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UPAYA MENSUKSESKAN UJIAN NASIONAL 

DENGAN PEMBELAJARAN MODEL TEAM TEACHING 

SMP NEGERI 40 PURWOREJO 

Mujiyem Sapti1, Dwijo Susanto2 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model team teaching efektif 

digunakan dalam meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa kelas IX SMP 

Negeri 40 Purworejo. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Pembelajaran dilakukan 

dengan model team teaching dalam tiga siklus. Berdasarkan pengamatan dan pertimbangan 

hasil tiap siklus, tindakan yang dilakukan adalah dengan pembagian siswa ke dalam kelompok 

dengan jumlah anggota yang berbeda maupun komposisi anggota kelompok, serta perlakuan 

terhadap kelompok. 

Data diperoleh dengan metode dokumentasi, yaitu dokumentasi nilai Tes Uji Coba I, 

II, dan III UNAS Kabupaten Purworejo siswa kelas IX SMP N 40 Purworejo. Siklus pertama 

dilaksanakan dari tanggal 5 Januari sampai 5 Pebruari 2009. Siklus kedua dilaksanakan 

tanggal 16 Pebruari sampai 12 Maret 2009. Adapun siklus ketiga tanggal 16 Maret sampai 2 

April 2009. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan 

peningkatan prestasi belajar matematika. Hal ini ditunjukkan oleh rerata nilai uji coba ujian 

nasional, yaitu 4,01 pada siklus I, 4,16 pada siklus II; dan 5,34 pada siklus III. Hal ini 

menunjukkan bahwa model team teaching dapat dipakai sebagai salah satu alternatif upaya 

mensukseskan ujian nasional tanpa mengabaikan proses pembelajaran. 

Kata Kunci: pembelajaran, sukses ujian nasional, team teaching 

1. PENDAHULUAN 

Ilmu dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga permasalahan yang 

dihadapi dunia pendidikan juga semakin kompleks. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini 

adalah masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Hasil ujian nasional tahun 2008 di 

tempat penelitian menunjukkan angka kelulusan 79,897% dengan rerata nilai mata pelajaran 

matematika adalah 5,52. Siswa kelas IX memiliki modal dasar dengan rerata 30,50 untuk   

lima mata pelajaran sesuai yang tertera pada surat keputusan hasil ujian nasional (SKHUN) 

pada Sekolah Dasar Madrasah Intidaiyah (SD/MD). Dengan kata lain rerata tiap mata 

pelajaran 6,10. 

Ketika masuk ke sekolah, siswa melalui proses tes seleksi masuk sekolah. Hasil seleksi 

penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2006/2007 menunjukkan rerata untuk lima mata 

pelajaran sebesar 25,95. Artinya rerata setiap mata pelajaran adalah 5,19. Rerata ujian tengah 

semester I siswa kelas IX adalah 58.38 dengan rerata mata pelajaran matematika adalah 54,00. 

Rerata hasil ujian akhir semester I adalah 56,00 dengan rerata nilai mata pelajaran matematika 

52.58 

 

 

 

 

 

 

1Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UM Purworejo, Jalan KHA, Dahlan 3 Purworejo, e-mail: 

saptimoedi@yahoo.com 
2SMP Negeri 40 Purworejo, Desa Kalikotes Kecamatan Pituruh Purworejo 

 

mailto:saptimoedi@yahoo.com


75 
 

Sebelum pelaksanaan belajar mengajar semester II, untuk kelas IX diadakan atau 

diselenggarakan pre- test dengan soal yang digunakan adalah soal ujian nasional tahun lalu 

karena ruang lingkup materi unas tahun ini adalah sama dengan tahun lalu. Hasil pre- test mata 

pelajaran matematika menunjukkan rerata 4,10. 

Selama ini sistem pengajaran matematika di sekolah bersifat soliter. Artinya, dalam 

proses pembelajaran, guru mlekukan segala sesuatu sendiri, mulai dari perencanaan sampai 

dengan evaluasi. Dengan sistem seperti itu maka tanggung jawab keberhaslan sangat 

tergantung pada guru yang bersangkutan. Padahal kemampuan guru kadangkala terbatas, 

artinya kadang guru mengalami kesulitan dalam menjelaskan atau dalam pemecahan masalah. 

Untuk mengatasi hal itu kadangkala guru malu untuk bertanya pada guru yang lain sehingga 

anak dapat menjadi korban kekurangan sang guru. Model pembelajaran yang dapat mengatasi 

masalah tersebut adalah model team teaching yaitu model pengajaran beregu. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Timothy dkk (2000) meneliti tentang alternatif model team teaching dalam 

pembelajaran berbasis isi. Collaborative Interdisciplinary Team teaching (CITT) di English- 

medium Japanese liberal arts university memperjelas gambaran pelaksanaan CITT sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran team teaching yang efektif. Mihye Harker dan 

Dimitra Kautsantoni(2004) meneliti tentang model team teaching dalam kuliah Bahasa Inggris 

untuk Keperluan Akademis dengan media WEB. Dalam penelitiannya, Harker dan 

Kautsantoni menjelaskan tentang keputusan penggunaan media WEB dan pemulihan metode 

team teaching. Keduanya juga memberikan umpan balik dari siswa berupa kuesioner yang 

berisi pertanyaan yang relevan dengan pembelajaran, termasuk pentingnya pembelajaran 

tersebut, efektivitas kelas dibandingkan dengan bekerja/belajar sendiri, standar pembelajaran, 

preferensi tentang setting awal pembelajaran, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan team, teaching pada penelitian tersebut adalah: 

1. tutor membuat saya semakin paham sebelum melanjutkan; 

2. tutor meyakinkan semua siswa memahami pekerjaannya; 

3. saya mendapat bantuan sesegera mungkin;  

4. gurunya menyenangkan dan penuh perhatian; 

5. tutor dapat mengamati pekerjaan siswa, membantu, dan menjelaskan; 

6. dapat belajar lebih ketika menjadi individu yang termasuk dalam kelas minor( kurang 

sekali, atau lebih pandai); 

7. kelas berlangsung dengan baik dengan website, model ini mensuport saya dan membuat 

yakin ketika saya belum mengetahui apapun;  

8. sya belajar dengan lebih baik dengan bantuan tutor; 

9. menyenangkan memiliki dan berhubungan secara manusiawi;  

10. asisten tersedia kapanpun diperlukan;  

11. ketika saya belum mengerti, saya dapat bertanya dan memperoleh penjelasan; 

12. tutor berbicara dengan jelas dan bantuan diberikan kapanpun diperlukan; 

13. mereka bekerja keras dan sangat membantu; 

14. jika saya tidak mengerti, saya dapat bertanya dan mendapat bantuan; dan 

15. gurunya sangat bersahabat dan bersedia membantu (Harker dan Kautsantoni, 2004). 

Jadi, dalam pembelajaran tersebut siswa memberi respon yang sangat positif.  

Stewart dan Perry (2005) meneliti Interdisciplinary Team teaching sebagai suatu 

model pengembangan guru. Dari hasil analisis terhadap interview dengan 14 praktisi team 

teaching dalam dua tahun periode diperoleh model yang membangun kebersamaan secara 

efektif dalam Interdisciplinary Team teaching. 
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Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan team 

teaching efektif dalam meningkatkan pemahaman yang berimbas pada peningkatan prestasi. 

Jadi, model dan strategi pembelajaran team teaching layak untuk dijadikan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran guna meningkatkan prestasi. 

 

3. KAJIAN TEORI 

Guru memiliki peranan yang sangat besar dalam proses belajar mengajar, karena guru 

merupakan alat pendidikan yang paling utama. Peranan guru dalam proses belajar mengajar 

ada tiga, yaitu mengkomunikasikan pengetahuan, sebagai model, dan sebagai model pribadi. 

Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkan. Sebagai 

model, jika guru sendiri tidak melihat keindahan dan manfaat mata pelajaran yang 

diajarkannya, maka anak-anak juga tidak akan menunjukkan antusiasme terhadap mata 

pelajaran tersebut. Jika guru tidak punya keberanian untuk untuk berfikir intuitif, maka pasti 

dia tidak akan membina anak-anak untuk mempunyai keberanian itu. Selain itu guru juga 

menjadi model pribadi, artinya apakah ia berdisiplin, cermat berfikir, mencintai mata pelajaran, 

atau yang mematikan idealisme dan picik dalam pandangannya. Guru menjadi model atau 

keteladanan bagi anak dari sisi pribadi guru, misal, guru yang tidak bersemangat dalam 

mengajar maka anakpun tidak akan bersemangat dalam belajar. 

Dalam pendidikan seharusnya dapat ditampilkan tokoh-tokoh besar. Tetapi tidak 

mudah untuk menarik orang-orang besar ke dalam profesi keguruan. Akibatnya anak-anak 

lebih sering mencari tokoh identifikasi dari televisi. Meskipun guru adalah alat utama 

pendidikan, tetapi tidak mutlak demikian, Antara guru dan alat-alat indtruksional tidak 

bertentangan satu dengan yang lain. Mutu pendidikan tidak dengan sendirinya meningkat 

dengan tersedianya alat-alat yang mutakhir dan mahal. Alat-alat apapun hanya akan 

bermanfaat dalam tangan yang tepat. Dalam hal ini guru yang terampil menggunakannya. dan 

bijaksana dalam pemilihannya. 

Terlepas dari peran guru, keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai makna 

yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur pembelajaran. Model pembelajaran 

mempunyai ciri khusus yaitu rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya, tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai. 

Metode mengajar beregu adalah suatu metode mengajar dimana pendidiknya lebih 

dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik 

ditunjuk sebagai koordinator. Cara pengujiannya, setiap pendidik membuat soal, kemudian 

digabung. Jika ujian lisan maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan 

team pendidik tersebut Dalam metode mengajar beregu, kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

bersama sama, dari perencanaan sampai evaluasi. Menurut Martiningsih (2007), metode 

pembelajaran team teaching adalah suatu metode mengajar dimana pendidiknya lebih dari satu 

orang yang masing-masing mempunyai tugas Karena itu dalam metode ini harus terdapat 

pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing guru dengan jelas. Ahmadi dan Prasetya 

(2005) menyatakan bahwa team teaching (pengajaran beregu) adalah suatu pengajaran yang 

dilaksanakan bersama oleh beberapa orang. Tim guru menyajikan bahan pengajaran yang 

sama dalam waktu dan tujuan yang sama pula. Tim bersama-sama mempersiapkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Pelaksanaan belajar dapat dilakukan 

secara bergilir dengan metode konvensional atau bersama-sama dengan metode diskusi, atau 

dengan lesson studi. 

 Pembelajaran dengan model team teaching dilaksanakan dengan beberapa langkah. 
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1. Tahap Awal 

a.  Menyusun Rencana Pembelajaran Rencana 

Pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

harus disusun secara bersama-sama oleh guru yang tergabung dalam team teaching. Hal 

ini bertujuan agar anggota tim benar-benar memahami skenario pembelajaran sampai 

isi, mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator yang harus diraih oleh 

siswa dari proses pembelajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan. 

b.  Menyusun Metode Pembelajaran 

Metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus direncanakan 

bersama-sama oleh anggota tim. Hal ini bertujuan agar setiap anggota tim benar-benar 

memahami alur proses pembelajaran.  

c.  Bersama-sama Memahami Materi dan Isi Pembelajaran 

Anggota tim harus benar-benar mengetahui tema dari materi yang akan 

disampaikan ke siswa, serta lebih jauh, memahami isi dari materi pelajaran tersebut. Hal 

ini bertujuan agar anggota tim bisa saling melengkapi kekurangan pengetahuan yang 

ada di dalam diri masing-masing. Hal ini sangat terasa manfaatnya pada penyampaian 

Terutama ini dapat dirasakan manfaatnya dalam penyampaian materi serta ketika 

menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa atas penjelasan guru 

d.  Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Secara Jelas 

Dalam tim, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing guru benar 

benar dibicarakan secara jelas ketika merencanakan proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam 

kelas, mereka tahu peran dan tugasnya masing-masing 

2.  Tahap Inti 

a. Satu anggota tim sebagai pemateri dalam dua jam mata pelajaran penuh, dan anggota 

lain sebagai pengawas dan pembantu tim. B 

b. Dua orang anggota tim bergantian sebagai pemateri dalam dua jam pelajaran, dalam hal 

ini berarti tugas sebagai pemateri dibagi dua dalam dua jam pelajaran yang ada. 

3. Tahap Evaluasi 

a. Evaluasi terhadap Guru 

Evaluasi terhadap dilakukan selama proses pembelajaran dan disampaikan 

dalam forum diskusi setelah jam pelajaran berakhir. Evaluasi dilakukan untuk 

memperoleh formula yang tepat dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terlebih untuk 

perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini setiap guru yang diberi saran 

harus menerima dengan baik saran tersebut, karena hakekatnya itulah kelebihan dari 

team teaching. Setiap guru harus merasa bahwa mereka banyak mengalami kekurangan 

dalam diri mereka, tidak merasa diri paling benar dan paling pintar. Evaluasi ini 

dilakukan di luar ruang kelas, ini dilakukan untuk menjaga image masing-masing guru 

di hadapan siswa. 

b. Evaluasi terhadap Siswa 

Rangkaian kegiatan evaluasi diawali dengan merencanakan metode evaluasi 

dan pembuatan soal evaluasi secara bersama-sama oleh guru team teaching. Atas 

kesepakatan bersama guru harus membuat soal evaluasi yang akan diberikan kepada 

siswa. Anggota tim bersama-sama menentukan bentuk soal evaluasi, baik lisan ataupun 

tulisan, baik pilihan ganda, uraian, atau kombinasi antara keduanya. Juga direncanakan 

bagaimana pelaksanaan evaluasi, dari pengaturan ruang pengawasan, serta hal lain yang 

terkait dengan evaluasi. 
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4.  METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan secara kolaboratif dan 

partisipatif. Artinya peneliti tidak melakukan penelitian sendiri, namun berkolaborasi atau 

bekerja sama dengan semua guru matematika yang ada. Secara partisipatif bersama-sama 

dengan mitra peneliti akan melaksanakan penelitian ini langkah demi langkah (Rochiati 

Wirinatmadja, 2006: 83). 

Mengingat hasil pre test yang masih jauh dari harapan, serta bagaimana pembelajaran 

yang selama ini dilakukan, maka peneliti mencoba menggunakan metode team teaching dalam 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan di kelas secara bersama-sama. Siswa dibagi ke 

dalam kelompok-kelompok, selanjutnya siswa diberi materi yang akan dipelajari dalam 

kegiatan belajar mengajar. selanjutnya siswa diarahkan untuk memahami materi tersebut 

lengkap dengan menyelesaikan soal-soal latihannya secara kelompok. Dalam kegiatan ini 

diamati bagaimana siswa melakukan diskusi, bagaimana keaktifan pada masing-masing 

kelompok, serta bagaimana semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran model team 

teaching ini. Penekanan untuk saling kerja sama antar anggota dalam kelompok terus 

disampaikan oleh anggota tim. Tim membimbing siswa dalam kelompok manakala ada siswa 

yang mengalami kesulitan setelah melakukan diskusi bersama anggota kelompok 

 

a. Setting, Lokasi, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 40 Purworejo yang terletak di Desa 

Kalikotes, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo pada bulan Januari Subjek penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IX yang berjumlah 156 siswa yang terbagi April 2009.. menjadi 

empat kelas. Kelas tidak mengalami perubahan, baik jumlah kelasnya maupun komposisi 

siswa dalam kelas tersebut. Guru yang terlibat dalam pembelajaran model team teaching ini 

adalah semua guru matematika di SMP Negeri 40 Purworejo berjumlah 3 (tiga) orang 

Penelitian ini diterapkan dalam pokok bahasan atau materi sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan. 

 

b. Langkah-Langkah 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tiga siklus. Siklus pertama, tim 

merencanakan bahwa pembelajaran dilakukan dengan membagi siswa setiap kelasnya menjadi 

kelompok-kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri dari dua siswa atau anggota 

Kelompok tersebut terdiri dari teman satu bangku. Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama 

adalah salah satu anggota tim secara bergantian menjelaskan materi di depan kelas, dan 

anggota yang lain mengamati sambil membantu siswa dalam kelompok manakala ada yang 

memerlukan bimbingan. Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan sebanyak lima pertemuan 

kemudian dilakukan evaluasi. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan mengamati bagaimana 

jalannya diskusi pada masing-masing kelompok. Pada kegiatan refleksi dilaksanakan terhadap 

pelaksanaan kegiatan, hasil evaluasi siswa, pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

Hasil refleksi pada siklus pertama akan digunakan untuk menentukan kegiatan pada 

siklus kedua. Hal yang akan dicermati adalah hasil pengamatan ketiga peneliti tentang 

kegiatan diskusi siswa, kegiatan peneliti, dan hasil evaluasi. Jika hasilnya masih kurang 

memuaskan bagi peneliti, maka akan diperbaiki dari teknik pembagian kelompok dan peran 

serta peneliti dalam pembelajaran. 

Pada siklus kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan anggota 

empat siswa Pengelompokkan dilakukan dengan sistem dua bangku yang berada di 
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depannya atau di belakangnya. Pelaksanaan tindakannya adalah salah satu anggota tim 

memberikan pengantar tentang materi yang akan dipelajari pada pembelajaran ini, kemudian 

siswa diharapkan langsung melakukan diskusi sampai dengan mengerjakan soal-soal pada 

maten itu sesuai yang ada pada lembar kerja siswa. Tim mengamati dan memberikan 

bimbingan kepada siswa yang memerlukan bimbingan secara kelompok. Kegiatan ini 

dilakukan sebanyak empat pertemuan kemudian dilaksanakan evaluasi. Refleksi dilakukan 

dengan melihat hasil evaluasi dan pengamatan terhadap aktivitas siswa. Hasil evaluasi dan 

pengamatan akan dianalisa oleh peneliti guna mengetahui tingkat perkembangan siswa sebagai 

bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan pada siklus ketiga. 

Pada siklus ketiga, siswa dibagi menjadi tiga kelompok untuk masing-masing kelas 

berdasarkan hasil evaluasi pada siklus kedua, berdasarkan kemampuan siswa. Yaitu dalam 

kelompok atas, sedang, dan bawah. Hal ini bertujuan agar siswa yang berada pada kelompok 

bawah dapat benar-benar terpantau dan terbimbing. Tim memberikan pengantar dan siswa 

berdiskusi sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya dilakukan pengamatan 

tentang jalannya diskusi dan hasil diskusi masing-masing kelompok. Tim tetap memberikan 

bantuan kepada siswa yang memerlukan bimbingan dengan memberikan pancingan atas 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam kelompok tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 

tiga pertemuan sebelum dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan ini. 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dilakukan dengan memberikan bimbingan siswa dalam kelompok. Tim 

secara telaten memberikan bimbingan kepada siswa dalam kelompok setelah siswa dalam satu 

kelompok berusaha secara maksimal namun belum dapat menyelesaikan atau menguasai 

materi dengan baik dan siswa belum mampu menyelesaikan soal-soal latihan secara tepat. 

Pembagian kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan siswa, namun ternyata 

kedekatan siswa telah dilaksanakan dua kali hasilnya kurang maksimal sehingga pada tahap 

berikutnya peneliti membagi siswa menjadi tiga kelompok berdasarkan rangking atas hasil 

pada evaluasi siklus sebelumnya. 

a. Uraian Pelaksanaan Penelitian Secara Umum 

Pada kegiatan ini, peneliti mengawali kegiatan dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, dan 

ruang lingkup materi sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Langkah yang kedua adalah 

menyiapkan lembar kerja siswa yang di dalamnya memuat standar kompetensi lulusan, materi 

dan sub materi yang dilengapi soal-soal latihan, dan memuat soal perdiksi ujian nasional. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa tersebut yang digunakan selama 

melaksanakan pembelajaran ini, dengan tambahan informasi terkait dengan materi ujian 

nasional. 

Evaluasi dilakukan mengacu pada tata cara pelaksanaan ujian nasional, hal ini 

terkandung agar siswa lebih dini mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Jadwal 

evaluasi dibuat secara khusus di luar kegiatan belajar mengajar, pengawas ruang dilakukan 

oleh dua orang guru, dan lembar jawab menggunakan lembar jawab ujian nasional. Bahan 

yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah bahan yang dikeluarkan oleh kabupaten, 

yakni soal uji coba ujian nasional, sehingga waktu dan pelaksanaannya mengikuti aturan yang 

dibuat oleh kabupaten, dan jadwal pelaksanaan uji coba ujian nasional yang disusun oleh 

kabupaten. Hal ini ditempuh agar soal evaluasi benar-benar sudah mengarah pada soal ujian 

nasional dan sudah diujikan terlebih dahulu di tingkat kabupaten. 
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Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga siklus. Dari setiap siklus, 

ditemukan ada dua kelemahan mendasar di masing-masing siklus. Kelemahan yang pertama 

adalah pengelompokan siswa dan kelemahan yang kedua hasil yang kurang memuaskan. 

Langkah yang berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun waktu 

pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan jadwal khusus dengan waktu 

pelaksanaan untuk masing-masing kelas satu kali dalam satu minggu. Kegiatan dimulai pada 

hari senin, 5 Januari 2009 dan berakhir pada hari, kamis, 2 April 2009. Secara keseluruhan 

waktu yang digunakan adalah 13 minggu termasuk waktu yang digunakan untuk waktu 

evaluasi. 

 

b. Hasil Penelitian Per Siklus 

Kegiatan pada siklus pertama, siswa dikelompokkan dua-dua dengan alas an, ketika 

siswa memilih teman duduk tentu sudah memilih teman yang paling disukai. Dalam 

pelaksanaan kegiatan siklus pertama, satu anggota tim menjelaskan dan memandu 

pembelajaran di depan kelas, sedangkan anggota yang lain mempersiapkan diri untuk 

memandu langsung masing-masing kelompok manakala ada anggota kelompok yang 

memerlukan pembimbingan secara langsung dari guru Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 

selama lima pertemuan untuk masing-masing kelas. Hasil pengamatan pada pelaksanaan 

siklus pertama tertuju pada dua hal, yakni keaktifan siswa dalam kelompok dan hasil 

pelaksanaan evaluasi. 

Peneliti melakukan refleksi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan siklus pertama 

melalui musyawarah dan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan siklus pertama masih ditemukan 

dua kelemahan, yakni masih ada kelompok yang belum aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan 

perencanaan dan hasil yang diperoleh masih rendah atau kurang dari batas lulus, yakni rerata 

baru mencapai angka 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan guna 

memperoleh hasil yang maksimal. Pengelompokan siswa dua-dua belum efektif menciptakan 

aktivitas belajar. Peran anggota tim juga belum optimal. 

Hasil pelaksanaan kegiatan pada siklus pertama yang mendasari terjadinya siklus 

kedua. Perencanaan pada siklus kedua ini dengan mengelompokkan siswa menjadi beberapa 

kelompok dengan anggota masing-masing kelompok empat orang. Pengelompokkan ini masih 

mempertimbangkan kedekatan antar anggota yakni empat anggota itu berasal dari dua anggota 

sebangku yang berada didepannya atau dibelakangnya. Pelaksanaan kegiatan pada siklus 

kedua adalah anggota tim langsung melakukan pembimbingan kepada masing-masing 

kelompok. Kegiatan ini dilakukan selama empat pertemuan untuk masing-masing kelas. 

Setelah empat pertemuan dilakukan evaluasi. Melalui musyawarah, disimpulkan bahwa sesuai 

pengamatan masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan siklus kedua. 

Kelemahan ini masih sama dengan kelemahan pada siklus pertama, yakni keaktifan kelompok 

dan hasil evaluasi. Peneliti melakukan refleksi bahwa masih ditemukan kelompok yang 

keaktifannya belum maksimal dan rerata hasil evaluasi 4,16. Hal ini mengindikasikan bahwa 

diperlukan perbaikan selanjutnya. 

Pada siklus ketiga, siswa dikelompokkan dalam tiga kelompok berdasarkan rangking 

hasil evaluasi pada siklus kedua. Siswa di masing-masing kelas dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok, yakni kelompok atas, tengah, dan bawah. Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 

ketiga ini adalah setiap kelompok diharuskan menyelesaikan soal-soal latihan secara kerja 

sama tim. Namun setelah kerja sama tetap belum mampu, maka guru secara langsung 

membimbing siswa dengan memberikan stimulus. Stimulus yang diberikan ada dua, yaitu 

dengan menjelaskan maksud dari persoalan dan cara yang kedua dengan memberikan hasil 

akhir dari persoalan yang dihadapi siswa dalam kelompok tersebut. Kegiatan pada siklus 

ketiga ini dilakukan selama tiga pertemuan untuk masing-masing kelas, dan selanjutnya 
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dilakukan evaluasi. Hasil pengamatan peneliti tetap pada dua hal yang sama, yakni keaktifan 

siswa dalam kelompok dan hasil evaluasi. Peneliti memberikan refleksi bahwa keaktifan siswa 

nampak sudah berjalan baik dalam masing-masing kelompok dan rerata hasil evaluasi 5,34. 

 

c. Pembahasan 

Tindakan diberikan dengan membagi anggota dalam kelompok dan model 

pembelajaran team teaching itu sendiri. Dua hal tersebut mengarah pada keaktifan siswa dalam 

pembelajaran secara kelompok dan hasil evaluasi yang dilakukan. Pembagian kelompok pada 

siklus pertama didasarkan pada keakraban. Tiap kelompok terdiri dari dua anggota, dalam hal 

ini teman satu bangku dengan asumsi bahwa anak memilih teman sebangku berdasarkan 

tingkat keakraban. Pada siklus kedua setiap kelompok terdiri dari empat anggota untuk bangku 

yang berurutan. Pada siklus ketiga pembagian kelompok didasarkan pada rangking hasil siklus 

sebelumnya. Kelas dibagi dalam tiga kelompok, yaitu atas, sedang, dan bawah, sehingga 

pembimbingan dalam kelas menjadi lebih fokus. 

Dalam pelaksanaan team teaching siklus pertama, satu anggota tim menjelaskan di 

depan kelas dan anggota lain memandu siswa pada kelompok. Pada siklus kedua, anggota tim 

langsung membimbing siswa pada kelompok. Pada siklus ketiga, anggota tim langsung 

membimbing siswa pada kelompok. Berdasarkan pada hasil pengamatan, catatan hasil 

tindakan peneliti, dan hasil evaluasi setiap siklus, diperoleh data sebagai berikut. 

1. Jumlah kelompok yang kurang aktif berkurang dari siklus ke siklus, sehingga 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa pada setiap kelompok.  

2. Tindakan peneliti dalam siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga selalu bervariasi.  

3. Hasil evaluasi dari siklus pertama menunjukkan rerata 4,01; rerata siklus kedua sebesar 

4,43; dan rerata siklus ketiga ebesar 5,34. Artinya, selalu ada peningkatan. 

 

6. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model team teaching efektif 

meningkatkan keaktifan dan hasil TUC ujian Nasional, sehingga dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif upaya mensukseskan ujian nasional tanpa meninggalkan proses yang 

sesungguhnya. Team teaching tepat dilaksanakan dalam pembelajaran kepada siswa kelas IX 

di SMP Negeri 40 Purworejo tahun pelajaran 2008/2009 guna menghadapi ujian nasional 

dengan kondisi:  

1. siswa dalam mengikuti pembelajaran dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

hasil evaluasi sebelumnya, 

2. guru dalam melaksanakan pembelajaran team teaching dengan memberikan stimulus 

kepada siswa, yakni dengan menjelaskan persoalannya atau dengan memberikan hasil 

akhir persoalan yang dihadapi siswa dalam kelompok 

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti dapat menyampaikan saran:  

1. untuk Guru, Team teaching merupakan suatu model pembelajaran yang dapat. 

meningkatkan prestasi siswa dalam menghadapi ujian nasional, asalkan dalam 

menentukan kelompok dengan memperhatikan hasil evaluasi terakhir yang dilakukan 

oleh guru dan benar-benar dilaksanakan secara team. 2 

2. untuk Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program sukses ujian 

nasional. 
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