2007: 36) mengamati bahwa orang-orang yang terampil dalam

berinteraksi sosial memiliki kecerdasan sosial yang dapat menjalin hubungan

dengan orang lain dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan perasaan

mereka, mampu memimpin dan mengorganisasi dan pintar menangani

perselisihan yang muncul. Hal serupa juga dikemukakan oleh Gardner (2007: 106)

yang menjelaskan bahwa keterampilan sosial merujuk kepada kemampuan-

kemampuan khusus yang berkaitan dengan kecerdasan interpersonal, seperti

kemampuan mengorganisir kelompok, kemampuan merundingkan pemecahan,

kemampuan menjalin hubungan, dan kemampuan analisis sosial.
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Segrin and Gilvertz (dalam Goleman, 2007: 30) mendefinisikan keterampilan

sosial sebagai :

a. kemampuan untuk mengekspresikan perasaan atau mengkomunikasikan

kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan kepada orang lain

b. kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif dalam

konteks interpersonal tanpa menderita kerugian akibat dari penguatan sosial

c. kemampuan berinteraksi untuk memilih di antara perilaku komunikatif yang

tersedia dalam rangka mencapai tujuannya sendiri secara interpersonal

d. proses menghasilkan perilaku terampil yang diarahkan ke suatu tujuan.

Definisi lainnya yang masih senada dengan definisi tersebut di atas juga

dikemukakan oleh H. Booner (dalam Tasrif, 2008: 59) sebagai hubungan antara

dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi,

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan definisi keterampilan sosial di atas, maka definisi

operasional keterampilan sosial dalam penelitian ini adalah suatu kemampuan

untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara positif yang dapat diterima

atau dihargai secara sosial serta membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain.

Menurut Tasrif (2008: 60-61), syarat untuk terjadinya interaksi sosial dipengaruhi

oleh 2 hal, yaitu: Adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.

a. Adanya kontak sosial

Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, tetapi gejala

sosial kontak tidak perlu terjadi dengan saling menyentuh. Oleh karena itu,

manusia bisa saja mengadakan kontak dengan orang lain tanpa harus terjadi
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kontak fisik. Misalnya, orang berbicara melalui telepon, berkirim kabar melalui

surat dan sebagainya.

Kontak sosial ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Kontak

sosial yang bersifat positif dapat mengarahkan orang lain pada suatu kerja sama

dan partisipasi yang baik, namun partisipasi yang negatif dapat mengarahkan

orang pada suatu kondisi pertentangan dan konflik, serta dpat terhambatnya laju

interaksi sosial.

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, antara orang

perorangan. Misalnya, apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam

keluarga. proses demikian terjadi melalui sosialisasi yaitu proses yaitu di mana

anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai

masyarakat di mana dia menjadi anggota. Kedua, antara orang-perorangan dengan

suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Misalnya seorang merasakan bahwa

tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. Ketiga,

antara suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Misalnya, antara dua organisasi

politik mengadakan kerja sama untuk tujuan tertentu.

b. Adanya komunikasi

Komunikasi merupakan kerja verbalitas seorang untuk menyampaikan ide dan

aspirasinya pada pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses

menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain atas tujuan-tujuan tertentu.

Dengan komunikasi tersebut, sikap, dan perasaan suatu kelompok masyarakat atau

perorangan dapat diketahui oleh orang atau kelompok lain. Hal tersebut

merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang dilakukannya. Komunikasi
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dan kontak sosial merupakan dua hal yang penting dalam kebiduan masyarakat.

Suatu kontak dapat terjadi tanpa komunikasi, misalnya orang Indonesia bertemu

dan berjabat tangan dengan orang Jerman, lalu ia bercakap-cakap dalam bahasa

Indonesia padahal orang Jerman tersebut tidak mengerti sama sekali. Dalam

peristiwa tersebut keduanya telah melakukan “kontak” tetapi tidak tejadi proses,

“komunikasi”.

Gambar 2.3: Jejaring Keterampilan Sosial
Sumber:  Maryani, 2011: 19
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Bagan di atas merupakan bagan yang menggambarkan sosial skill. Bagan tersebut

menggambarkan keterampilan sosial dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, kontak

mata, berbagi informasi atau material.

b. Keterampilan komunikasi: mendengarkan dan berbicara secara bergiliran

melembutkan suara (tidak membentak), meyakinkan orang untuk dapat

mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut

menyelesaikan pembicaraannya

c. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat orang,

bekerjasama, saling menolong, saling memperhatikan.

d. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati,

memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar

dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda.

Bellack dan Hersen (dalam Gilbert, dkk, 1991: 67) memaparkan 5 dimensi

keterampilan sosial. Dimensi ini dianggap sebagai satu kesatuan yang dapat

memberikan gambaran kemampuan individu dalam mengekspresikan perasaannya

baik verbal maupun non verbal sehingga mampu ditanggapi oleh orang lain ketika

interaksi sosial terjadi. Adapun 5 dimensi tersebut adalah:

a. Dimensi Pengaruh, yaitu suatu dimensi yang menggambarkan suatu

kemampuan individu untuk mempengaruhi atau menerapkan taktik persuasi

secara efektif sehingga orang lain terpengaruh olehnya.

b. Dimensi Komunikasi, yaitu suatu dimensi untuk mengukur kemampuan

individu untuk berkomunikasi dengan cara mendengarkan secara terbuka dan

mengirimkan pesan yang dapat meyakinkan kepada orang lain.
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c. Dimensi Manajemen Konflik, yaitu dimensi yang menggambarkan suatu

kemampuan individu dalam mengelola konflik dengan cara merundingkan dan

mengidentifikasi potensi konflik untuk diselesaikan secara terbuka dengan

prinsip ‘semua berhasil menang’.

d. Dimensi Kepemimpinan, yaitu suatu dimensi yang menunjukkan kemampuan

individu dalam memimpin dengan cara mengilhami, memotivasi dan

membimbing individu ke arah tujuan yang benar.

e. Dimensi Katalisator Perubahan, yaitu suatu dimensi yang menggambarkan

kemampuan individu berperan sebagai katalisator perubahan dengan cara

menginisiasi dan mengelola perubahan untuk menyadarkan orang lain akan

perlunya perubahan dan dihilangkannya hambatan.

Booysen dan Grosser (2008: 377-399) dalam The Journal for Transdisciplinary

Research in Southern Africa membagi keterampilan sosial dalam 4 dimensi.

Pembagian dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

In the context of the article, we focused on enhancing the sosial skills as indicated
by the data collection instrument which we used,cooperation (learning to work
with others, giving attention, allowing all members to participate, sharing
apparatus), assertion (listening to others, asking clarifying questions, learning
how to evaluate, praising others, reflecting on group work, thinking and
reasoning), empathy (feeling sorry for a friend in need, listening to friends,
making friends ), self-control (handling conflicts, controlling temper, asking for
help when in need, having respect for others and their belongings, obidiance to
rules and procedures, handling race, gender and cultural differences).

Dimensi pertama, bekerjasama. Dimensi ini dapat dibagi menjadi beberapa

indikator yaitu: belajar bekerja sama dengan orang lain, memberikan perhatian,

berbagi peralatan, mengijinkan semua anggota kelompok berpartisipasi. Kedua,

dimensi asertif yang dibagi dalam indikator: mendengarkan pendapat, bertanya,
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belajar untuk mengevaluasi, memuji, berefleksi dengan kelompok. Ketiga,

dimensi empati dibagi menjadi indikator: meminta maaf, mendengarkan teman,

menjalin pertemanan. Keempat, dimensi pengendalian diri dibagi dalam indikator:

mengatasi masalah, mengontrol penekanan suara, menghormati satu sama lain,

taat pada prosedur dan peraturan, mampu mengatasi perbedaan jender dan budaya.

Berdasarkan pengertian, syarat, dan bagian-bagian keterampilan sosial, maka

dapat disintesis indikator yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan

model pembelajaran ini adalah:

a. Keterampilan komunikasi: mengemukakan pendapat dan mendengarkan

sampai orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya.

b. Keterampilan membangun tim/kelompok: membantu orang lain, menerima

kelemahan teman, dan tidak membeda-bedakan teman.

c. Keterampilan memimpin: saling memberikan semangat.

d. Keterampilan menyelesaikan masalah: mencari jalan keluar dengan

berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda

e. Keterampilan pengendalian diri: mengontrol penekanan suara dan taat pada

prosedur kelas.

Dimensi tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa dimensi tersebutlah

yang dapat dengan mudah dan dinilai secara objektif dalam model pembelajaran

TAI making correction.
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2.4 Model Pembelajaran Cooperative Learning

2.4.1 Hakikat Model Pembelajaran

Berbicara tentang model pembelajaran, para pendidik cenderung akan terjebak

kesimpangsiuran posisi dan makna antara model, pendekatan, strategi, metode,

taktik, dan teknik pembelajaran. Satu pihak, seorang pendidik tentu seharusnya

memahami akan perbedaan istilah-istilah tersebut, tetapi di lain pihak, fenomena

ini juga menjadi hal yang wajar. Kondisi kewajaran ini disebabkan karena

beberapa sumber informasi, seperti buku, internet, dan beberapa pandangan ahli

pendidikan juga berbeda. Misalnya, pandangan mengenai posisi Cooperative

Learning. Slavin, Eggen, dan Kauchak menyebut Cooperative Learning sebagai

strategi pembelajaran. Huda, penulis buku Cooperative Learning, menyebutnya

sebagai metode. Sementara, Sanjaya, Rusman, Komalasari, Daryanto dan Raharjo

menyebut Cooperative Learning sebagai model pembelajaran. Oleh karena itu

pada bagian ini, peneliti akan mengkonstruksi dengan jelas perbedaan dari

perbedaan terminologi tersebut.

Konstruksi mengenai posisi dari terminologi model, pendekatan, strategi, metode,

taktik, dan teknik pembelajaran berangkat dari pemikiran Sanjaya. Sebelum

memaparkan lebih jauh, berikut gambar posisi hierarkis dari masing-masing

terminologi tersebut:
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Gambar 2.4 Bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik
pembelajaran dalam model pembelajaran

Sumber: Komalasari, 2013: 57

Gambar 2.4 merupakan gambaran hierarki dari pendekatan, metode, teknik, taktik,
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akan dipaparkan mengenai makna dari terminologi-terminologi tersebut dengan

harapan memberikan kejelasan tentang istilah tersebut.
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mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan mendasari metode pembelajaran

dengan cakupan teoretis tertentu (Komalasari, 2013: 54).

Dilihat dari pendekatannya, Killen (dalam Sanjaya, 2011: 126) mencatat dua jenis

pendekatan pembelajaran, yaitu:

a. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student

centered approach), dimana pada pendekatan jenis ini guru melakukan

pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan

aktif dalam proses pembelajaran,

b. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher

centered approach), dimana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek

utama dalam proses pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.65 tahun 2013 telah mengatur

pendekatan yang akan digunakan dalam kurikulum 2013, yaitu pendekatan

saintifik. Pendekatan Saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang

sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau

prinsip melalui tahapan mengamati, merusmuskan masalah, mengajukan

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data,

menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep yang ditemukan (Maulana,

2014: 5)

Kemp (Sanjaya, 2011: 39) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah

suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan

mengutip pemikiran David, Komalasari (2013: 55) menyebutkan bahwa dalam
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strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi

pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan

diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran.

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian

pula, yaitu: exposition-discovery learning dan group-individual learning

(Rowntree dalam Sanjaya, 2011: 128). Dalam strategi exposisi, bahan pelajaran

disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai

bahan tersebut. Sagala (2013: 78) menyebutnya sebagai strategi pembelajaran

langsung karena materi pembelajaran disajikan begitu saja kepada siswa. Siswa

tidak dituntut untuk mengelolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasainya

secara penuh. Dengan demikian, dalam strategi ekspositori guru berfungsi sebagai

penyampai informasi. Berbeda dengan strategi Discoveri. Dalam strategi ini bahan

pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas

sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi

siswanya. Karena sifatnya yang demikian strategi ini juga dinamakan strategi

pembelajaran tidak langsung.

Strategi belajar individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan,

kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh

kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta bagaimana

mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi pembalajaran

ini adalah belajar melalui modul atau belajar bahasa melalui kaset.

Berbeda dengan belajar individual, belajar kelompok dilakukan secara beregu.

Sekelompok siswa diajar oleh seorang atau beberapa guru. Bentuk belajar
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kelompok itu bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau pembelajaran

klasikal, atau juga bisa juga siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil

semacam buzz group. Strategi kelompok tidak memerhatikan kecepatan belajar

individual. Setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, belajar dalam

kelompok dapat terjadi siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat

oleh siswa yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Sebaliknya, siswa yang

memiliki kemampuan kurang akan merasa tergusur oleh siswa yang mempunyai

kemampuan tinggi.

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasi

digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu Dengan kata lain, strategi

menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu sedangkan metode

adalah cara yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu (Rusman, 2014: 132).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah kegiatan belajar

mengajar yang disusun dalam kegiatan yang lebih nyata dan praktis untuk

mengimplementasikan rancangan pembelajaran

Popham dan Baker (2008: 142-143) menyebutkan ada lima hal yang perlu

diperhatikan guru dalam memilih suatu metode mengajar yaitu:

a. Kemampuan guru dalam menggunakan metode.

b. Tujuan pengajaran yang akan dicapai.

c. Bahan pengajaran yang perlu dipelajari siswa.

d. Perbedaan individual dalam memanfaatkan inderanya.

e. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
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Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam taktik pembelajaran.

Teknik pembelajaran dapat diartikan  cara yang dilakukan seseorang dalam

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan

metode ceramah dalam kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak

membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya akan berbeda dengan teknik

penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas.

Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan

metode atau teknik pembelajaran yang sifatnya individual. Misalnya, ada dua

orang pendidik yang sama-sama menggunakan metode cemarah. Dalam

penyajiannya, guru yang pertama karena memiliki kepribadian sanguin, maka ia

pun mengajar dengan menyelipkan humor, sedangkan guru yang kedua, memiliki

kepribadian kolerik, maka dalam mengajarpun ia menyajikannya dengan tegas

dan sistematis.

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran

sudah terangkai manjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah model

pembelajaran. Joyce dan Weil (2000:13) mendefinisikan model pembelajaran

adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan

kurikulum, kursus-kursus, desain unit-unit pelajaran dan pembelajaran,

perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, buku-buku kerja, program

multimedia, dan bantuan belajar.

Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu

sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya Hal ini berarti, model

pembelajaran adalah kronologis dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai
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pedoman kegiatan belajar-mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara

khas oleh guru sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan

(Komalasari, 2013: 57). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka penulis

menyimpulkan bahwa model-model pembelajaran dapat dipahami sebagai

kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan

belajar tertentu, serta berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran

bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.

Joyce dan Weil (Rusman, 2014: 132-133), menggolongkan model pembelajaran

menjadi 4 kelompok, yaitu:

a. Model Proses Informasi (Information processing models)

Model ini menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang

dari lingkungannya dengan cara mengorganisasi data, memformulasikan

masalah, membangun kosep dan rencana pemecahan masalah serta

penggunaan simbol-simbol verbal dan non verbal. Model ini memberikan

kepada pelajar sejumlah konsep, pengetesan hipotesis, dan memusatkan

perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif. Model pengelolaan

informasi ini secara umum dapat diterapkan pada sasaran belajar dari berbagai

usia dalam mempelajari individu dan masyarakat. Kaerena itu, model ini

potensial untuk digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang berdimensi

personal dan sosial disamping yang berdimensi intelektual.
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b. Model Keluarga personal (Personal family)

Model personal atau personal family merupakan rumpun model pembelajaran

yang menekankan kepada proses mengembangkan kepribadian individu siswa

dengan memperhatikan kehidupan emosional. Proses pendidikan sengaja

diusahakan untuk emmungkinkan seseorang dapat memahami dirinya sendiri

dengan baik, memikul tanggung jawab, dan lebih kreatif untuk mencapai

kualitas hidup yang lebih baik. Model ini memusatkan perhatian pada

pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang

produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung

jawab.

c. Model Keluarga sosial (Sosial family)

Model ini menekankan pada usaha pengembangan kemampuan siswa agar

memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang lain sebagai usaha

membangun sikap siswa yang demokratis dengan menghargai perbedaan

dalam realitas sosial. Inti dari sosial model ini adalah konsep “sinergi”, yaitu

tenaga yang terhimpun melalui kerjasama sebagai salah satu fenomena

kehidupan masyarakat. Dengan menerapkan model sosial pembelajaran

diarahkan pada upaya yang melibatkan peserta didik dalam menghayati,

mengkaji, menerapkan, dan menerima fungsi dan peran sosial. Model sosial

ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama, membimbing para

siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai

masalah, mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan serta

mengetes hipotesis. Karena itu, guru seyogyanya mengajarkan proses

mengorganisasikan belajar melalui kerja kelompok dan mengarahkannya,
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kemudian pendidikan dalam masyarakat demokratis seharusnya mengajarkan

proses demokratis secara langsung. Jadi, pendidikan harus diorganisasikan

dengan cara melakukan penelitian bersama terhadap masalah-masalah sosial

dan masalah-masalah akademis.

d. Model Pengajaran Tingkah laku (Behavioral model of teaching)

Model behavioral model of teaching dibangun atas dasar kerangka teori

perubahan perilaku. Melalui teori ini siswa dibimbing untuk dapat

memecahkan masalah belajar melalui penguraian perulaku ke dalam jumlah

yang kecil dan berurutan.

Interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan

motivasi belajar dari siswa. Hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai

oleh guru, bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam

sebuah pembelajaran yang baik guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator.

Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru berusaha menghidupkan dan

memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru sebagai

fasilitator, guru berusaha memberikan fasilitas yang baik melalui pendekatan-

pendekatan yang dilakukan.

Menurut Rusman (2014:136), model pembelajaran sebaiknya memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

a. Memiliki landasan teori pendidikan

b. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di

kelas
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d. Memiliki bagian-bagian model seperti: urutan langkah-langkah

pembelajaran, adanya prinsip reaksi, sistem sosial, dan  sistem pendukung.

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Misalnya

kenaikan hasil belajar.

2.4.2 Cooperative Learning

Pada bagian sebelumnya, telah dijabarkan definisi dari model pembelajaran, yaitu

model-model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang

mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi

para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Berangkat dari definisi ini,

maka cooperative learning dapat kita golongkan sebagai model pembelajaran.

Cooperative learning diyakini sebagai praktik pedagogi untuk meningkatkan

proses pembelajaran, gaya berfikir tingkata tinggi, perilaku sosial, sekaligus

kepedulian terhadap siswa-siswa yang memiliki latar belakang kemampuan,

penyesuaian, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan Johnson, sebagai salah

satu ahli pendidikan Amerika dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada satupun

praktik pedagogies yang secara simultan mampu memenuhi tujuan yang beragam,

kecuali pembelajaran kooperatif (Huda, 2013: 27).

Cooperative learning lahir dari perpaduan teori motivasi dan teori kognitif

(Slavin, 2005: 34).  Teori motivasi digunakan pada struktur tujuan menciptakan

sebuah situasi di mana satu-satunya cara anggota kelompok bisa meraih tujuan

pribadi mereka adalah jika kelompok mereka bisa sukses. Oleh karena itu, untuk
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meraih tujuan personal mereka, anggota kelompok harus membantu teman satu

timnya untuk melakukan apapun guna membuat kelompok mereka berhasil, dan

mungkin yang lebih penting mendorong anggota satu kelompoknya untuk

melakukan usaha maksimal. Dengan kata lain, penghargaan kelompok didasarkan

pada kinerja kelompok menciptakan struktur penghargaan interpersonal di mana

anggota kelompok akan memberikan atau menghalangi pemicu-pemicu sosial

(seperti pujian dan dorongan) dalam merespons usaha-usaha yang berhubungan

dengan tugas kelompok. Jika teori motivasi dalam cooperative learning

menekankan pada derajat perubahan tujuan kooperatif mengubah insentif bagi

siswa untuk melakukan tugas-tugas akademik, teori kognitif menekankan pada

pengaruh kerja sama itu sendiri.

Secara konseptual, para ahli memberikan definisi cooperative learning yang tidak

jauh berbeda. Hanafiah dan Suhana (2012: 72), mendefinisikan cooperative

learning sebagai pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil peserta didik

untuk bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan kondisi belajar untuk

mencapai tujuan belajar. Eggen dan Kauchak (2012: 136) memberikan definisi

yang lebih singkat, yaitu penyusunan kegiatan belajar-mengajar yang memberikan

peran terstruktur bagi siswa seraya menekankan interaksi siswa-siswa. Selain itu,

lebih rinci lagi pemaparan definisi dari Roger, dkk (Huda, 2013: 29) yang

menyatakan cooperative learning merupakan aktivitas pembelajaran kelompok

yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada

perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar

bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri dan di dorong untuk meningkatkan

pembelajaran anggota-anggota lain.
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Pembelajaran kooperatif mendorong siswa agar dapat menemukan dan memahami

konsep-konsep yang dipelajari dengan cara mongkonstruksi pengalamannya.

Usaha untuk mengkonstruksi pengalaman akan lebih mudah dilakukan jika

mereka melakukannya dengan bekerja sama. Akar intelektual pembelajaran

kooperatif berasal dari tradisi pendidikan yang menekankan pemikiran dan praktis

demokratis: belajar secara aktif, perilaku kooperatif, dan menghormati pluralisme

di masyarakat yang multikultural.

Sebagai salah satu ahli yang aktif mengembangkan cooperative learning, Slavin

(2005: 89) mengemukakan bahwa struktur dasar dari cooperative learning yaitu

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk

memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Dengan kata lain, Model

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan pengaturan

kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman anggota

kelompok sebagai wadah siswa bekerjasama dan memecahkan suatu masalah

melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, memberikan kesempatan pada

peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan

dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. Jadi di dalam penelitian ini,

pembelajaran kooperatif diartikan sebagai model pembelajaran yang

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Menurut Daryanto dan Rahardjo (2012: 242), model pembelajaran kooperatif

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara

kooperatif.

b. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang dan rendah.

c. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku,

budaya jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap

kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda.

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya

tiga tujuan pembelajaran penting. Menurut depdiknas tujuan pertama

pembelajaran kooperatif, yaitu meningkatkan hasil akademik, dengan

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang lebih

mampu akan menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki

orientasi dan bahasa yang sama. Tujuan yang kedua, pembelajaran kooperatif

memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai

berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku,

agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Tujuan penting ketiga dari

pembelajaran kooperatif ialah untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa.

Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain, berbagi tugas, aktif bertanya,

menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau

menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya.
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Menurut Rusman (2010: 208), unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif sebagai

berikut:

a. Siswa dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup

sepenanggungan bersama.

b. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu didalam kelompoknya.

c. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota didalam kelompoknya memiliki

tujuan yang sama.

d. Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara

anggota kelompoknya.

e. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan penghargaan yang juga akan

dikenakan untuk semua anggota kelompok.

f. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk

belajar bersama selama proses belajarnya.

g. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang

ditangani dalam kelompok kooperatif.

Tipologi cooperative learning memiliki berbagai macam perbedaan, tetapi dapat

dikategorisasikan menurut enam karakteristik prinsip berikut ini (Slavin, 2005:26-

27):

a. Tujuan kelompok

Kebanyakan metode pembelajaran kooperatif learning menggunakan beberapa

bentuk tujuan kelompok. Dalam metode pembelajaran tim siswa, ini bisa

berupa sertifikat atau rekognisi lainnya yang diberikan kepada tim yang

memenuhi criteria yang telah ditentukan sebelumnya; dalam metode Johnson,

kelas kelompok sering kali diberikan.
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b. Tanggung jawab individual

Ini dilaksanakan dalam dua cara. Pertama, dengan menjumlah skor kelompok

atau nilai rata-rata kuis individual atau penilaian lainnya, seperti dalam model

pembelajaran siswa. Kedua, spesialisasi tugas, di mana setiap siswa diberikan

tanggung jawab khusus untuk sebagian tugas kelompok.

c. Kesempatan sukses yang sama

Karakteristik unik dari pembelajaran tim siswa adalah penggunaan metode

skor yang memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk

berkontribusi dalam timnya. Metode tersebut terdiri atas poin kemajuan

(STAD), kompetisi dengan yang setara (TGT), adaptasi terhadap tingkat

kinerja individual (TAI dan CIRC).

d. Kompetisi Tim

Studi awal dari STAD dan TGT menggunakan kompetisi antar tim sebagai

sarana memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan anggota timnya.

e. Spesialisasi Tugas

Unsur utama dari Jigsaw, Group Investigation, dan metode spesialisasi tugas

lainnya adalah tugas untuk melaksanakan subtugas terhadap masing-masing

anggota kelompok.

f. Adaptasi terhadap kebutuhan kelompok

Kebanyakan metode pembelajaran kooperatif menggunakan pengajaran yang

mempercepat langkah kelompok, tetapi ada dua: TAI dan CIRC mengadaptasi

pengajaran terhadap kebutuhan individual.
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Ada beberapa elemen dasar membuat pembelajaran kooperatif menjadi lebih

produktif dibandingkan dengan pembelajaran individual. Elemen-elemen tersebut

antara lain (Huda,2013:46):

a. Interpendensi positif

Hal utama yang harus diperhatikan agar pembelajran kooperatif berjalan efektif

adalah interpendensi positif. Masing-masing anggota kleompok harus meyakini

bahwa mereka, “sink or swim together” atau dalam peribahasa indonesia, “ringan

sama dijinjing dan berat sama dipikul”. Dalam suasana pembelajaran kooperatif,

siswa harus bertanggung jawab pada dua hal: mempelajari materi yang ditugaskan

dan memastikan bahwa semua nggota kelompoknya juga mempelajari materi

tersebut. Istilah teknis dari dua tanggung jawab ini lah yang disebut sebagai

interpendensi positif.

Interpendensi positif muncul ketika siswa merasa bahwa mereka terhubung

dengan semua anggota kelompoknya, bahwa mereka tidak akan sukses

mengerjakan tugas tertentu jika ada anggota lain yang tidak berhasil

mengerjakannya (begitu pul asebaliknya), bahwa mereka harus mengoordinasikan

setiap usahanya dengan usaha-usaha anggota kelompoknya untuk meyelesaikan

suasana dimna siswa dapat melihat bahwa hasil kerjanya bermanfaat bagi semua

anggota kelompoknya dan hasil kerja anggota kelompoknya juga bermanfaat bagi

dirinya.

Interpendensi positif dapat dipahami dengan merujuk pada dua indikator utama

(Huda, 2013:47). Indicator pertama adalah Setiap usaha anggota kelompok sangat

dibutuhkan karena turut menentukan keberhasilan kelompok tersebut mencapai
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tujuannya (tidak ada satu pun anggota yang boleh bersantai ria, sementara anggota

lain bekerja keras). Indikator kedua adalah setiap anggota pasti memiliki

kontribusi yang unik dan berbeda-beda bagi kelompoknya karena masing-masing

dari mereka bertanggung jawab atas setiap tupun ugas yang dibagi secara merata

(tidak boleh ada satu pun anggota yang merasa diperlakukan tidak adil oleh

anggota yang lain).

Ada beberapa cara untuk mewujudkan interpendensi positif ini dalam kelompok

kooperatif. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, Positive goal

interpendence. Setiap siswa harus meyakini bahwa mereka dapat mencapai tujuan

belajarnya hanya jika teman-teman satu kelompoknya juga dapat mencapai tujuan

tersebut. Kelompok ini harus disatukan dengan satu tujuan bersama. Berikan

alasan rasional mengapa mereka harus bekerja sama dalam sebuah kelompok.

Selain itu, guru juga harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok

mempelajari materi tersebut. Kedua hal inilah yang akan dilakukan peneliti dalam

memberikan positive goal interpendence yaitu: pertama memberikan mereka

alasan rasional mengapa mereka harus bekerja sama. Kegiatan ini akan dilakukan

di awal pembelajaran secara verbal dengan menanamkan bahwa setiap anak

diciptakan secara uni dan talenta yang berbeda. Oleh karena itu, mereka harus

saling membantu satu sama lain untuk menjadi pribadi yang saling melengkapi.

Cara kedua untuk mewujudkan ketergantungan positif adalah positive reward

interpendence. Setiap anggota kelompok menerima reward yang sama jika

kelompoknya mampu mancapai tujuannya. Untuk meningkatkan interpendensi

ini, guru dapat memberikan reward khusus kepada mereka. Misalnya, jika semua
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anggota kelompok mampu menjawab 90% soal dengan benar, masing-masing

anggota tersebut berhak mendapatkan bonus 5 point tambahan. Reward tidak

harus berupa nilai akademik, tetapi juga bisa berupa pujian atau ucapan selama.

Memberikan selamat atau sekedar merayakan keberhasilan atas usaha kelompok

diyakini dapat meningkatkan kualitas kerja sama mereka.

Positive reward interpendence yang dirancang peneliti adalah memberikan poin

behave bagi kelompok yang memiliki penilaian rubric paling tinggi. Poin behave

adalah poin yang dapat diakumulasikan untuk menambah nilai ulangan harian

pada bab yang dipelajari. Satu point behave seharga dengan dua poin penambahan

untuk ulangan harian atau nilai project yang setara ulangan harian. Selain dari dua

langkah di atas, cara lain yang dapat diterapkan untuk mewujudkan

ketergantungan positif adalah Positive role interpendence. Setiap anggota

kelompok diberi peran yang saling komplementer agar mereka sepenuhnya bisa

bertanggung jawab pada usaha kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama.

Peran-peran ini bisa berupa peran sebagai pembaca (reader), pencatat (recorder),

pemeriksa pemahaman (cheker of understanding), pendorong partisipasi

(encourager of knowledge), dan pengelaborasi pengetahuan (elaborator of

knowledge). Peran-peran ini sangat penting bagi peningkatan kualitas kerja sama

kelompok. Siswa yang berperan sebagai pemeriksa misalnya, secara periodeik

meminta kepada setiap teman satu kelompoknya untuk menjelaskan apa yang

telah mereka pelajari.
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b. Interaksi promotif

Interaksi promotif dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi dalam kelompok di

mana setiap anggota saling mendorong dan membantu anggota lain dalam usaha

mereka untuk mencapai, menyelesaikan, dan menghasilkan sesuatu tujuan

bersama.

Interaksi promotif ini muncul ketika anggota-anggota kelompok saling

memberikan bantuan yang efektif dan efisien bagi anggota lainnya yang

membutuhkan; saling bertukar dan memproses informasi dengan efektif dan

efisien; saling memberikan memberikan feedback untuk mengimprovisasi

performa sebelumnya yang mungkin kurang baik; saling berpendapat tentang

kesimpulan dan opini masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

c. Akuntabilitas individu

Dalam kelompok kooperatif, akuntabilitas ini muncul ketika performa setiap

anggota dinilai dan hasilnya diberikan kembali kepada mereka dan kelompoknya.

Dari hasil inilah, setiap anggota bisa berefleksi kembali untuk meningkatkan

performanya agar mampu berkontribusi maksimal kepada kelompoknya masing-

masing. Dengan demikian, setiap anggota kelompok harus mengetahui siapa saja

teman-teman satu kelompoknya yang membetuhkan bantuan dalam

menyelesaikan tugas kelompok. Mereka juga harus sadar bahwa dirinya bukanlah

“bebek” yang sekedar mengikuti kerja keras dan hasil yang dilakukan teman-

temannya yang lain. Ketika banyak anggota yang tidak berkontribusi, ketika

hanya ada atau sebagian yang berkontribusi terlalu berlebihan. Maka kelompok ini

dikatakan gagal.
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Untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas tugas

kelompok yang dibebankan kepadanya, guru perlu menilai seberapa banyak usaha

setiap anggota berkontribusi pada kerja kelompoknya, memberikan feedback atas

hasil penilaianya saat ini pada mereka dan kelompoknya, membantu siswa

menghindari usaha yang berlebihan dari para anggotanya, dan memastikan bahwa

setiap anggota bertanggung jawab atas hasil akhir kelompoknya masing-masing.

Ada beberapa strategi yang disarankan oleh Slavin (2005: 81) yang dapat

diterapkan untuk menjaga akuntabilitas individu ini. Strategi-strategi tersebut

antara lain sebagai berikut: (1) merancang kelompok kecil. Semakin kecil

kelompok berarti semakin sedikit anggota di dalamnya, maka semakin besar

kemungkinan tercipta akuntabilitas di anatara mereka. (2) memberikan ujian

individu pada setiap anggota kelompok; (3) memanggil secara acak dan tiba-tiba

untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya di hadapan guru atau di depan kelas;

(4) Selalu mengamai setiap kelompok dan mencatat kelompok mana saja yang

para anggotanya tidak banyak berkontribusi di dalamnya; (5) Meminta salah

seorang anggota dari setiap kelompok berperan sebagai pemeriksa (cheker).

Anggota yang bertugas sebagai pemeriksa harus meminta anggota lain untuk

menjelaskan alasan yang mendasari jawaban umum dari kelompoknya.

Dari strategi-strategi di atas diharapkan tercipta dua pola yang saling berhubungan

satu sama lain. Pertama, siswa mempelajari pengetahuan, kemampuan, strategi,

atau prosedur bagaimana belajar secara kooperatif itu. Kedua, siswa menerapkan

sendiri pengetahuan, kemampuan, atau prosedur yang mereka pahami untuk

mendemonstrasikan penguasaannya atas materi yang ditugaskan. Singkatnya,
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siswa pertama-tama diajak untuk belajar bersama, lalu mereka bisa dilepass untuk

mempertunjukkan sendiri kemampuannya.

d. Keterampilan Interpersonal dan Kelompok Kecil

Unsur keempat dari cooperative learning adalah digunakannya skill-skill

interpersonal dan kelompok kecil. Untuk mengordinasi setiap usaha demi

mencapai tujuan kelompok, siswa harus: 1) saling percaya satu sama lain; 2)

berkomunikasi dengan jelas dan tidak ambigu; 3) saling menerima dan

mendukung satu sama lain, dan 4) mendamaikan setiap perdebatan yang sekiranya

melahirkan konflik (Johnson dalam Huda, 2013:55).

Menempatkan siswa-siswa yang tak terampil dalam satu kelompok dan sekedar

menyuruh mereka untuk saling bekerja sama tidak lantas menjamin bahwa mereka

untuk saling bekerja sama tidak lantas menjamin bahwa mereka bisa

melakukannya secara efektif. Kita tidak dilahirkan untuk dapat langsung

berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil

tidak secara magis muncul ketika dibutuhkan. Siswa harus diajari keterampilan

sosial untuk bekerja sama secara efektif dan dimotivasi untuk menerapkan

keterampilan tersebut dalam kelompok-kelompok kooperatif agar terwujud

suasana yang produktif. Sebagian besar penelitian tentang dinamika kelompok

pada umumnya didasarkan pada premis bahwa keterampilan sosial merupakan

kunci produktivitas kelompok.

Semakin tinggi keterampilan sosial yang dimiliki siswa dan semakin intens guru

mengajarkan dan memberikan reward atas keterampilan seperti ini, maka semakin

besar pencapaian yang dapat diperoleh kelompok kooperatif.
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e. Pemrosesan kelompok

Komponen kelima dari pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan kelompok.

Kerja kelompok yang efektif biasanya dipengaruhi oleh sejauh mana kelompok

tersebut merefleksikan proses kerja sama mereka. Sebuah proses merupakan

serangkaian kejadian yang dapat diintifikasi sepanjang waktu. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa tujuan proses merujuk pada serangkaian peristiwa

instrumental dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pembelajaran

kooperatif, pemrosesan kelompok didefinisikan sebagai refleksi kelompok dalam:

mendeskripsikan tindakan apa saja yang membantu dan tidak terlalu membantu,

dan membuat keputusan tentang tindakan apa saja yang dapat dilanjutkan atau

perlu diubah. Tujuan pemrosesan kelompok adalah mengklarifikasi dan

meningkatkan efektivitas kerja sama antar anggota untuk mencapai tujuan

kelompok.

Pemrosesan kelompok ini bisa berlangsung dalam dua level, yakni level

kelompok kecil atau level seluruh siswa. Untuk mengetahui bahwa kelompok

kecil benar-benar melakukan pemrosesan kelompok. Guru bisa mengalokasikan

waktu sehabis jam pelajaran untuk melihat seberapa efektif anggota-anggota

kelompok bekerjasama. Setiap kelompok diminta untuk mendeskripsikan perilaku

apa saja yang sekiranya membantu dan tidak membantu dalam menyelesaikan

tugas kelompok, lalu memutuskan tindakan-tindakan apa saja yang harus

dilanjutkan atau perlu diubah. Menurut Huda (2013: 58), pemrosesan seperti ini

akan memberikan beberapa dampak, yaitu: (1) memungkinkan setiap anggota

kelompok fokus pada relasi yang memang benar-benar bermanfaat di antara para
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anggotanya; (2) memfasilitasi keterampilan kooperatif; (3) memastikan bahwa

setiap anggota menerima feedback atas partisipasi mereka; (4) memungkinkan

setiap anggota untuk berfikir, tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara meta-

kognitif; (5) meningkatkan tindakan-tindakan para anggota yang sekiranya positif

bagi efektivitas kerja kelompok.

Seperti yang kita ketahui bahwa cooperative learning telah melahirkan beberapa

model-model pembelajaran baru dan terus dikembangkan hingga saat ini. Berikut

beberapa tipe-tipe model pembelajaran cooperative learning yang sering

digunakan adalah sebagai berikut (Huda, 2013:94):

a. Jigsaw

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang asli dikembangkan oleh

Aronson dan rekan-rekannya, lalu pengembangan dilanjutkan oleh Slavin

menjadi Jigsaw II. Baik Jigsaw I dan Jigsaw II masing-masing tetap

menekankan siswa sebagai ahli materi yang nantinya akan bergantian

memperesentasikan hasil diskusi kelompok ahli pada kelompok asal. Unsur

pengembangan pada jigsaw II adalah memberikan kesempatan setiap siswa

untuk membaca dan menjawab masing-masing literatur berdasarkan topik

yang diberikan baru masuk ke dalam kelompok ahli. Selain itu, jigsaw II juga

menerapkan perhitungan skor layaknya perhitungan skor STAD (Slavin, 2005:

237)

b. Student teams-achievement divisions (STAD)

STAD merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang paling

sederhana dan model pembelajaran yang paling baik untuk permulaan bagi

para guru yang baru menggunakan pendekatan koperatif. Eggen dan Kauchak
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(2012: 148) membagi STAD ke dalam empat fase, yaitu: pengajaran, transisi

ke tim, studi tim, dan mengakui prestasi.

c. Team Game Tournament (TGT)

Model pembelajaran koperatif tipe TGT merupakan model pembelajaran

koperatif yang dikembangkan dari STAD. Langkah-langkah pembelajarannya

pun hampir sama. Hal yang membedakan adalah pada TGT, Slavin (2005:

170) menambahkan satu langkah, yaitu fase ‘turnamen’, setelah siswa

melakukan studi tim. Turnamen tersebut berisi kegiatan game yang dirancang

dengan 4-5 meja turnamen. Setiap meja turnamen akan ditempati oleh

beberapa siswa dimana setiap siswa merupakan wakil dari kelompok yang

berbeda, tetapi memiliki kemampuan akademik yang setara.

d. Team Assisted Individualization (TAI)

TAI merupakan salah satu tipe model pembelajaran koperatif yang dirancang

khusus untuk mata pelajaran matematika tingkat kelas 3-6 SD (Slavin, 2005:

11). TAI juga mengurangi beban guru dalam hal mengoreksi karena salah satu

tahapannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa satu kelompok

untuk mengoreksi jawaban anggota kelompok. Untuk lebih jelasnya, TAI akan

dibahas pada topic selanjutnya.

e. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)

Sama dengan TAI, CIRC juga dirancang khusus untuk mata pelajaran tertentu,

yaitu Bahasa Indonesia untuk tingkat kelas 2 SD. Sharon (2014: 31) membagi

CIRC dalam 3 tahap, yaitu: aktivitas dasar, pengajaran langsung dalam

pemahaman membaca, dan seni berbahasa atau menulis integral. Dalam semua

aktivitas ini, siswa bekerja dalam kelompok belajar heterogen.
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f. Inside Outside Circle

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Kagan dengan tujuan agar siswa

dapat membagikan informasi pada saat bersamaan (Isjoni, 2013: 79). Model

pembelajaran ini akan membagi siswa dalam dua kelompok. 1 kelompok akan

mambuat lingkaran bagian dalam dan 1 kelompok lagi akan membuat

lingkaran bagian luar. Oleh karena itu, setiap posisi siswa lingkaran dalam

akan berhadapan dengan siswa lingkaran luar sehingga memudahkan siswa

untuk berbagi informasi.

g. Two Stay, Two Stray

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1992. Model

ini memberi kesempatan kepada siswa unuk membagikan informasi dengan

kelompok lain dimana 2 siswa akan menjadi tuan rumah dan 2 siswa akan

menjadi tamu (Isjoni, 2013: 79). Sebagai tuan mereka, mereka bertugas untuk

meberikan informasi kepada tamu. Sebaliknya, sebagai tamu, mereka bertugas

untuk mengumpulkan informasi dari seluruh tuan rumah kelompok. Setelah

selesai, siswa yang bertugas menjadi tamu harus membagikan informasi

tersebut kepada teman kelompok mereka yang bertugas menjadi tuan rumah.

h. Numbered Head Together (NHT)

Model pembelajaran NHT dikembangakan oleh Kagan dengan tujuan agar

siswa dapat belajar melaksanakan tanggung jawab pribadinya dan saling

bergantung dengan anggota kelompok lainnya (Isjoni, 2013: 78). Dalam satu

kelompok, setiap siswa akan mendapat tanggung jawab yang berbeda,

misalnya satu orang mencari bahan materi dari buku, satu orang akan
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membuat poster, dan 1 orang lagi akan mempresentasikan hasil kerja

kelompok.

2.4.3 Team Assested Individualization (TAI)

Salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif adalah TAI. Tipe ini

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran

individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara

individual. Demikian halnya yang dikatakan oleh Sharan (2014: 24) dalam

bukunya yang berjudul The Handbook of Cooperative Learning bahwa ada

beberapa alasan yang mendasari pengembangan TAI. Pertama, TAI menyediakan

cara penggabungan kekuatan motivasi dan bantuan teman sekelas pada

pembelajaran koopeartif dengan program pengajaran individual yang mampu

memberi semua siswa materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka

dalam bidang matematika dan memungkinkan mereka untuk memulai materi-

materi ini berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kedua, TAI dikembangkan

untuk menerapkan teknik pembelajaran kooperatif untuk memecahkan masalah

pengajaran individual.

Pada awalnya Slavin merancang TAI untuk kelas tiga sampai kelas enam untuk

jenjang pendidikan sekolah dasar pada kelompok-kelompok siswa yang tidak siap

mengikuti pelajaran aljabar sesungguhnya. Model pembelajaran ini harmpir selalu

digunakan tanpa bantuan, sukarelawan, atau asistensi lainnya. Unsur utama dari

TAI adalah sebagai berikut (Sharan, 2014: 26-27):
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a. Kelompok

Siswa dimasukkan ke dalam kelompok yang berisi empat sampai lima siswa.

Setiap siswa yang pintar, sedang, dan kurang pintar, laki-laki dan perempuan,

dan siswa yang berasal dari kelompok-kelompok etnik yang ada di kelas itu.

setiap delapan minggu siswa dikelompokkan ulang ke dalam kelompok baru.

b. Ujian Penempatan

Siswa diberi ujian pendahuluan pada awal berlangsungnya program operasi

matematika. Mereka ditempatkan menurut nilai tertentu dalam program

individu berdasarkan pencapaian mereka pada ujian penempatan.

c. Materi Kurikulum

Dengan mengikuti pengajaran dari guru (lihat bagian berikutnya “Kelompok

Pengajaran”), siswa dalam kelompok mereka mengerjakan materi kurikulum

pengajaran mandiri yang mencakup penambahan, pengurangan, perkalian,

pembagian, penghitungan, decimal, pecahan, soal cerita, statistic, dan aljabar.

Satu halaman panduan yang meninjau ulang pelajaran dari guru, menjelaskan

keterampilan yang perlu dikuasai dan memberikan metode pemecahan

masalah setahap demi setahap. Tiap-tiap halaman latihan keterampilan

memuat keterampilan tambahan yang menuntun kepada penguasaan seluruh

keterampilan. Dua rangkaian sepuluh item, ujian formatif A dan B, pararel

dengan satuan ujian A yang memiliki lima belas item.lembar-lembar jawaban

untuk halaman latihan keterampilan untuk ujian satuan (diletakkan terpisah

dalam buku kontrol).



73

d. Metode Belajar Kelompok

Setelah ujian penempatan, siswa diberi tempat awal untuk memulai dalam

rangkaian satuan matematika. Mereka mengerjakan tugas secara berkelompok

dengan mengikuti langkah-langkah TAI. langkah pertama, siswa menaruh

satuan kerja mereka di dalam buku-buku mereka dan membaca panduannya,

meminta teman atau guru untuk membantu, seandainya itu memang

diperlukan. Kemudian, siswa-siswa itu memulai dengan latihan keterampilan

mereka yang pertama dalam satuan mereka itu.

Langkah kedua adalah setiap siswa pertama-tama mengerjakan empat masalah

yang ada pada lembar latihan keterampilan mereka dan kemudia meminta

teman sekelompoknya untuk menjawab pada lembar jawaban yang diletakkan

di sebalik tiap-tiap buku siswa. Jika keempat jawaban mereka itu benar, siswa

bisa melanjutkan dengan latihan keterampilan selanjutnya. Jika hanya

beberapa yang benar, siswa itu harus mencoba empat masalah yang lain, dan

begitu seterusnya samapi sia bisa menjawab keempat masalah itu dengan

benar. Jika mereka mandapat kesulitan dalam tahap ini, siswa didorong untuk

menayakan kepada sesame teman sekolompok sebelum meminta bantuan

guru.

Setelah siswa mengerjakan keempat-empatnya pada lembar latihan

keterampailan terakhir, dia menjalani Ujian Formatif A. Sebuah kuis dengan

sepuluh item yang menyerupai lembar latihan ketrampilan terakhir. Siswa

mengerjakan ujian itu sendiri sampai selesai. Seorang teman sekelompok

memberikan skor untuk ujian formatif itu. Jika siswa berhasil mengerjakan
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delapan atau lebih persoalan yang benar, teman-teman sekolompok

menandatangani lembar kerja siswa itu untuk menunjukkan bahwa siswa

tersebut disahkan oleh kelompok itu untuk mengerjakan ujian unit. Jika

jawaban benar siswa itu kurang dari delapan soal, guru diminta untuk

memberikan tanggapan atas masalah apapun yang dimiliki siswa tersebut.

Guru selanjutnya mendiagnosis masalah siswa itu, secara singkat mengajarkan

kembali keterampilan itu, dan selanjutnya bisa meminta siswa itu mengerjakan

lagi item latihan keterampilan tertentu. Siswa itu kemudian mengerjakan ujian

formatif B, ujian kedua dengan sepuluh item yang isi dan kesulitannya bisa

diperbandingkan dengan ujian formatif A

Setelah siswa menyelesaikan ujian formatif A atau B, ia menyerahkan lembar

ujian kepada seorang siswa pengawas tepat. Kemudian siswa itu

menyelesaikan ujian satuan itu, dan pengawas memberinya nilai. Dua siswa

berbeda bertindak sebagai pengawas memberikan skor kepada pada lembar

rekapitulasi kelompok siswa itu. kalau tidak, ujian itu diberikan kepada guru

yang mendekati siswa untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah siswa.

Sekali lagi, karena siswa telah menunjukkan penguasaan pada lembar latihan

keterampilan dan ujian formatif, maka jarang sekali mereka gagal

mengerjakan tes.

e. Skor Kelompok dan Penghargaan Kelompok

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

pada rata-rata satuan yang berhasil diselesaikan oleh tiap-tiap anggota

kelompok dan keakuratan ujian unit. Kemudian dibuat Kriteria prestasi
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kelompok. Kriteria kelompok tinggi adalah kelompok super, yang menengah

adalah kelompok hebat, dan kriteria paling rendah adalah kelompok bagus.

Kelompok-kelompok yang memperoleh label kelompok super dan kelompok

hebat mendapatkan sertifikat menarik.

f. Ujian Mata Pelajaran

Dua kali dalam setiap minggunya, siswa diberikan ujian tertentu selama tiga

menit. Para siswa diberi lembar mata pelajaran untuk dipelajari di rumah agar

bersiap-siap mengerjakan tes.

g. Satuan Seluruh Kelas

Setelah setiap tiga minggu, guru menghentikan program individual dan

meluangkan seminggu untuk mengajar seluruh kelas untuk menguasai

keterampilan-keterampilan seperti geometri, pengukuran, tata ruang dan

strategi pemecahan masalah. Siswa bekerja bersama sebagai satu kelompok

besar untuk mengerjakan satuan itu.

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.
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Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah sebagai berikut

(Daryanto dan Rahardjo, 2012: 247):

a. Guru menjelaskan materi kepada siswa.

b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran

secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru.

c. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan

skor dasar atau skor awal.

d. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa

dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan rendah).

Jika mungkin, anggota kelompok terdiri dari ras, budaya, suku yang berbeda

tetapi tetap mengutamakan kesetaraan jender.

e. Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam

diskusi kelompok, setiap siswa membuat soal dan bergantian mengerjakannya.

f. Setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban teman satu kelompok.

g. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.

h. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual.

i. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya

(terkini).
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Dalam penelitian pengembangan ini, langkah-langkah pembelajaran TAI yang

akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Guru menjelaskan materi kepada siswa.

b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran

secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru.

c. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan

skor dasar atau skor awal.

d. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa

dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan rendah).

Jika mungkin, anggota kelompok terdiri dari ras, budaya, suku yang berbeda

tetapi tetap mengutamakan kesetaraan jender.

e. Siswa mengerjakan latihan soal

f. Setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban teman satu kelompok dan

mengisi kartu kontrol kemampuan siswa, serta membantu teman untuk

memahami materi.

g. Siswa yang telah lulus soal latihan mandiri, dapat mengikuti tes formatif A

secara individual. Jika telah selesai, maka salah satu dari anggota kelompok

akan mengoreksi jawaban.

h. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya

(terkini).

Setelah dilakukan implementasi TAI, maka peneliti menemukan beberapa

kelemahan TAI ketika diterapkan pada mata pelajaran Akuntansi SMA.

Kelemahan yang pertama adalah model cooperative learning tipe TAI lebih
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banyak dikembangkan pada pelajaran matematika, bukan pada pelajaran

akuntansi. Slavin (2005: 189) merancang TAI yang digunakan khusus untuk mata

pelajaran matematika pada kelas 3-6. Ia memutuskan mengembangkan TAI

karena melihat banyaknya guru matematika yang mengeluhkan banyaknya kertas

koreksi dan harus menghabiskan sebagian jam pelajaran untuk mengajar

kelompok kecil. Model pembelajaran TAI tentu menjadi solusi bagi guru

matematika. Apalagi TAI juga mampu meningkatkan hasil belajar secara

maksimal (Sharan, 2014: 24). Demikian halnya pada pelajaran akuntansi, hasil

belajar siswa juga mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal. Hal ini

kemungkinan karena akuntansi tetap memiliki unsur-unsur teori yang perlu

dihafalkan, sementara matematika adalah ilmu yang hampir keseluruhan

materinya berhubungan dengan angka.

Kelemahan kedua, model TAI juga disarankan untuk digunakan pada tahap

sekolah dasar, bukannya SMA. Disarankannya TAI untuk SD kemungkinan besar

karena pada awalnya TAI juga dikembangkan pada level SD kelas 3-4 (Huda,

2013: 125). Hal tersebut juga dapat dilihat dengan membandingkan hasil

penelitian Kurniawan pada kelas V SD dengan hasil penelitian Ikmah pada kelas

XII IPS. Mereka menerapkan model pembelajaran TAI, dimana rata-rata hasil

belajar SD lebih besar (87,75) daripada rata-rata hasil belajar SMA (81) setelah

penerapan model pembelajaran

Kelemahan lainnya adalah pada tahap pengoreksian jawaban, siswa dapat berlaku

curang demi memperoleh point tertinggi. Menurut Piaget (dalam Gufron &

Risnawita, 2013: 21), level SD dapat dikategorikan sebagai tahap operasional
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konkret dimana siswa sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang logis dan

telah memiliki kecakapan berpikir akan tetapi hanya dengan benda-benda bersifat

konkret sehingga siswa SD akan lebih bersifat jujur dalam melakukan koreksi.

Berbeda dengan SMA yang telah mencapai tahap operasional formal. Pada tahap

ini, anak telah mampu menalar secara ilmiah dan menguji hipotesis dan mampu

berpikir dalam bentuk sebab akibat dan menalar atas dasar pengandaian sehingga

sangat besar kemungkinan mereka pun tidak jujur ketika tahap pengoreksian TAI

(Ghufron & Risnawati, 2013: 21).

Pengembangan model pembelajaran TAI making correction terletak pada tiga

bagian, yaitu: (1) mencantumkan bagian persiapan; (2) latihan soal dibagi menjadi

latihan soal terbimbing dan latihan soal mandiri; (3) penambahan langkah

kegiatan saling koreksi.

Perbedaan pertama adalah mencantumkan bagian ‘Persiapan’ pada langkah TAI

making correction. Beberapa tipe cooperative learning biasanya tidak

memasukkan bagian persiapan sebagai langkah pembelajaran. Bagian persiapan

hanya menjadi bagian yang impilisit. Tetapi, pada model pembelajaran TAI

Making Correction, bagian persiapan akan dimasukkan sebagai langkah awal

pembelajaran. Tujuannya adalah para pendidik betul-betul menjadikan bagian ini

sebagai bagian yang terpenting untuk mempersiapkan bahan ajar sebelum

memasuki tahap selanjutnya. Hal ini dilakukan mengingat beberapa langkah

dalam pembelajaran pada TAI making Correction merupakan langkah

pembelajaran mandiri dan bergantung pada modul yang disiapkan guru. Oleh
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karena itu, dapat dikatakan bahwa tahap persiapan juga menjadi patokan

keberhasilan pelaksanaan TAI making Correction.

Perbedaan kedua adalah tahap latihan soal pada TAI making correction dibagi

menjadi latihan terbimbing dan latihan mandiri. Latihan soal hanya ada satu jenis

pada langkah pembelajaran TAI, sedangkan pada TAI making correction, latihan

soal dibagi menjadi latihan terbimbing dan latihan mandiri. Latihan terbimbing

dan latihan mandiri merupakan kegiatan yang mengharuskan siswa mengerjakan

latihan soal. Perbedaannya terletak pada partisipasi guru dalam membimbing.

Sesuai dengan namanya, latihan terbimbing memberikan kesempatan kepada

siswa untuk bertanya kepada guru, jika menemukan kesulitan dalam mengerjakan

soal latihan. Sebaliknya, latihan mandiri adalah kesempatan yang diberikan

kepada siswa untuk mengerjakan latihan soal secara mandiri, tanpa bantuan guru.

Perbedaan lainnya adalah tahap koreksi jawaban TAI making correction dibagi

menjadi dua bagian. Tahap ‘saling mengoreksi jawaban’ pada TAI memang

dilakukan dua kali tapi dengan kegiatan yang sama, yaitu: hanya membandingkan

jawaban teman kelompok dengan kunci jawaban yang telah disediakan guru pada

modul. Sementara untuk TAI making correction, saling mengoreksi dilakukan dua

kali tetapi dalam bentuk kegiatan berbeda. Koreksi jawaban I adalah mengoreksi

hasil kerja kelompok dengan kunci jawaban dari soal latihan mandiri. Koreksi

jawaban II hampir sama dengan kegiatan saling mengoreksi pada TAI, tetapi

koreksi jawaban II adalah kegiatan mengoreksi jawaban dari anggota kelompok

lain bukan mangoreksi anggota teman kelompok.
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2.5 Akuntansi

2.5.1 Sejarah Perkembangan Akuntansi

Perkembangan akuntansi sangat erat kaitannya dengan perkembangan dunia

usaha. Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan melakukan

pencatatan dengan hitungan itu. pada zaman dahulu pencatatan tidak dilakukan

dalam buku tetapi di batu, daun, kayu, dan sebagainya. Pada pertengahan abad ke-

14, untuk mengatahui rugi atau laba, pedagang-pedagang dari Genoa

membandingkan harta yang dibawa yaitu berangkat berlayar dengan harta ada

akhir pelayaran.

Akuntansi sudah dikenal sejak manusia mulai bisa menghitung dan membuat

catatan yang tidak hanya ditulis pada kertas tetapi juga pada kayu, batu, dan daun.

Pada abad XV terjadi perkembangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang

Venesia. Perkembangan usaha ini menyebabkan manusia memerlukan sistem

pencatatan yang lebih baik, sehingga akuntansi berkembangan.

Akuntansi sebagai ilmu baru muncul  pada tahun 1494 sewaktu Luca Pacioli,

seorang ahli matematika, mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de

Aritmatica, Gometrica, Proportioni et Proportionalita. Buku tersebut sebenarnya

berisi pelajaran ilmu pasti akan tetapi di dalamnya terdapat beberapa bagian yang

mbahas tentang akuntansi untuk para pengusaha. Bagian yang membahas

akuntansi berjudul Tractatus de computis et scriptoris. Buku ini merupakan

tonggak sejarah dalam bidang akuntasi.

Pada akhir abad ke-15 peranan Romawi sebagai pusat perdagangan berkurang dan

berpindah ke Spanyol dan Portugis, kemudian ke Belanda dan Inggris.
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Perpindahan itu terjadi karena ditemukannya belahan dunia baru dan jalur

perdagangan baru. Dampak dari perpindahan tersebut adalah dimulainya

penyusunan perhitungan laba-rugi tahunan yang kemudia diikuti dengan

penyusunan neraca dalam beberapa periode tertentu.

Pada abad ke-19 revolusi industry berkecamuk di daratan Eropa. Dampak

langsung perubahan teknologi industry tersebut terhadap akuntansi adalah

berkembangnya bidang akuntansi biaya dan munculnya konsep penyusutan.

Selain itu, pada abad 19 juga penemuan Benua Amerika. Hal ini mengakibatkan

banyak pengusaha dari Eropa pindah ke Amerika. Pada akhir abad ke 19 mulai

berdiri perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan akuntansi juga

berkembang di sana. Pada tahun 1930 untuk pertama kalinya diadakan

pembahasan antara New York Stock Exchange dengan American Institute of

Certified Public Accountant untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-

prinsip itu harus diikuti oleh perusahaan yang saham-sahamnya terdapat di buras

saham. Langkah ini menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan

keuangan yang terpadu karena pengusaha dapat mempunyai gambaran tentang

laba-rugi usaha, harta yang dimiliki perusahaan, dan hak pemilik. Buku ini

merupakan titik tolak perkembangan akuntansi sebagai suatu ilmu. Selanjutnya

perkembangan akuntansi berkisar pada praktik akuntansi.

Pada pertengahan abad ke-18 sampai ke-19, terjadi Revolusi Industri di Inggris

yang mendorong perkembangan akuntansi karena para manajer pabrik ingin

mengetahui biaya produksinya. Dengan mengetahui beberapa besar biaya

produksi, mereka dapat mengawasi efektivitas proses produksi dan menetapkan
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harga jual. Bidang akuntansi biaya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan

akan perkiraan biaya ini secara tepat dan berkala. Akuntansi biaya memfokuskan

diri pada pencatatan biaya produksi dan penyediaan informasi bagi manajemen.

Revolusi industri mencipatakan suatu permintaan modal yang besar untuk

membangun pabrik dan membeli mesin-mesin. Hal ini menyebabkan perusahaan

harus membangun suatu bentuk organisasi (the corporate form of organization).

Bentuk organisasi ini memunculkan para pemegang saham (Stockholders) baru, di

mana mereka membutuhkan informasi tentang seberapa baik menajemen

menjalankan perusahaan. Karena para pemegang saham ini tidak terlibat secara

langsung dalam kegiatan operasi sehari-hari, maka mereka mengandalkan laporan

akuntansi semakin berkembang.

Sementara itu, professor Robert Stelling, seorang ahli akuntansi dari Amerika,

membagi perkembangan akuntansi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama

Pada tahap pertama ini ruang lingkup perusahaan masih kecil, para pemiliknya

sekaligus menjadi manajer perusahaan. Segala pencatatan mengenai perusahaan

dikerjakan sendiri.

2. Tahap Kedua

Perusahaan yang dikelola sudah makin besar sehingga semua pengurusan dalam

perusahaan tidak mungkin lagi dikelola sendiri. Pada tahap ini pencatatan

akuntansi mulai diserahkan kepada orang lain yang mengerti tentang akuntansi.
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3. Tahap Ketiga

Pada tahap ini sudah terjadi pemisahan fungsi secara tegas antara pemilik dan

perusahaan. Pencatatan akuntansi mulai berkembang sehingga timbul kebutuhan

akan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Akhirnya,

dinamika pertanggungjawaban ini dinamakan laporan keuangan.

2.5.2 Perkembangan Akuntansi di Indonesia

Perkembangan Akuntansi di Indonesia, pada mulanya menganut sistem

kontinental, sama seperti yang dipakai Belanda. Sistem kontinental ini yang

disebut juga tata buku atau pembukuan yang sebenarnya tidak sama dengan

akuntansi. Firdaus (2000: 5) mendefinisikan Tata Buku sebagai kegiatan-kegiatan

yang bersifat konstruktif dari proses akuntansi seperti pencatatan, peringkasan,

penggolongan, dan aktivitas-aktivitas lain yang bertujuan untuk menciptakan

informasi akuntansi yang berdasar pada data. Sementara, Akuntansi adalah

menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dan analitikal, seperti

kegiatan analisis dan interpretasi berdasarkan informasi akuntansi (Rahardjo,

2002: 2). Kedua definisi tersebut kemudian disatukan dalam definisi yang

dibentuk oleh American Accounting Association (Alam, 2006: 139) yaitu

akuntansi adalah suatu proses pengindetifikasian, pengukuran, dan pelaporan

informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan

keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi

keuangan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya tata buku semakin ditinggalkan orang. Di

Indonesia orang atau perusahaan semakin banyak menerapkan sistem akuntansi
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Anglo Saxon. Pesatnya perkembangan sistem akuntansi Anglo Saxon di Indonesia

disebabkan oleh adanya penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini

banya membawa dampak positif bagi perkembangan akuntansi di Indonesia

karena sebagain besar penanaman modal asing menggunakan sistem akuntansi

Amerika Serikat (Anglo Saxon). Sejak saat itu, perusahaan Indonesia banyak

mengirim pegawainya untuk mendalami Akuntansi di Amerika atau

mendatangkan para ekpatriat untuk mengajarkan Akuntansi. Saat ini sistem Anglo

Saxon semakin popular di Indonesia, baik dalam pendidikan akuntansi maupun

dalam praktek bisnis.

2.5.3 Materi Pokok Akuntansi

Pada kurikulum SMA, mata pelajaran Ekonomi adalah perpaduan dari materi

Ekonomi dan Akuntansi. Berdasarkan kurikulum KTSP, akuntansi dipelajari pada

kelas XI IPS semester II dan XII IPS semester II. Berikut dicantumkan Tabel 2

mengenai standar kompentensi ekonomi SMA berdasarkan kurikulum KTSP.
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Tabel 2.3 Standar Kompetensi Ekonomi SMA KTSP

KELAS/
SEMESTER STANDAR KOMPETENSI

Kelas X/
Semester I

1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan
kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi

2. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan
ekonomi konsumen dan produsen.

3. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan
permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar

Kelas X/
Semester II

4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
5. Memahami Produk Domestik Bruto, Produk Domestik

regional Bruto, pendapatan nasional Bruto, pendapatan
nasional

6. Memahami konsumsi dan investasi
7. Memahami uang dan perbankan

Kelas XI IPS/
Semester I

1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap
pembangunan ekonomi

2. Memahami APBN dan APBD
3. Mengenal Pasar modal
4. Memahami perekonomian terbuka

Kelas XI IPS/
Semester II

5. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa
6. Memahami penutupan siklus akuntansi

Kelas XII IPS/
Semester I

1. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang

2. Memahami penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang
Kelas XII IPS/
Semester II

3. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
4. Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian

nasional

5. Memahami pengelolaan koperasi dan kewirausahawan

Sumber: Mendikbud, 2006

Dalam Kurikulum 2013, materi akuntansi juga dimasukkan dalam materi

Ekonomi. Berbeda dengan KTSP yang menyusun materi akuntansi pada kelas XI

semester II dan kelas XII semester I, kurikulum 2013 menyusun materi akuntansi

diajarkan pada kelas XII semester I dan semester II.
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Tabel 2.4 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kelas XII Kurikulum 2013

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1.  Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya

1.1 Mensyukuri manfaat akuntansi sebagai
sistem informasi keuangan

2. Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, damai), santun,
responsif dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.

2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli, responsif dan proaktif dalam
melakukan tahapan akuntansi perusahaan
jasa dan perusahaan dagang

3. Memahami, menerapkan,
menganalisis dan  mengevaluasi
pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan
masalah

3.1 Mendeskripsikan akuntansi sebagai
sistem informasi

3.2 Mendeskripsikan konsep persamaan dasar
akuntansi

3.3 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan
jasa

3.4 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan
dagang

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan
mencipta dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan

4.1 Menyajikan akuntansi sebagai sistem
informasi

4.2 Menerapkan konsep persamaan dasar
akuntansi

4.3 Mempraktikkan siklus akuntansi
perusahaan jasa

4.4 Mempraktikkan tahapan siklus akuntansi
perusahaan dagang

Sumber: Mendikbud, 2013

Penyusunan waktu pembelajaran akuntansi Kurikulum KTSP dan Kurikulum

2013 memang berbeda, tetapi materi yang dipelajari tidak ada perubahan. Secara



88

garis besar, kurikulum SMA menuntun siswa agar mampu menyusun laporan

keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Siklus penyusunan laporan

keuangan pada dasarnya dibagi dalam 3 tahap, yaitu pencatatan, pengikhtisaran,

dan pelaporan. Tahap pencatatan merupakan kegiatan yang diisi dengan

mengumpulkan bukti transaksi dan dicatat dalam jurnal umum, lalu diposting

pada buku besar. Tahap pengikhtisaran merupakan tahap menyusun neraca saldo,

ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, ayat jurnal penutup,

neraca saldo setelah penutupan. Tahap pelaporan merupakan tahap yang berisi

laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk lebih jelasnya

perhatikan gambar 2.5 sebagai berikut:
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Gambar 2.5 Siklus Penyusunan Akuntansi
Sumber: Rahardjo (2002: 9)

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah berangkat dari studi pendahuluan.

Dalam studi pendahuluan tersebut, ditemukan dua permasalahan di lapangan,

yaitu: mayoritas siswa belum mencapai hasil belajar yang maksimal dan

keterampilan sosial yang dimiliki siswa belum optimal dpada materi Akuntansi.

Padahal, telah beberapa model pembelajaran cooperative learning telah

digunakan.

Salah satu model pembelajaran cooperative learning yang sering digunakan

adalah tipe TAI. Model ini memang memberikan sumbangsih dalam peningkatan
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hasil belajar dan keterampilan sosial siswa, tetapi belum maksimal. Setelah

dilakukan studi pendahuluan, maka ditemukan beberapa kelemahan pada model

pembelajaran TAI jika diterapkan pada mata pelajaran Akuntansi.

Kelemahan yang pertama adalah model cooperative learning tipe TAI lebih

banyak dikembangkan pada pelajaran matematika, bukan pada pelajaran

akuntansi. Slavin (2005: 189) merancang TAI yang digunakan khusus untuk mata

pelajaran matematika pada kelas 3-6. Ia memutuskan mengembangkan TAI

karena melihat banyaknya guru matematika yang mengeluhkan banyaknya kertas

koreksi dan harus menghabiskan sebagian jam pelajaran untuk mengajar

kelompok kecil. Model pembelajaran TAI tentu menjadi solusi bagi guru

matematika. Apalagi TAI juga mampu meningkatkan hasil belajar secara

maksimal (Sharan, 2014: 24). Demikian halnya pada pelajaran akuntansi, hasil

belajar siswa juga mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal. Hal ini

kemungkinan karena akuntansi tetap memiliki unsur-unsur teori yang perlu

dihafalkan, sementara matematika adalah ilmu yang hampir keseluruhan

materinya berhubungan dengan angka.

Kelemahan kedua, model TAI juga disarankan untuk digunakan pada tahap

sekolah dasar, bukannya SMA. Disarankannya TAI untuk SD kemungkinan besar

karena pada awalnya TAI juga dikembangkan pada level SD kelas 3-4 (Huda,

2013: 125). Hal tersebut juga dapat dilihat dengan membandingkan hasil

penelitian Kurniawan pada kelas V SD dengan hasil penelitian Ikmah pada kelas

XII IPS. Mereka menerapkan model pembelajaran TAI, dimana rata-rata hasil
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belajar SD lebih besar (87,75) daripada rata-rata hasil belajar SMA (81) setelah

penerapan model pembelajaran

Kelemahan lainnya adalah pada tahap pengoreksian jawaban, siswa dapat berlaku

curang demi memperoleh point tertinggi. Menurut Piaget (dalam Gufron &

Risnawita, 2013: 21), level SD dapat dikategorikan sebagai tahap operasional

konkret dimana siswa sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang logis dan

telah memiliki kecakapan berpikir akan tetapi hanya dengan benda-benda bersifat

konkret sehingga siswa SD akan lebih bersifat jujur dalam melakukan koreksi.

Berbeda dengan SMA yang telah mencapai tahap operasional formal. Pada tahap

ini, anak telah mampu menalar secara ilmiah dan menguji hipotesis dan mampu

berpikir dalam bentuk sebab akibat dan menalar atas dasar pengandaian sehingga

sangat besar kemungkinan mereka pun tidak jujur ketika tahap pengoreksian TAI

(Ghufron & Risnawati, 2013: 21).

Berdasarkan kelemahan diatas, maka peneliti mengembangkan model

pembelajaran TAI yang mengakomodir kelemahan-kelemahan tersebut.

Pengembangan model pembelajaran TAI didasari oleh teori pembelajaran

konstruktivisme dari Vygotsky, khususnya mengenai scaffolding. scaffolding,

yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada anak-anak pada tahap-tahap awal

pembelajaran, kemudian menguranginya dan memberi kesempatan kepada anak

untuk mengambil alih tanggung jawab saat mereka mampu. Demikian halnya

pada langkah-langkah model pembelajaran TAI making correction yang akan

dipecah-pecah pada pada lima fase. Fase tersebut menunjukkan tingkat partisipasi

guru dalam memberikan bantuan kepada siswa. Semakin ke belakang, maka peran
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guru dalam meberikan bimbingan juga semakin berkurang. Bantuan yang

diberikan oleh guru jelas tergambar pada fase II dengan memberikan contoh

mengerjakan latihan soal akuntansi.

Sumbangan teori Vygotsky pada model pembelajaran TAI making correction

lainnya adalah penekanan pada bakat sosiokultural dalam pembelajaran. Tingkat

perkembangan sesungguhnya adalah kemampuan pemecahan masalah di bawah

bimbingan orang dewasa melalui kerja sama dengan teman sebaya yang lebih

mampu. Dengan demikian tingkat perkembangan potensial dapat disalurkan

melalui model pembelajaran TAI making correction.

Pengembangan model TAI akan dilakukan dengan metode pengembangan R & D.

langkah-langkah yang digunakan adalah langkah-langkah yang telah dimodifikasi

oleh Sugiyono (2013: 407) yaitu: (1) penelitian dan pengumpulkan informasi, (2)

perencanaan, (3) pengembangan produk awal, (4) uji coba pendahuluan (validasi

desain dan uji coba terbatas), (5) revisi desain, (6) uji coba lapangan, (7) revisi

produk utama, (8) uji coba operasional, (9) revisi produk akhir, (10) produksi

massal.

Pada tahap pengembangan produk awal akan dikembangkan melalui desain

pembelajaran ADDIE. Uji coba lapangan akan menggunakan metodologi

eksperimen dengan membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan

kelompok eksperimen. Kelompok kontrol adalah kelompok yang akan mengikuti

kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran TAI. Sementara, kelompok

eksperimen adalah kelompok yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar

dengan pengembangan model pembelajaran TAI. Variabel yang menjadi dasar
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perbandingan dari kedua kelompok tersebut adalah hasil belajar dan keterampilan

sosial. Hasil dari pengembangan model TAI ini diharapkan mampu meningkatkan

hasil belajar dan keterampilan sosial siswa SMA pada mata pelajaran akuntansi.
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Gambar 2.6 Diagram Kerangka Berfikir
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2.7 Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan pertama, diberi Judul Enhancing sosial skills through

cooperative learning (peningkatan keterampilan sosial melalui pembelajaran

kooperatif) yang dilakukan oleh Booysen dan Grosser pada tahun 2008. Penelitian

ini dilatarbelakangi oleh keberagaman latar belakang siswa di Afrika Selatan.

Selain itu, Lembaga kurikulum nasional Afrika Selatan juga telah menetapkan

kualifikasi dan kompetensi guru yang mampu mengakomodir keberagaman siswa

dan kebutuhan mereka di dalam kelas. Salah satu hal yang paling dibutuhkan

siswa adalah pentingnya keterampilan sosial yang memungkinkan mereka untuk

bekerja secara efektif dengan anggota kelompok lainnya, berorganisasi, dan

berkomunikasi.

Keterampilan sosial pada penelitian ini difokuskan pada 4 dimensi yaitu: Dimensi

bekerjasama (belajar bekerja sama dengan orang lain, memberikan perhatian,

berbagi peralatan, mengijinkan semua anggota kelompok berpartisipasi), dimensi

asertif (mendengarkan pendapat, bertanya, belajar untuk mengevaluasi, memuji,

berefleksi dengan kelompok kerja), dimensi empati (meminta maaf,

mendengarkan teman, menjalin pertemanan), dan dimensi pengendalian diri

(mengatasi masalah, mengontrol penekanan suara, menghormati satu sama lain,

menerima perbedaan). Metodologi yang digunakan adalah penggabungan dari

penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan populasi penelitian adalah guru, orang

tua siswa, dan siswa kelas 2. Hasil penelitan yang diperoleh  adalah keterampilan

sosial tidak secara otomatis berkembang di rumah dan oleh karena itu, menjadi

proses yang penting  untuk mengembangkan keterampilan sosial ketika datang ke

sekolah. Keterampilan sosial harus diajarkan. Selain itu, orang tua, dan guru perlu



96

memainkan peran meraka dalam pengembangan keterampilan sosial dimana

mereka harus menunjukkan adanya penerimaan sikap sosial terhadap siswa.

Sangat disarankan bahwa kesempatan berinteraksi harus diciptakan di kelas oleh

siswa melalui pembelajaran kooperatif.

Penelitian relevan yang kedua diambil dari Journal of the Scholarship of Teaching

and Learning, Vol. 10, No. 2. Penelitian ini dilakukan oleh Tsay dan Brady dari

Universitas Northeastern dengan judul “A case study of cooperative learning and

communication pedagogy: Does working in teams make a difference?” (Studi

kasus dari pembelajaran kooperatif dan pedagogi berkomunikasi: apakah

memberikan perbedaan pada kelompok?). 24 mahasiswa S1 yang mengambil

jurusan komunikasi menjadi populasi dalam penelitian ini yang terdiri dari 40,2 %

laki-laki dan 59,5% wanita dengan rentan umur dari 18 sampai 22 tahun. Sampel

juga berasal dari 87,5% dari bangas kulit putih (Eropa), 3,2% dari Afrika-

Amerika, 2,1% suku latino, 1,2% Amerika Indian, dan 2,5% yang tidak

terindikasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembelajaran kooperatif memberikan

dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Analisis regresi diambil

dari hasil ujian antara siswa yang diajar dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif dan evaluasi berpasangan oleh instruktur. Pada saat

evaluasi berpasangan, mereka diminta untuk menuliskan evaluasi mengenai setiap

angora termasuk dirinya sendiri dalam kontribusi projek kelompok. Mahasiswa

juga diminta untuk membuatnya dalam persentase. Persentase tersebut dihitung

berdasarkan hasil angket skala likert dari 1 yang terendah dan 10 yang tertinggi
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dari partisipasi mereka. Ditemukaan hubungan positif anatra siswa pembelajaran

kooperatif dan evaluasi berpasangan  (β = 0.26, p = 0.01).  Kesimpulan dari hasil

analisis bahwa kooperatif learning mnajdi faktor yang terpenting dalam

meningkatkan keberhasilan kelompok, prestasi akademik.

Penelitian relevan selanjutnya dikembangkan oleh Nugroho yang berjudul

Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis SMART Dengan

Strategi TAI Pada Materi segitiga Kelas VII. Penelitian ini bertujuan

mengembangkan perangkat pembelajaran yang memenuhi kriteria SMART

(spesific, measurable, achievable, realistic, time bound) pada materi segitiga kelas

VII yang meliputi silabus, RPP, CD interaktif, dan tes prestasi belajar sehingga

menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid dan implementasi pada uji coba

lapangan dengan strategi TAI berbantuan CD interaktif efektif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan yang

menggunakan modifikasi model 4-D dengan tahap Define, Design, dan Develop,

(Desseminate ditiadakan). Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP

Islam Pekalongan yang terdiri dari delapan kelas. Dengan teknik random sampling

dipilih dua kelas, kelas VII 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII 2 sebagai

kelas kontrol. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu keaktifan (X1) dan

keterampilan proses (X2) sebagai variabel bebas dan prestasi belajar (Y) sebagai

variabel terikat. Cara pengambilan data dengan observasi dan tes prestasi belajar.

Olah data dengan uji banding dan uji pengaruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan perangkat pembelajaran seperti

disebutkan diatas sudah dilakukan revisi secara bertahap karena adanya penilaian
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dari para ahli dan teman sejawat, hasilnya adalah berkriteria baik (rata-rata 3,75

dari skor tertinggi 4). Jadi perangkat tersebut valid untuk diimplementasikan.

Hasil uji coba lapangan menunjukkan uji ketuntasan dengan rata-rata 77,59

artinya telah mencapai ketuntasan dan terjadi perbedaan prestasi antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol serta diperoleh variabel keaktifan dan keterampilan

proses berpengaruh positif terhadap prestasi belajar dengan persamaan regresi dan

pengaruhnya sebesar 39%. Hal tersebut menunjukkan pembelajaran kelas

eksperimen mencapai efektif. Jadi validitas perangkat dan efektifitas pembelajaran

tercapai.

Penelitian relevan yang keempat diberi judul, Efektifitas Penerapan Metode

Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) Berbantuan Modul

Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Ekonomi. Penelitian ini diteliti oleh Ikmah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran dibandingkan

dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar ekonomi akuntansi siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang Tahun Ajaran

2011/2012. Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimental design postest only

control group design. Fokus yang diteliti adalah hasil belajar dari segi proses

(afektif dan psikomotor) maupun hasil berupa pemahaman siswa (kognitif).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan

tes sebagai dan dianalisis dengan teknik deskriptif persentase, dan uji statistik.

Keakftifan siswa kelas eksperimen secara keseluruhan lebih aktif (77,78%) di

bandingkan kelas kontrol (70,14%). Pada aspek kemahiran kelas kontrol dan kelas
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eksperimen sama-sama naik 12,5%, namun dari aspek kesiapan kelas eksperimen

naik lebih unggul (25%) dibanding kelas kontrol(12,5%). Rata-rata nilai hasil post

test kelas eksperimen lebih tinggi (81) dibandingkan kelas kontrol (73). Penerapan

metode TAI berbantuan modul lebih efektif dibandingkan metode ceramah

bervariasi terlihat dari pencapain ketuntasan nilai KKM sebesar 78,79% siswa

tuntas.

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul efektif dalam

meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi proses maupun hasil dibandingkan

dengan metode ceramah bervariasi (ceramah, tanya jawab dan penugasan). Guru

disarankan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan

modul pembelajaran pada pokok bahasan penyusunan laporan keuangan

perusahaan jasa karena telah terbukti efektif, siswa disarankan belajar mandiri

menggunakan modul terlebih dahulu sebelum pembelajaran klasikal.

Penelitian relevan yang kelima adalah hasil penelitian dari Isnaini, salah satu

mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan UNILA. Subjek penelitian yang

digunakan adalah siswa kelas XIA dan XIC MA AL-Fatah Natar.  Tujuan dari

penelitian tersebut adalah untuk mencari perbedaan prestasi belajar ekonomi

melalui pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement division

(STAD) dan TAI pada kelompok siswa yang memiliki EQ Tinggi dan rendah.

Hasil dari peneltitian tersebut adalah kecerdasan emosional siswa akan

berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar ekonomi siswa apabila siswa diberi

pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi

daripada TAI pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Sedangkan
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prestasi belajar pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional rendah,

model TAI lebih tinggi dari pada STAD.

Penelitian Relevan yang keenam dilakukan oleh Laras. Penelitian tersebut

berjudul salah satu mahasiswa Universitas Semarang, yang berjudul “Studi

Komparasi Hasil Belajar Siswa Dengan Penerapan Metode Pembelajaran Team

Assisted Individualization (TAI) Dan Metode Pembelajaran Ceramah Bervariasi

Berbantuan Kartu Soal Kompetensi Dasar Jurnal Khusus.” Tujuan penelitian ini

yaitu untuk mengetahui: adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan

metode Team Assisted Individualization berbantuan kartu soal pada kompetensi

dasar jurnal khusus. Penelitian ini termasuk penelitian quasi experiment

nonequivalent control group. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

XII IPS SMA N 2 Purbalingga. Sampel penelitian adalah XII IPS 1 sebagai kelas

eksperimen dan XII IPS 2 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu

dengan metode tes dan metode observasi. Pengujian hipotesis

menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode

TAI sebesar 22,23. Rata-rata hasil belajar siswa dengan metode TAI sebesar 84,11

lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi sebesar 79,88.

Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode TAI lebih efektif

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah bervariasi

berbantuan kartu soal.
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2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dalam penelitian yang berjudul pengembangan model

pembelajaran TAI making correction adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran TAI making

correction adalah sebagai berikut: (1) persiapan; (2) pembagian kelompok;

(3) guru mempresentasikan materi; (4) latihan terbimbing; (5) latihan

mandiri; (6) koreksi jawaban I; (7) tes mandiri dalam kelompok acak; (8)

koreksi jawaban II; (9) pembagian reward; (10) tes formatif dan remedial

2. Model pembelajaran TAI making correction dapat meningkatkan hasil

belajar siswa SMA pada mata pelajaran Akuntansi

3. Model pembelajaran TAI making correction dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa SMA pada mata pelajaran Akuntansi
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan. Penelitian ini mencoba untuk

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa dalam proses belajar

mengajar akuntansi melalui pengembangan model pembelajaran TAI.

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and

development (R&D). Penelitian ini juga biasa disebut sebagai penelitian

pengembangan. Sugiyono (2013: 407) dalam buku metode penelitian pendidikan

mendefinisikan metode ini sebagai metode penelitian yang digunakan untuk

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Langkah-

langkah penelitian dan pengembangan R&D versi Borg and Gall (Pargito, 2010:

50), yaitu: (1) penelitian dan pengumpulkan informasi, (2) perencanaan, (3)

pengembangan produk awal, (4) uji coba pendahuluan (validasi desain dan uji

coba terbatas), (5) revisi desain, (6) uji coba lapangan, (7) revisi produk utama, (8)

uji coba operasional, (9) revisi produk akhir, (10) produksi massal.
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3.2 Sampel Uji Coba

Populasi penelitian akan dilakukan pada kelas XI IPS SMA Lentera Harapan Jati

Agung untuk uji coba terbatas. Selain itu, uji coba lapangan akan dilakukan pada

kelas XI IPS1 dan XI IPS2 SMA Assalam Tanjung Sari.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mulai dilakukan pada bulan Maret tahun 2015. Penelitian diadakan

pada SMA Lentera Harapan Jati Agung dan SMA Assalam Tanjung Sari. Kedua

sekolah tersebut terletak di Kabupaten Lampung Selatan.

3.4 Langkah-Langkah Pengembangan

Langkah-Langkah Penelitian pengembangan Model pembelajaran mengacu pada

prosedur pengembangan Bord and Gall (2003: 573), yaitu: (1) penelitian dan

pengumpulkan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk awal, (4)

uji coba pendahuluan (validasi desain dan uji coba terbatas), (5) revisi desain, (6)

uji coba lapangan, (7) revisi produk utama, (8) uji coba operasional, (9) revisi

produk akhir, (10) Diseminasi. Pengembangan produk awal dalam penelitian ini

dikembangankan berdasarkan tahap-tahap ADDIE. Secara sistematis, langkah-

langkah pengembangannya dapat dilihat pada Gambar 3.1
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Gambar 3.1 Diagram Langkah-langkah pengembangan model pembelajaran Team
Assested Individualizasion

I.
Pengump

ulan
Informasi

•Survey kepada siswa dan guru tentang masalah yang ditemukan pada
kelas Ekonomi kelas XI IPS yaitu: mayoritas siswa belum mencapai
KKM dan keterampilan sosial siswa belum optimal

II.
Perencana

an

•Merencanakan solusi dari kedua masalah yang ditemukan pada tahap pertama,
yaitu dengan melakukan pengembangan model pembelajaran cooperative
learning tipe TAI

III.
Pengemba

ngan
Produk
Awal

•Pengembangan produk awal dilakukan dengan desain instruksional ADDIE

IV. Uji
coba

pendahul
uan

•Uji ahli desain pembelajaran dan Uji ahli materi
•Uji coba terbatas

V. Revisi
desain

•Revisi desain dilakukan berdasarkan saran dari ahli dan penemuan kelemahan
dari uji coba terbatas.

VI. Uji
coba

Lapangan

•Uji kelompok lapangan pada kelas XI IPS SMA Lentera Harapan

VII.
Revisi
produk

•Jika masih terdapat kelemahan, maka produk (model pengembangan TAI) akan
direvisi kembali.

VIII. Uji
Coba

operasion
al

•Uji coba operasional dilakukan pada kelas XI IPS1 SMA Assalam sebagai kelas
kontrol dan kelas XI IPS2 SMA Assalam sebagai kelas eksperimen

IX.
Produk
Akhir

•model pembelajaran baru yang dikembangkan dari model cooperative learning
tipe TAI

X.
Disemina

si

•Produksi dilakukan jika model pembelajaran yang baru dikembangkan
dinyatakan efektif.
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3.4.1 Penelitian dan pengumpulan informasi

Penelitian dan pengumpulan informasi ini merupakan tahapan penelitian

pendahuluan yang dilakukan dengan need assessment (analisis kebutuhan).

Tujuan utama need assesment adalah untuk menganalisis kebutuhan siswa dan

guru terhadap produk yang dikembangkan. Tahapan ini akan dilakukan melalui

studi pustaka dan studi lapang.

Studi pustaka dilakukan untuk menganalisis kebutuhan secara mendalam dan

mencari literatur penelitian yang relevan. Kegiatan ini dilakukan agar memberikan

petunjuk untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan. Penelitian

ini bergerak dalam pengembangan model pembelajaran, maka peneliti melakukan

kaji pustaka untuk mencari kelemahan dari model tersebut.

Studi lapang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan

selama proses pembelajaran akuntansi untuk mencari permasalahan utama yang

dialami oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, masalah

yang ditemukan pada subjek penelitian adalah hasil belajar yang belum maksimal

dan minimnya keterampilan sosial siswa SMA Lentera Harapan pada mata

pelajaran akuntansi.

3.4.2 Planning (Perencanaan)

Setelah menemukan permasalahan, maka peneliti mulai merancang produk yang

akan menjadi solusi dari permasalahan yang telah ditemukan pada tahap pertama.

Dalam buku yang berjudul Penelitian dan Pengembangan bidang pendidikan,

Pargito (2010: 59) menjelaskan bahwa Tahapan ini merancang perencanaan yang

memungkinkan adanya tindakan, mendefinisikan konsep, keterampilan,
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menetapkan tujuan, menentukan urutan pembelajaran dan berbagai evaluasi yang

mungkin dilakukan. Dalam hal ini, peneliti merancang tindakan berupa

pengembangan model pembelajaran Team Assested Individualization (TAI).

3.4.3 Pengembangan Produk awal (Develop preliminary form of product)

Pengembangan produk awal bertujuan untuk menghasilkan prototype paket

pembelajaran sekaligus desain awal dari pengembangan model pembelajaran

Team Assested individualizasion. Model desain instruksional yang dipilih peneliti

untuk mengembangkan model dan bahan ajar yang akan digunakan adalah model

ADDIE. Model ini dipilih karena Model ADDIE memiliki pendekatan teknologi

pendidikan dimana model ini lebih cocok untuk mengembangkan model

pembelajaran dibandingkan desain instruksional lainnya (Pargito, 2010: 46).

Sesuai dengan namanya, model ADDIE terdiri lima tahap, yaitu:

(A) Analysis

(D) Desain

(D) Development

(I) Implementaion

(E ) Evaluation

3.4.3.1 Analisis (Analyze)

Langkah analisis terdiri atas. dua tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis

kebutuhan. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi

apakah masalah kinerja siswa yang dihadapi memerlukan solusi berupa

penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Analisis

kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-
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kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan

kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat dilakukan apabila program

pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang

dihadapi.

Seperti yang telah dijelaskan pada tahap pengumpulan informasi bahwa masalah

utama yang dihadapi siswa adalah belum maksimalnya hasil belajar dan

keterampilan sosial siswa dalam mata pelajaran akuntansi, maka peneliti

merancang pengembangan model pembelajaran TAI. Hasil pengembangan model

pembelajaran TAI ini diharapkan mampu menjadi solusi yang sekaligus mampu

menjadi jalan keluar bagi kedua permasalahan tersebut. Peneliti memilih

pengembangan model pembelajaran TAI karena peneliti telah menggunakan

model pembelajaran TAI sebelumnya, tetapi peningkatan hasil belajar dan

keterampilan sosial siswa belum maksimal.

3.4.3.2 Desain (Design)

Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran ADDIE.

pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang

didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran

seperti yang diharapkan. Tahap ini juga biasa dikenal dengan istilah membuat

rancangan atau blue print. Adapun skema rancangan awal dari model

pembelajaran TAI adalah sebagai berikut:
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3.4.3.3 Pengembangan (Development)

Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model

desain sistem pembelajaran ADDIE. Langkah pengembangan meliputi

kegiatan membuat atau memodifikasi model pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditentukan.

Pengadaan bahan ajar perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran spesifik yang

telah dirumuskan oleh desainer atau perancang program pembelajaran dalam

langkah desain. Langkah pengembangan dengan kata lain, mencakup kegiatan

memilih dan menentukan bahan ajar yang diperlukan dalam melaksanakan

pengembangan model pembalajaran TAI.

preparing of
teacher

devidestudent
into group

teacher explain
subject, rubric,

&skor

guiding
practice in to

group

independent
practice in to

group

making
correction I

Shuffle Group:
independent

test

making
correction II

Skoring

test

mengusai

lanjut ke sub
babberikutnya

REMEDI
AL

belum

YaFASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE  V

Gambar 3.2 Diagram Desain Pengembangan Model Pembelajaran TAI
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3.4.3.4 Implementasi (Implementation)

Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah

keempat dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Langkah implementasi

sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri.

Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi

pembelajaran dari guru atau instruktur kepada siswa.

Tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi desain

dan pengembangan adalah sebagai berikut.

a. Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran ataukompetensi.

b. Menjamin terjadinya pemecahan masalah/solusi untuk mengatasi kesenjangan

hasil belajar yang dihadapi oleh siswa.

c. Memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki

kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang diperlukan.

3.4.3.5 Evaluasi (Evaluation)

Langkah terakhir atau kelima dari model desain sistem pembelajaran ADDIE

adalah evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah Proses yang

dilakukan untuk memberikan nilai terhadap Program pembelajaran. Pada

dasarnya, evaluasi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan kelima langkah dalam

model ADDIE. Pada langkah analisis misalnya, proses evaluasi dilaksanakan

dengan cara melakukan klarifikasi terhadap indikator penelitian (hasil belajar dan

keterampilan sosial) yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti program

pembelajaran. Evaluasi seperti ini dikenal dengan istilah evaluasi formatif. Di

samping itu, evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara
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hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa dengan tujuan pembelajaran

yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa

hal, yaitu:

a. sikap keterampilan sosial siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara

keseluruhan

b. peningkatan hasil belajar (kognitif) dalam diri siswa yang merupakan dampak

dari keikutsertaan dalam program pembelajaran

3.4.4 Uji Coba Pendahuluan

Produk awal yang telah dikembangkan diujikan dengan angket melalui pengisian

angket oleh ahli. Ahli yang dimaksud adalah seorang yang telah dianggap

menguasai pengembangan model pembelajaran. Aspek yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah ahli materi dan ahli desain pembelajaran. Ahli Materi

adalah Hernawati Siahaan, M.Pd. Beliau merupakan dosen pendidikan ekonomi

yang mengajar akuntansi di Universitas Pelita Harapan. Ahli desain pembelajaran

adalah Dr. Adelina, M.Pd yang juga merupakan ketua prodi fakultas pascasarjana

teknologi pendidikan Unila. Selain validasi desain dari ahli, uji coba pendahuluan

juga dilakukan uji coba terbatas pada 6 siswa SMA Lentera Harapan Jati Agung

3.4.5 Revisi Desain

Setelah desain produk, divalidasi melalui pengisian angket, maka tahap

selanjutnya adalah merevisi beberapa bagian desain produk berdasarkan hasil
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diskusi dan saran dari ahli dan penemuan kelemahan dari hasil uji coba terbatas

demi penyempurnaan produk selanjutnya.

3.4.6 Uji Coba Kelompok Lapangan

Produk awal dari pengembangan model pembelajaran TAI yang telah diuji oleh

beberapa ahli akan diujikan lagi pada kelompok kecil melalui simulasi kegiatan

belajar mengajar. Uji lapangan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari

pengembangan model TAI dalam peningkatan kognitif dan keterampilan sosial.

Populasi Uji lapangan terdiri dari 12 siswa kelas XI SMA Lentera Harapan Jati

Agung.  Sampel ditentukan dengan teknik simple random sampling (Sugiono,

2013:111).

3.4.7 Revisi Produk Utama

Setelah produk dujicobakan kepada beberapa siswa, maka akan diketahui

kelemahan dari produk yang dikembangkan. Oleh karena itu, produk direvisi

kembali dengan meminimalkan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.

3.4.8 Uji Coba Operasional

Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode pembelajaran baru dapat

langsung diuji cobakan setelah divalidasi dan revisi. Uji coba tahap awal

dilakukan dengan simulasi penggunaan model pembelajaran TAI yang telah

dikembangkan. Setelah disimulasikan, maka dapat diujicobakan pada kelompok

yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

apakah model pembelajaran yang telah dikembangkan lebih efektif dibandingkan

metode mengajar yang lama atau yang lain.
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Pada langkah ini, pengembangan dari model TAI akan diujicobakan lagi pada

jumlah populasi yang lebih luas. Populasi pada uji lapangan ini adalah kelas XI

IPS1 dan kelas XI IPS2 SMA Assalam Kertosari

Desain eksperimen yang digunakan pada uji lapangan adalah Pretest-posttest

control group design. Desain eksperimen ini terdiri dari dari 2 kelompok, yaitu

satu kelompok untuk eksperimen dan satu lagi untuk kelompok kontrol

(Sugiyono, 2013:111). Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi

perlakuan, yaitu akan mengikuti kegiatan belajar mengajar berdasarkan model

pengembangan TAI, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang akan

mengikuti kegiatan belajar mengajar berdasarkan model TAI.  Perbandingan

Efektivitas dari kedua model pembelajaran tersebut akan dilihat dari perbandingan

hasil belajar melalui tes dan keterampilan sosial melalui lembar observasi.  Desain

eksperiment tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3 Pretest-Posttest Control Group Design
Sumber: Sugiyono, 2013:112

Keterangan:= Nilai pretest hasil belajar dan observasi keterampilan sosial (sebelum
tindakan) kelas eksperimen= Nilai posttest hasil belajar dan observasi keterampilan sosial (setelah
tindakan) kelas eksperimen= Nilai pretest hasil belajar dan observasi keterampilan sosial (sebelum
tindakan) kelas kontrol= Nilai posttest hasil belajar dan observasi keterampilan sosial (setelah
tindakan) kelas kontrol

X = pemberian perlakuan
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3.4.9 Produk Akhir

Setelah melewati tahap uji lapangan, produk utama yaitu pengembangan model

pembelajaran TAI disempurnakan sehingga dihasilkan model pembelajaran baru.

Dengan menggunakan model pembalajaran baru ini tentu diharapkan dalam

penerapannya lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil belajar dan

keterampilan sosial SMA pada mata pelajaran akuntansi.

3.4.10 Diseminasi

Apabila produk berupa pengembangan model pembelajaran dari TAI telah

terbukti efektif mampu meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa

SMA, maka model pembelajaran tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga

pendidikan yang ada.

3.5 Variabel  Penelitian, Definisi Konseptual, dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, “Pengembangan Model Pembelajaran Team

Assisted Individualizasion Berbasis Cooperative Leaning Untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Dan Keterampilan Sosial Siswa SMA”, maka variable terikat dalam

penelitian ini adalah hasil belajar dan keterampilan sosial, serta variable bebasnya

adalah pengembangan model pembelajaran TAI.

3.5.2 Definisi Konseptual

a. Model pembelajaran

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan
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kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil penilaian pendidik yang menggambarkan penguasaan

materi pelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik.

c. Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan

berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh

kecerdasan personal berupa kemampuan mengotrol diri, percaya diri, disiplin, dan

tanggung jawab.

d. Efektivitas

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Efektivitas meliputi kecermatan

penguasaan perilaku, kecepatan unjuk kerja, kesesuaian dengan prosedur,

kuantitas untuk kerja, kualitas hasil akhir, tingkat alih bahasa, dan tingkat retensi

3.5.3 Definisi Operasional

a. Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mendeskripsikan prosedur

sistematis dalam kegiatan-belajar-mengajar di kelas untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah pengukuran kemampuan penguasaan konsep atau materi

pembelajaran peserta didik yang berupa angka setelah melalui proses tes formatif.
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c. Keterampilan sosial

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain

dengan cara-cara positif yang dapat diterima atau dihargai secara sosial, serta

membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain.

d. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar dan keterampilan

sosial yang dicapai.

3.6 Instrumen Penelitian

3.6.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Secara garis besar kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen

Aspek
yang dikaji

Indikator Jenis
Instrumen

Teknik
Pengumpula

n Data

Responden

Hasil
Belajar

Mampu
mendeskripsikan
pengertian Jurnal umum

Kuantitatif Tes Siswa

Mampu menjelaskan
fungsi jurnal umum

Kuantitatif Tes Siswa

Mampu menghitung
Jurnal umum

Kuantitatif Tes Siswa

Keterampil
an sosial

Keterampilan
berkomunikasi

Kuantitatif Observasi Guru

Keterampilan
membangun kelompok

Kuantitatif Observasi Guru

Keterampilan
kepemimpinan

Kuantitatif Observasi Guru

Keterampilan
menyelesaikan masalah

Kuantitatif Observasi Guru

Keterampilan
mengendalikan diri

Kuantitatif Observasi Guru
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Tes

No Kompetensi
Dasar

Indikator Indikator Soal Nomor
Soal

3.3 Menganalisis
siklus akuntansi
perusahaan jasa

3.3.1
Mendeskripsikan
pengertian jurnal
umum

3.3.1.1 Mendeskripsikan
nama lain dari jurnal
umum (C1)
3.3.1.2 Mendeskripsikan
pengertian Jurnal
umum(C1)

1

2

3.3.2
Menjelaskan
fungsi jurnal
umum

3.3.2.1 Memahami fungsi
Jurnal sebagai Fungsi
Historis (C2)
3.3.2.2 Memahami fungsi
Jurnal sebagai Fungsi
Informatif (C2)

3

4

3.3.3 Menyusun
jurnal umum

3.3.3.1 Membuat jurnal
umum untuk transaksi
penambahan modal (C3)

3.3.3.2 Membuat jurnal
umum untuk transaksi
pembayaran gaji
karyawan (C3)

3.3.3.3 Mennganalisis
jurnal umum untuk
transaksi penerimaan
pendapatan (C4)

3.3.3.4 Menganalis jurnal
umum untuk transaksi
pembelian perlengkapan
secara tunai (C4)

3.3.3.5 Menganalisis
jurnal umum untuk
transaksi pembelian
peralatan secara tunai dan
kredit (C4)

3.3.3.6 Mengevaluasi
penyusunan jurnal umum
untuk transaksi
perolehan dan pelunasan
pinjaman dari bank C5)

3.3.3.7 Menyusun jurnal
umum untuk transaksi
pengambilan pribadi (C6)

5,6

7

8,9,10

11,12

13,14

15,16

17,18
19,20
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Lembar Observasi

Aspek yang
dikaji

Indikator Sub Indikator Pernyataan

Keterampila
n sosial

1. Keterampilan
berkomunikasi:

1.1 Mendengarkan
pendapat orang lain hingga
selesai
1.2 Mengemukakan
pendapat dengan bahasa
yang sopan dan lembut

1

2

2. Keterampilan
membangun
kelompok:

2.1 Mau membantu teman
yang kesulitan
2.2 Tidak membeda-
bedakan dalam berteman
2.3 Mau menerima
kelemahan teman
kelompok.

3

4

5

3. Keterampilan
memimpin

3.1Memberikan
motivasi/semangat bagi
anggota kelompok

6

4. Keterampilan
menyelesaikan
masalah

4.1 Mencari jalan keluar
dengan berdiskusi.
4.2 Respek terhadap
pendapat yang berbeda.

7

8

5. Keterampilan
mengendalikan diri

5.1 Mengontrol penekanan
suara ketika berbicara
5.2 Taat kepada prosedur
kelas.

9

10

3.6.2 Uji Coba Instrumen Tes dan Non Tes

Instrumen soal akan dianalisis dengan menggunakan program Anates untuk

mendapatkan tingkat Validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran butir soal yang

diujikan.
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3.6.2.1 Validitas Instrumen

Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur

dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2011:5). Untuk menguji validitas butir-

butir instrumen, maka diujicobakan dan dianalisis dengan analisis item. Analisis

item dilakukan dengan menghitung korelasi antra skor butir instrument dengan

skor total melalui rumus Product Moment Pearson. Uji validitas menggunakan

rumus Product Moment Pearson merujuk pada Arikunto (2005: 72) sebagai

berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ )
∑ − (∑ )2 ∑ − (∑ )2

Keterangan:
Rxy = Koefisien Korelasi∑ = Jumlah Skor butir soal∑ = Jumlah skor total
N        = Jumlah sampel

Pengujian validitas untuk instrument tes dan lembar observasi menggunakan

program SPSS versi 17. Menurut Rusman (2011: 54), kriteria validitas intstrumen

adalah jika r hitung > r tabel pada taraf signinikan 0,05, maka instrument valid.

Sebaliknya, jika r hitung < r tabel, maka instrument tidak valid. Berikut hasil uji

validitas instrument tes dan lembar observasi (Lampiran 1 dan lampiran 2).
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Intrumen Tes

Item Pertanyaan rhitung rtabel
Keterangan

Butir 1 0,433 0,361 Valid
Butir 2 0,381 0,361 Valid
Butir 3 0,446 0,361 Valid
Butir 4 0,381 0,361 Valid
Butir 5 0,469 0,361 Valid
Butir 6 0,414 0,361 Valid
Butir 7 0,433 0,361 Valid
Butir 8 0,433 0,361 Valid
Butir 9 0,472 0,361 Valid
Butir 10 0,410 0,361 Valid
Butir 11 0,457 0,361 Valid
Butir 12 0,386 0,361 Valid
Butir 13 0,381 0,361 Valid
Butir 14 0,446 0,361 Valid
Butir 15 0,472 0,361 Valid
Butir 16 0,374 0,361 Valid
Butir 17 0,457 0,361 Valid
Butir 18 0,374 0,361 Valid
Butir 19 0,457 0,361 Valid
Butir 20 0,472 0,361 Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Intrumen Lembar Observasi

Item Pernyataan rhitung rtabel
Keterangan

Pernyataan 1 0,616 0,361 Valid
Pernyataan 2 0,833 0,361 Valid
Pernyataan 3 0,697 0,361 Valid
Pernyataan 4 0,543 0,361 Valid
Pernyataan 5 0,516 0,361 Valid
Pernyataan 6 0,607 0,361 Valid
Pernyataan 7 0,408 0,361 Valid
Pernyataan 8 0,412 0,361 Valid
Pernyataan 9 0,420 0,361 Valid
Pernyataan 10 0,651 0,361 Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015
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3.6.2.2 Realibilitas Instrumen

Reabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus KR 21,

Rumus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Arikunto, 2005: 103):

r11= 1 − ( )
keterangan:

r11 : Koefisien reliabilitas yang dicari
k : Jumlah pernyataan soal
m : Rerata skor1 : Varian total

Dari hasil uji reliabilitas akan dikategorikan sebagai berikut (Rusman, 2011: 57):

Tabel 3.6 Kategori Tingkat Reliabilitas

Koefisien r Tingkat Reliabilitas
0,80-1,00 Sangat Tinggi
0,60-0,799 Tinggi
0,40-0,599 Sedang
0,20-0,399 Rendah
0,00-0,199 Sangat Rendah

Sumber: Rusman, 2011: 57

Untuk memudahkan pengujian reliabilitas instrument tes dan lembar observasi,

maka peneliti menggunakan bantuan SPSS17, Adapun hasil dari uji reliabilitas

instrument tes adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes

Cronbach's Alpha N of Items

,823 21

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari SPSS17 diatas, maka diketahui bahwa

koefisien reliabilitas instrument tes adalah 0,823, Hal ini berarti instrumen tes

termasuk dalam ketegori yang sangat tinggi, Selanjutnya, pengujian reliabitias
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dilakukan pada lembar observasi keterampilan sosial. Adapun hasil pengujiannya

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas lembar observasi keterampilan sosial

Cronbach's Alpha N of Items

.749 11

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari SPSS17 diatas, maka diketahui bahwa

koefisien reliabilitas instrument tes adalah 0,749, Hal ini berarti instrumen lembar

observasi termasuk dalam ketegori yang tinggi.

3.6.2.3 Daya pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah,

Nilai yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D),

daya pembeda dianalisis dengan computer menggunankan program anates,

Adapun rumus untuk memperoleh indeks diskriminasi adalah:

= − = −
Keterangan:
D : Daya pembeda

: Jawaban benar siswa kelompok atas
: Jumlah siswa kelompok atas
: Jawaban benar siswa kelompok bawah
: Jumlah siswa kelompok bawah

Kategori daya pembeda dapat dilihat pada tabel 3,8 berikut:



122

Tabel 3.9 Kategori daya pembeda pernyataan soal

Batasan Kategori
0,00 <D≤ 0,20 Kurang
0,21 <D≤ 0,40 Cukup
0,41 <D≤ 0,70 Baik
0,71 <D≤ 1,0 Baik sekali

Sumber: Arikunto, 2013: 232

Hasil dari uji daya beda untuk 20 butir soal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Uji Daya Beda Instrumen Tes

Butir Soal BA JA BB JB D Kategori
1 10 15 6 15 0,27 Cukup
2 9 15 2 15 0,47 Baik
3 12 15 3 15 0,60 Baik
4 15 15 5 15 0,67 Baik
5 12 15 4 15 0,53 Baik
6 10 15 1 15 0,60 Baik
7 15 15 4 15 0,73 Baik Sekali
8 13 15 5 15 0,53 Baik
9 9 15 2 15 0,47 Baik
10 13 15 8 15 0,33 Cukup
11 14 15 4 15 0,67 Baik
12 15 15 6 15 0,60 Baik
13 12 15 1 15 0,73 Baik Sekali
14 10 15 4 15 0,40 Cukup
15 9 15 3 15 0,40 Cukup
16 11 15 4 15 0,47 Baik
17 14 15 3 15 0,73 Baik Sekali
18 12 15 7 15 0,33 Cukup
19 14 15 3 15 0,73 Baik Sekali
20 10 15 0 15 0,67 Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

3.6.2.4 Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran soal merupakan karakteristik pernyataan soal yang dapat

menunjukkan kualitas pernyataan soal tersebut yaitu: mudah, sedang, dan sukar,

Tingkat kesukaran soal dianalisis menggunakan program anates. Rumus tingkat

kesukaran dijabarkan sebagai berikut:
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Keterangan:
P = Indeks kesukaran
B= Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes,

Klasifikasi untuk tingkat kesukaran tiap pernyataan soal dapat dilihat pada tabel
3.11

Tabel 3.11 Kategori Tingkat Kesukaran Pernyataan Soal

Batasan Kategori
0,71 <P≤ 1,00 Mudah
0,31 <P≤ 0,70 Sedang
0,71 <P≤ 1,00 Sukar

Sumber: Arikunto, 2013: 225

Tabel 3.12 Hasil Uji Daya Beda Instrumen Tes

Butir Soal B JS P Kategori

1 24 30 0,80 Mudah
2 21 30 0,70 Mudah
3 15 30 0,50 Sedang
4 20 30 0,67 Sedang
5 13 30 0,43 Sedang
6 22 30 0,73 Mudah
7 19 30 0,63 Sedang
8 18 30 0,60 Sedang
9 5 30 0,17 Sukar
10 21 30 0,70 Sedang
11 18 30 0,60 Sedang
12 23 30 0,77 Mudah
13 9 30 0,30 Sukar
14 14 30 0,47 Sedang
15 25 30 0,83 Mudah
16 7 30 0,23 Sukar
17 15 30 0,50 Sedang
18 19 30 0,63 Sedang
19 9 30 0,30 Sukar

20 8 30 0,27 Sukar

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015
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3.7 Teknik analisis data

Taknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah

sebagai berikut:

3.7.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas, distribusi data masing-masing kelompok penelitian yaitu

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan menggunakan uji

Kolomogorov Sminov (K-S) dengan bantuan program SPSS 17, Selanjutnya untuk

menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan kriteria uji

(Sudarmanto, 2013: 123) :

a. Jika nilai signifikansi hasil analisis Kolomogorov Sminov > 0,05, maka

dapat disimpulkan data berdistribusi normal,

b. Jika nilai signifikansi hasil analisis Kolomogorov Sminov < 0,05, maka

dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal.

Hasil uji normalitas pada tabel signifikansi adalah 0,81, Hal ini bearti hasil

analisis Kolommogorov-Smirnov > 0,05 sehingga dapat disimpilkan bahwa data

berdistribusi normal, Hasil dari uji normalitas tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.13 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig, Statistic df Sig,

Nilai Pretest ,109 59 ,081 ,940 59 ,006

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

3.7.2 Uji Homogenitas

Uji Homogenitas data yang digunakan adalah Lavene Tes dengan menggunakan

piranti lunak SPSS 17, Kriteria uji untuk menentukan apakah kelompok data

memiliki varian yang sama adalah:

a. Jika nilai koefisien hasil analisis Lavene Tes < nilai kritis F tabel , maka

dapat disimpulkan data memiliki varian homogen,

b. Jika nilai koefisien hasil analisis Lavene Tes > nilai kritis F tabel, maka

dapat disimpulkan data tidak memiliki varian homogen,
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Hasil uji homogenitas menunjukkan koefisien Lavene Tes sebesar 0,935 dan

nilai kritis F Tabel sebesar 4,01, Hal berarti nilai koefisien Lavene Tes < dari

nilai kritis F tael dan dapat disimpulkan bahwa data homogen, Adapun hasil

uji homogenitas dari spss 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Hasil Uji Homogenitas

Levene Statistic df1 df2 Sig,

,935 6 50 ,478

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

3.7.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 17, Jika hasil analisis

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara variable bebas, maka analisis

dilanjutkan untuk menguji kelompok mana yang lebih tinggi dengan

menggunakan uji beda mean (Uji T), Untuk membuktikan signifikansi perbedaan

sistem kerja lama dan baru tersebut, perlu diuji secara statistik dengan t-test

berkorelasi (related), Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

= 1− 211 + 22 − 2 1√ 1 2√ 2
Keterangan:X1 = rata − rata sampel 1 (sistem kerja lama)X2 = rata − rata sampel 2 (sistem kerja baru)S1̇ = simpangan baku sampel 1 (sistem kerja lama)S2̇ = simpangan baku sampel 2 (sistem kerja baru)S1 = Varians sampel 1S2 = Varians sampel 2r = korelasi antara data dua kelompok
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3.7.4 Efektivitas

Efektivitas diperoleh dari rata-rata gain dari nilai pretest dan posttest yang

ternormalisasi, Tingkat efektivitas berdasarkan rata-rata gain ternormalisasi dapat

dilhat pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Tingkat Efektivitas

Rata-rata Nilai Gain
Ternormalisasi

Klasifikasi Tingkta efektivitas

<g> ≥ 0,70 Tinggi Efektif
0,30 ≤<g< 0,70 Sedang Cukup Efektif

<g> < 0,30 Rendah Kurang Efektif
Sumber : Arikunto, 201

Besar rata-rata gain ternormalisasi dihitung dengan persamaan berikut:

< >=
<g>= Gain ternormalisasiS Nilai postestS Nilai pretestS Nilai maksimum

3.8 Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik untuk penelitian ini:

: ≤ = Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar (posttest) pada siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TAI

making correction lebih kecil atau sama dengan rata-rata hasil

belajar pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran TAI.



128

: ≥ = Ada perbedaan rata-rata hasil belajar (posttest) pada siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TAI making

correction lebih besar atau sama dengan rata-rata hasil belajar

pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran TAI.

Ho: ≤ = Tidak ada perbedaan rata-rata observasi keterampilan sosial pada

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

TAI making correction lebih kecil atau sama dengan rata-rata

observasi keterampilan sosial pada siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran TAI.

H: ≥ = Rata-rata observasi keterampilan sosial pada siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TAI making

correction lebih besar atau sama dengan rata-rata observasi

keterampilan sosial pada siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran TAI
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.1.1 Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran TAI adalah

sebagai berikut: (1) persiapan; (2) pembagian kelompok; (3) guru

mempresentasikan materi; (4) latihan terbimbing; (5) latihan mandiri; (6)

koreksi jawaban I; (7) tes mandiri dalam kelompok acak; (8) koreksi

jawaban II; (9) pembagian reward; (10) tes formatif dan remedial.

5.1.2 Model pembelajaran TAI making correction lebih efektif meningkatkan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Berdasarkan hasil Uji-T

yang dilakukan dengan membandingkan kelas kontrol dan kelas

eksperimen diperoleh Sig. 0,02 < 0,05 dan t hitung > t tabel, yaitu uji-t t

hitung 2,406 dan t tabel 1,672 sehingga H0 ditolak yang berarti H1

diterima karena t hitung > t tabel. Artinya, hasil belajar (posttest) pada

mata pelajaran akuntansi melalui model pembelajaran TAI dan model

pembelajaran TAI making correction menunjukkan adanya perbedaan.

Selain itu, hasil uji efektivitas N-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0.42

dan termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan uji efektivitas N-Gain

pada kelas kontrol hanya sebesar 0.26 dan termasuk dalam kategori
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rendah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran TAI making correction lebih efektif dibandingkan dengan

model pembelajaran TAI.

5.1.3 Model pembelajaran TAI making correction mampu meningkatkan

keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran akuntansi. diperoleh Sig.

0,000 < 0,05 dan t hitung > t tabel, yaitu t hitung sebesar 4,106 dan t tabel

sebesar 1,672 sehingga H0 ditolak yang berarti H1 diterima karena t hitung

> t tabel. Artinya, hasil observasi keterampilan sosial pada mata pelajaran

akuntansi melalui model pembelajaran TAI dan model pembelajaran TAI

making correction menunjukkan adanya perbedaan keterampilan sosial

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

5.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak bagi

siswa, tapi juga berdampak pada guru, dan sekolah. Untuk lebih jelasnya, penulis

akan memaparkannya satu per satu sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Bagi Siswa.

Model pembelajaran TAI making correction merupakan model pembelajaran yang

didesain khusus untuk mata pelajaran Akuntansi. Model pembelajaran ini

mengutamakan mengerjakan latihan soal secara berulang-ulang tetapi dalam

kegiatan yang berbeda sehingga siswa dapat lebih memahami konsep materi

akuntansi tersebut. Selain itu, model pembelajaran TAI making correction juga

tidak hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan

kelompok yang telah ditetapkan oleh guru, tetapi pada juga akan berinteraksi
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dengan anggota kelompok lain. Dengan demikian, model pembelajaran ini, tidak

hanya meningkatkan kemampuan akademik (hasil belajar), tetapi juga

kemampuan keterampilan sosial.

5.2.2 Implikasi Bagi Guru.

Mengajar Akuntansi biasanya membuat guru-guru Akuntansi terjebak dengan

metode pembelajaran ceramah dan penugasan karena harus memastikan setiap

siswa memahami konsep dengan benar. Akibatnya, siswa tentu merasa bosan dan

kemauan untuk belajar pun berkurang. Model pembelajaran TAI making

correction merupakan salah satu model pembelajaran yang kreatif yang

dimodifikasi dari model pembalajaran TAI dimana tetap memberikan kesempatan

kepada guru untuk mempresentasikan materi dan dilanjutkan dengan mengerjakan

tugas secara kelompok tetapi dalam kegaitan yang berbeda. Hal tersebut tentu

dapat menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang lebih menyenangkan dan

kondusif untuk mata pelajaran akuntansi. Selain itu, model pembelajaran TAI

making correction juga mengurangi beban koreksi guru karena salah satu langkah

pembelajaran pada model pembelajaran TAI making correction adalah saling

koreksi II dimana siswa akan mengoreksi lembar jawaban siswa lain.

5.2.3 Implikasi Bagi Sekolah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa model pembelajaran TAI making correction

efektif meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan keterampilan sosial

siswa. Peningkatan ini tentu memberikan efek domino bagi sekolah secara tidak

langsung. Peningkatan hasil belajar dan keterampilan sosial dapat membantu

siswa untuk meningkatkan rerata UN untuk mata pelajaran Akuntansi sebagai
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salah satu peningkatan kualitas sekolah yang mendorong guru-guru untuk

menggunakan model pembelajaran TAI making correction.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah uji lapangan hanya dilakukan

pada satu sekolah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika peneliti selanjutnya

mengukur efektivitas model pembelajaran TAI making correction pada jumlah

populasi yang lebih banyak.

5.3.2 Saran Untuk Sekolah

TAI making correction merupakan salah satu model pembelajaran yang

dikembangkan khusus untuk mata pelajaran akuntansi yang mengakomodir

keluhan guru atas kesulitan siswa dalam memahami materi akuntansi. Oleh karena

itu, akan lebih baik, jika sekolah memberikan dukungan penuh kepada guru-guru

yang akan menggunakan model pembelajaran tersebut, khususnya bantuan secara

financial, mengingat siswa perlu memiliki modul dan LKS per individu untuk

menunjang keberhasilan siswa.

5.3.3 Saran Untuk Guru

Penggunaan model pembelajaran TAI making correction terbukti mampu

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran

akuntansi. Oleh karena itu, sangat disarankan guru akuntansi untuk menggunakan

model tersebut. Dalam penggunaan model pembelajaran TAI making correction,

sebaiknya guru mempersiapkan bahan ajar semaksimal mungkin. Khususnya

memastikan ketepatan kunci jawaban dan LKS. Penggunaan model pembelajaran
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tersebut juga sebaiknya ditunjang dengan peraturan dan prosedur dalam

manajemen kelas sehingga seluruh siswa dapat mengikuti setiap langkah

pembelajaran TAI making correction. Selain itu, akan lebih baik jika penggunaan

model pembelajaran TAI making correction dikombinasikan dengan model

pembelajaran kooperatif lainnya agar siswa tidak merasa bosan dengan

penggunaan model pembelajaran yang sama dalam jangka panjang.

5.3.4 Saran Untuk Siswa

Penerapan TAI making correction pada mata pelajaran akuntansi dapat membantu

siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial, tetapi hal tersebut

akan tercapai jika siswa mampu mengikuti setiap langkah-langkah pembelajaran

TAI making correction dengan maksimal tanpa keluhan dan mengerjakan setiap

soal dengan jujur.
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