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Permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah  Apakah   dengan

menggunakan  model  pembelajaran  Team  Accelerated  Instruction dapat
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa pada  materi pokok menjumlahkan
dan mengurangkan pecahan di  kelas  V SDN 010204 Dolok Estate  Kecamatan
Limapuluh TA 2013/2014?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Untuk  mengetahui
apakah dengan menggunakan  model pembelajaran  Team Accelerated Instruction
dapat  meningkatkan hasil  belajar  siswa pada materi  pokok  menjumlahkan dan
mengurangkan  pecahan di  Kelas  V  SDN  010204 Dolok  Estate  Kecamatan
Limapuluh TA 2013/2014.

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dengan  subjek seluruh siswa kelas V sebanyak 21 orang
siswa.   Prosedur  tindakan  kelas  ini  dilakukan dalam  2  siklus  yang  terdiri
perencanaan,  pelaksanaan,  pengamatan  dan  refleksi.  Alat pengumpulan  data
dilakukan  dengan  menggunakan  observasi  dan  test.  Sebagai  tolak  ukur
keberhasilannya  adalah  hasil  belajar  siswa  meningkat,  bila  tingkat  ketuntasan
klasikal sebesar ≥ 80.

Berdasarkan  analisis  data  pada  saat  pretes  dari  21 orang  siswa  diperoleh
tingkat ketuntasan klasikal sebanyak  1 orang siswa  4,8% mendapat nilai tuntas,
dan sebanyak 20 orang siswa  95,2% mendapat nilai belum tuntas dengan nilai
rata-rata  13,33.  Pada siklus I terdapat terdapat sebanyak  9 orang siswa  42,9%
mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 12 orang siswa 57,1% mendapat nilai belum
tuntas dengan rata-rata nilai rata-rata 47,30. Pada  siklus  II  diperoleh  tingkat
ketuntasan klasikal sebanyak 17 orang siswa 81% yang mendapat nilai tuntas, dan
sebanyak 4 orang siswa  19% yang tuntas dengan nilai rata-rata 72,70. 

Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  :  penggunaan  model
pembelajaran  Team Accelerated  Instruction dapat  meningkatkan  hasil   belajar
siswa  pada  mata  pelajaran  Matematika  materi  pokok  menjumlahkan  dan
mengurangkan  pecahan di  kelas  V  SDN  010204 Dolok  Estate  Kecamatan
Limapuluh T.A 2013/2014. 


