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ABSTRAK  

Meilisa Andri Rizkiana. APLIKASI METODE PEMBELAJARAN 

TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) YANG DISERTAI DENGAN 

MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN 

PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 

TASIKMADU KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2007/2008. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, April 2010  

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah : (1) Mengetahui penerapan metode 

Team Assisted Individualization (TAI) menggunakan Macromedia Flash dalam 

meningkatkan peran serta siswa. (2) Mengetahui penerapan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) menggunakan Macromedia Flash dalam meningkatkan 

penguasaan konsep biologi siswa.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Class Action Research) 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta analisis dan refleksi 

untuk tindakan berikutnya. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar tahun pelajaran 2007/2008 sejumlah 40 siswa. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, kajian 

dokumen, catatan lapangan dan tes evaluasi kognitif. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif. Validasi data menggunakan teknik triangulasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Macromedia Flash dapat meningkatkan peran serta 

siswa dan meningkatkan penguasaan konsep biologi siswa kelas VII C SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar tahun pelajaran 2007/2008. Peningkatan peran serta dapat 

dilihat pada peningkatan: (1) angket peran serta siswa di kelas sebesar 5,11% dari 

siklus I = 71,16% ke siklus II = 76,34%; (2) lembar observasi peran serta siswa di 

kelas sebesar 11,07% dari siklus I = 70,07% ke siklus II = 81,14%; (3) observasi 

peran serta siswa dalam kegiatan praktikum (psikomotorik) sebesar 10,74% dari 

siklus I = 63,5% ke siklus II = 75,5%. Peningkatan penguasaan konsep biologi siswa 

ditunjukkan pada nilai ulangan harian dimana siswa yang mencapai KKM mengalami 

peningkatan, yaitu pada kemampuan awal = 40%, menjadi siklus I = 80% dan siklus 

II = 85%.  

 

 

Kata kunci : Metode pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI); 

Macromedia Flash; peran serta; penguasaan konsep  

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina 

sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan di sekolah tidak 

dapat dilepaskan dari proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. 

Salah satu kegiatan pembelajaran adalah menggunakan strategi atau metode 

tertentu dalam proses pembelajaran.  

Strategi atau metode pembelajaran biologi yang umum dilakukan oleh 

guru adalah metode ceramah. Guru dalam hal ini biasanya lebih memfokuskan 

diri pada upaya pemindahan pengetahuan kepada siswa tanpa memperhatikan 

bahwa ketika siswa memasuki kelas, mereka mempunyai bekal kemampuan dan 

pengetahuan yang tidak sama. Metode ceramah disebut juga metode pembelajaran 

satu arah karena siswa hanya ditempatkan sebagai obyek sehingga siswa menjadi 

pasif dan tenggelam ke dalam kondisi belajar yang kurang merangsang peran serta 

siswa yang optimal. 

Salah satu upaya untuk mengatasi kejenuhan siswa supaya penguasaan 

konsep dapat optimal yaitu dengan memberikan variasi berbeda pada proses 

pembelajaran. Dengan mengasumsikan bahwa siswa memiliki pengetahuan awal 

yang berbeda saat masuk kelas, maka dapat digunakan metode pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) sebagai alternatif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Proses 

belajar dengan kelompok akan membantu siswa menemukan dan membangun 

sendiri pemahaman tentang materi pembelajaran yang tidak dapat diperoleh pada 

metode ceramah. 

Penerapan metode mengajar yang bervariasi ini untuk meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam belajar sekaligus sebagai salah satu indikasi dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. Suasana yang menyenangkan dalam proses 



belajar mengajar akan didapat jika di dalam ruang kelas terdapat kebebasan dalam 

pengungkapan ide atau gagasan. Metode pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) adalah suatu metode pembelajaran secara kelompok 

dimana terdapat seorang siswa yang lebih mampu berperan sebagai asisten yang 

bertugas membantu secara individual siswa lain yang kurang mampu dalam suatu 

kelompok. Dalam hal ini pendidik hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator 

dalam proses belajar mengajar.  

Pembelajaran biologi akan lebih menarik bila menggunakan media 

interaktif yang berbasis multimedia. Sebab dengan media interaktif siswa dapat 

memanfaatkan semua alat inderanya. Semakin banyak alat indera yang digunakan 

untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan konsep 

informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan multimedia sebagai media 

pembelajaran. Macromedia Flash merupakan program multimedia untuk 

mendesain grafis animasi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh para 

desainer grafis. Kelebihannya terletak pada kemampuannya menghasilkan animasi 

gerak dan suara. Melalui visualisasi ini diharapkan dapat memusatkan perhatian 

dan pemahaman siswa lebih dalam mengenai materi tersebut dengan cara yang 

menyenangkan dan lebih berkesan sehingga dapat meningkatkan penguasaan 

konsep biologi siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan, diidentifikasi faktor-faktor penyebab 

permasalahan yang diuraikan diatas antara lain kurang aktifnya siswa dalam 

pembelajaran karena guru masih mengandalkan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi, pemanfaatan media dan metode pembelajaran yang kurang 

optimal serta guru kurang memperhatikan kualitas proses pembelajaran yang 

menuntut adanya peran serta siswa namun lebih mementingkan pada hasil. Hasil 

pengamatan terhadap proses pembelajaran kelas VII C SMP Negeri 2 Tasikmadu 

Karanganyar menunjukkan guru lebih sering menggunakan metode ceramah 

dalam proses pembelajarannya. Di kelas tersebut siswa cenderung pasif dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran rendah. Hal ini terlihat dari 

sedikitnya siswa yang mendengarkan penjelasan guru dan bertanya maupun 



menjawab pertanyaan. Kurangnya keaktifan dan motivasi ini mengakibatkan 

pencapaian konsep siswa terhadap materi pun rendah. Berdasar hasil wawancara 

dengan guru biologi SMP Negeri 2 Tasikmadu, diketahui pencapaian konsep 

materi biologi siswa kelas VII C masih lemah. Hal ini ditunjukkan dari nilai 

ulangan sebelumnya yang masih berkisar dalam batas tuntas, yaitu 60. Sebanyak 

60% siswa tidak mencapai batas tuntas pada ulangan harian materi sebelumnya 

(Memahami Keanekaragaman Makhluk Hidup).  

Melalui metode kooperatif menggunakan multimedia sebagai media 

pembelajaran dalam penelitian ini, diharapkan mampu meningkatkan peran serta 

dan penguasaan konsep biologi pada siswa. Maka penelitian ini mengambil judul 

” APLIKASI METODE PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED 

INDIVIDUALIZATION (TAI) YANG DISERTAI DENGAN MACROMEDIA 

FLASH UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PENGUASAAN 

KONSEP BIOLOGI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 TASIKMADU 

KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2007/2008”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul 

berbagai masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Metode ceramah yang dilakukan oleh guru masih mendominasi proses 

pembelajaran didalam kelas, pembelajaran masih berpusat pada guru bukan 

pada siswa, sehingga peran serta siswa kurang. 

2. Media pembelajaran yang digunakan masih kurang menarik perhatian dan 

peran serta siswa, padahal fasilitas sekolah cukup menunjang, sehingga 

penguasaan konsep siswa rendah. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 



1. Apakah penerapan metode Team Assisted Individualization (TAI) 

menggunakan Macromedia Flash dapat meningkatkan peran serta siswa? 

2. Apakah penerapan metode Team Assisted Individualization (TAI) 

menggunakan Macromedia Flash dapat meningkatkan penguasaan konsep 

biologi siswa? 

 



D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui penerapan metode Team Assisted Individualization (TAI) 

menggunakan Macromedia Flash dalam upaya meningkatkan peran serta 

siswa. 

2. Mengetahui penerapan metode Team Assisted Individualization (TAI) 

menggunakan Macromedia Flash dalam upaya meningkatkan penguasaan 

konsep biologi siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna: 

1. Bagi sekolah, sebagai bahan dan masukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. 

2. Bagi guru, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan strategi belajar mengajar untuk meningkatkan penguasaan konsep 

biologi siswa. 

3. Bagi calon guru, bermanfaat dalam mempersiapkan diri untuk memilih model 

pembelajaran yang sesuai sehingga tercipta suasana interaktif dan menarik. 

4. Bagi siswa, untuk dapat memecahkan kesulitan yang dialami dalam 

penguasaan konsep serta meningkatkan sikap kooperatif dan menghargai 

teman. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian pada proses pembelajaran dengan materi 

“pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktivitas manusia” 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

 

1. Penggunaan metode Team Assisted Individualization (TAI) yang disertai 

dengan Macromedia Flash dapat meningkatkan peran serta siswa, dapat 

dilihat dari meningkatnya penilaian afektif maupun psikomotorik. Aspek 

afektif yaitu peran serta siswa dalam KBM di kelas siklus I = 71,16% 

meningkat pada siklus II =76,34% dan hasil observasi siswa dalam KBM di 

kelas = 70,07 meningkat pada siklus II = 81,14%. Aspek psikomotorik yaitu 

hasil observasi peran serta siswa dalam kegiatan praktikum siklus I = 

63,50% meningkat pada siklus II = 75,50%.   

 

2. Penggunaan metode Team Assisted Individualization (TAI) yang disertai 

dengan Macromedia Flash dapat meningkatkan penguasaan konsep materi 

“pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktivitas 

manusia”, dapat dilihat dari peningkatan siswa yang mencapai KKM, 

dimana pada kemampuan awal sebesar  40% siswa, menjadi 80% pada 

siklus I dan 85% pada siklus II. 
 

 

B. Implikasi 

 

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk mengadakan upaya  bersama 

antara guru dan siswa dalam meningkatkan penguasaan konsep biologi dan peran 

serta siswa secara maksimal. 



2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar, yaitu bahwa peningkatan 

penguasaan konsep biologi siswa dapat diupayakan melalui penerapan metode 

Team  Assisted Individualization (TAI) yang disertai dengan Macromedia Flash. 

 

C. Saran 

 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi sekolah, untuk mencapai kualitas proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang optimal perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap 

fasilitas sekolah dan  persiapan perangkat pembelajaran yang 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya buku 

pegangan atau paket yang wajib dimiliki siswa dan perangkat 

komputer yang memadai. 

 

2. Bagi guru, hendaknya mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan 

yang dihadapai siswa dalam proses pembelajaran, salah satu cara 

dengan memilih metode maupun media pembelajaran yang sesuai 

sehingga dapat meningkatkan peran serta siswa selama kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

 

3. Bagi peneliti lain yang ingin menerapkan penelitian sejenis, sedapat 

mungkin terlebih dahulu menganalisis tujuan penelitian dan keadaan 

sekolah, terutama  dalam hal alokasi waktu, fasilitas pendukung 

penelitian serta karakteristik siswa, untuk disesuaikan penerapannya. 


