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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini akan dikemukakan mengenai hasil penelitian dengan judul 

Pengaruh Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) Terhadap Hasil Belajar PPKn Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 30 

Muaro Jambi semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 diperoleh hasil yang 

meliputi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. 

4.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi yang 

terdiri atas 3 kelas, yang semuanya diambil menjadi kelas penelitian, kemudian 

barulah dipilih dua kelas homogen untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Dari uji homogenitas maka diketahui lah kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen dan  kelas  VIII B sebagai kelas kontrol. 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan perlakuan berupa model 

Pembelajaraan Kooperatif  Tipe Team  Assisted Individualization (TAI), terlebih 

dahulu peneliti memberikan pretest berupa soal pilihan ganda. Pretest dilakukan 

kepada 25 siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen. Hasil analisis data 

pretest menunjukkan bahwa data menyebar antara 40 sampai dengan 85. Dari 

sebaran data tersebut terdapat 3 siswa yang mencapai nilai 76 (KKM) dan 22 

siswa yang tidak mencapai nilai 76 (Lampiran 17), tabel deskripsi data terdapat 

pada tabel 4.1 halaman 56: 

 

 

 



56 
 

Tabel 4.1 Deskripsi frekuensi data Pre-test Siswa (Kelas Eksperimen) 

No Rentang Nilai Predikat Frekuensi Persentase Kriteria Keterangan 

1 96-100   0 0 

AB 

Mencapai/diatas 
KKM 

2 91-95 
   0 0 

3 86-90 
   0 0 

B 4 81-85   1 4% 

5 76-80 
   2 8% 

6 71-75 
   2 8% 

C 

Dibawah KKM  

7 66-70   2 8% 

8 61-65 
   4 16% 

9 56-60 
   3 12% 

D 

10 <55   11 44% 

Jumlah   25 100%     

 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa siswa memperoleh nilai 

paling rendah dengan rentang  <55 (D)  ada 11 siswa, dengan persentase sebesar 

44% dan berkriteria kurang. Kemudian terdapat siswa yang memperoleh nilai 

tinggi dengan rentang nilai 81-85 (B), ada 1 siswa, dengan peresentase 4% dan 

berkriteria baik. Data hasil belajar lebih dominan dengan rentang nilai <55 (D) 

yang mana terdapat 11 siswa dari 25 yang mendapatkan nilai tersebut dengan 

persentase 44% dan berkriteria kurang. Setelah diberi pretest maka tahap 

selanjutnya yaitu memberikan perlakuan berupa model Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dalam proses mengajar. 

 Apabila pemberian perlakuan telah selesai, maka dilakukan posttest, dari 

hasil analisis data posttest menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menyebar 

antara 60 sampai 100. Dari sebaran data tersebut terdapat 17 siswa yang mencapai 
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nilai 76 (KKM) dan 8 siswa yang tidak mencapai KKM (Lampiran 21). Dengan 

demikian untuk melihat deskripsi data hasil belajar dengan menggunakan model 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat dilihat pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Deskripsi frekuensi data Post-test Siswa (Kelas Eksperimen) 

No Rentang  Predikat Frekuensi Persentase Kriteria Keterangan 

1 96-100   1 4% 
AB 

Mencapai/diatas 

KKM 

2 91-95 
   

3 12% 

3 86-90 
   

3 12% 

B 4 81-85   4 16% 

5 76-80 
   

6 24% 

6 71-75 
   

2 8% 

C 

Dibawah KKM  

7 66-70   0 0 

8 61-65 
   

2 8% 

9 56-60 
   

4 16% 

D 

10 <55   0 0 

Jumlah   25 100     

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa siswa memperoleh nilai 

paling rendah dengan rentang  56-60 (   ) ada 4 siswa, dengan persentase sebesar 

16% dan berkriteria kurang. Kemudian terdapat siswa yang memperoleh nilai 

tinggi dengan rentang nilai 96-100 (A) ada 1 siswa, dengan persentase 4% dan 

berkriteria amat baik. Data hasil belajar lebih dominan dengan rentang nilai 76-80 

(B
-
) yang mana terdapat 6 siswa dari 25 yang mendapatkan nilai tersebut dengan 

persentase 24% dan berkriteria baik. 
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4.1.2 Deskripsi Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan perlakuan berupa metode 

pembelajaran konvensional, terlebih dahulu peneliti memberikan pretest berupa 

soal pilihan ganda. Pretest dilakukan pada 25 siswa kelas VIII B sebagai kelas 

kontrol. Hasil analisis data  pretest  menunjukkan bahwa data menyebar antara 30 

sampai dengan 80. Dari sebaran data tersebut terdapat 2 siswa yang  mencapai 

nilai 76 (KKM) dan 23 siswa yang tidak mencapai nilai 76 (Lampiran 18). Dapat 

dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Deskripsi frekuensi data Pre-test Siswa (Kelas Kontrol) 

No Rentang  Predikat Frekuensi Persentase Kriteria Keterangan 

1 96-100   0 0 

AB 

Mencapai/diatas 

KKM 

2 91-95 
   0 0 

3 86-90 
   0 0 

B 4 81-85   0 0 

5 76-80 
   2 8% 

6 71-75 
   3 12% 

C 

Dibawah KKM  

7 66-70   2 8% 

8 61-65 
   3 12% 

9 56-60 
   4 16% 

D 

10 <55   11 44% 

Jumlah   25 100%     

 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa siswa memperoleh nilai 

paling rendah dengan rentang  <55 (D) ada 11 siswa, dengan persentase sebesar 

44% dan berkriteria kurang. Kemudian terdapat siswa yang memperoleh nilai 
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tinggi dengan rentang nilai 76-80 (B
-
), ada 2 siswa dengan peresentase 8% dan 

berkriteria baik. Data hasil belajar lebih dominan dengan rentang nilai <55 (D) 

yang mana terdapat 11 siswa dari 25 yang mendapatkan nilai tersebut dengan 

persentase 44% dan berkriteria kurang. Setelah diberi pretest maka tahap 

selanjutnya yaitu memberikan perlakuan berupa metode pembelajaran 

konvensional dalam proses belajar mengajar. 

 Apabila pemberian perlakuan telah selesai, maka dilakukan posttest, dari 

hasil analisis data posttest menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menyebar 

antara 45 sampai 85. Dari sebaran data tersebut terdapat 7 siswa yang mencapai 

nilai 76 (KKM) dan 18 siswa yang tidak mencapai KKM (Lampiran 22). Dengan 

demikian untuk melihat deskripsi data hasil belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Deskripsi frekuensi data Post-test Siswa (Kelas Kontrol) 

No Rentang  Predikat Frekuensi Presentase Kriteria Keterangan 

1 96-100   0 0 

AB 

Mencapai/diatas 

KKM 

2 91-95 
   0 0 

3 86-90 
   0 0 

B 4 81-85   2 8% 

5 76-80 
   5 20% 

6 71-75 
   4 16% 

C 

Dibawah KKM  

7 66-70   1 4% 

8 61-65 
   3 12% 

9 56-60 
   3 12% 

D 

10 <55   7 28% 

Jumlah   25 100%     
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa siswa memperoleh nilai 

paling rendah dengan rentang  <55 (D) ada 7 siswa, dengan persentase sebesar 

28% dan berkriteria kurang. Kemudian terdapat siswa yang memperoleh nilai 

tinggi dengan rentang nilai 81-85 (B) ada 2 siswa, dengan persentase 8% dan 

berkriteria baik. Data hasil belajar lebih dominan dengan rentang nilai <55 (D) 

yang mana terdapat 7 siswa dari 25 yang mendapatkan nilai tersebut dengan 

persentase 28% dan berkriteria kurang. 

4.1.3 Deskripsi Data Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen      

Dengan kelas Kontrol 

 

Dari hasil pretest yang dilakukan pada awal penelitian dan posttest yang 

dilakukan pada akhir penelitian maka diperoleh jumlah total nilai rata-rata (x) dan 

simpangan baku (S). Dari perhitungan pada (Lampiran 16 dan 20) maka diperoleh 

jumlah total, nilai rata-rata, dan simpangan baku yang dapat dilihat pada tabel 4.5 

dibawah ini: 

Tabel 4.5 Perbandingan  Rekapitulasi Data Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

(kelompok Team Assisted Individualization dan kelompok konvensional) 

No Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 
Pretest Pretest 

1 Jumlah Total 1485 Jumlah Total 1455 

2 Mean 59,40 Mean 58,20 

3 Simpangan Baku 13,717 Simpangan Baku 14,425 

 
Posttest Posttest 

4 Jumlah Total 1995 Jumlah Total 1670 

5 Mean 79,80 Mean 66,80 

6 Simpangan Baku 12,203 Simpangan Baku 12,738 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa data pretest pada kelas yang 

menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) memperoleh jumlah 
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skor total (∑ = 1485), mean (  = 59,40), dan simpangan baku (S = 13,717). 

Sedangkan untuk data pretest pada kelas yang menggunakan metode 

pembelajaran konvensional memperoleh  jumlah skor total (∑ = 1455), mean (  = 

58,20), dan  simpangan  baku (S = 14,425). Selanjutnya untuk data posttest pada 

kelas yang menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) 

memperoleh jumlah skor  total (∑ = 1995), mean (  = 79,80), dan simpangan 

baku (S = 12,203). Sedangkan untuk data posttest  pada  kelas yang  menggunakan 

metode pembelajaran konvensional memperoleh jumlah skor total (∑ = 1670), 

mean (  = 66,80), dan simpangan baku (S = 12,738). 

4.2 Analisis Data 

Analisis data ini untuk melihat : 

Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) Terhadap Hasil Belajar PPKn Pada Siswa 

Kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menguji normalitas, homogenitas, 

Dan hipotesis. 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh siswa 

berdistribusi normal atau tidak untuk data tes akhir. di dapat harga Lhitung dan Ltabel 

pada taraf 0,05 seperti tercantum pada tabel 4.6 halaman 62 berikut: 
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Tabel 4.6 Uji Normalitas Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol 

Kelompok Keterangan N Lhitung Ltabel Keterangan 

Eksperimen Pretest 25 0,133 0,173 Data 

Normal Posttest 0,127 0,173 

 
Kontrol 

Pretest 25 0,065 0,173 Data 
Normal Posttest 0,103 0,173 

 

Berdasarkan perhitungan nya, untuk data pretest kelompok Eksperimen 

diperoleh Lhitung (0,133) < Ltabel (0,173) dan data posttest kelompok  Eskspserimen 

diperoleh Lhitung (0,127) < Ltabel (0,173). Untuk data pretest kelompok Kontrol 

diperoleh Lhitung (0,065) < Ltabel (0,173) dan data posttest kelompok Kontrol 

diperoleh  Lhitung (0,103) < Ltabel (0,173). Dari perhitungan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa data dari kedua  kelompok  berdistribusi normal pada taraf 

kepercayaan 95% (0,05) untuk perhitungan dapat dilihat pada (Lampiran 17,18, 

21, 22) 

4.2.2 Uji Homogenitas  

Dari analisis uji homogenitas dan varians dengan menggunakan Uji F, 

pada pretest kedua kelas didapat  Fhitung = 1,10 dan Ftabel = 3,44. Karena Fhitung < 

Ftabel atau (1,10 < 3,44) maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  varians bersifat  

homogen, untuk perhitungan dapat dilihat pada (Lampiran 19). Sementara dari 

analisis uji homogenitas dan varians dengan menggunakan uji F, pada  posttest 

kedua kelas didapat Fhitung = 1,08 dan  Ftabel = 3,44. Karena Fhitung < Ftabel atau 

(1,08< 3,44) maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  varians bersifat  homogen, 

untuk perhitungan dapat dilihat pada (Lampiran 23). 
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4.2.3 Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada data, 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis untuk melihat apakah hipotesis 

diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan dua kelas sampel yaitu 

kelas eksperimen dan kontrol. Teknik pengumpulan data yaitu dengan  

menggunakan pretest  dan  posttest  yang diberikan kepada masing-masing kelas. 

Adapun hasil rata-rata pretest  pada kelas  Eksperimen yaitu 59,40 sedangkan 

hasil rata-rata posttest  yaitu 79,80. Untuk kelas Kontrol memperoleh hasil rata- 

rata pretest yaitu 58,20 sedangkan hasil rata-rata posttest yaitu 66,80. 

Berdasarkan desain (Nonequivalent control group design), untuk melihat 

pengaruh model Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) terhadap 

hasil belajar siswa adalah dengan mengetahui selisih antara kelas eksperimen 

dan kontrol pretest dan posttest (     ) dan (      ) pada (lampiran 24) 

Untuk melihat melihat hasil tersebut signifikan atau tidak maka dilakukan uji t. 

Adapun kriteria penerimaan uji t  adalah dengan dk = n1 + n2 - 2.  Maka 

dk = 25+25-2 = 48 dan dapat dilihat pada tabel distribusi t dk = 48 dengan taraf 

signifikan 0,05 adalah 1,6772. Dalam uji t, ketentuannya adalah hipotesis 

diterima jika hasil        >        pada taraf signifikansi α = 0.05%. Tetapi 

apabila        <        pada taraf signifikansi α=0,05% maka hipotesis ditolak. 

Berdasarkan perhitungan pada (lampiran 25) didapat         = 4,4360 > 

       = 1,6772  maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima Ho ditolak dan dapat 

diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaraan 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) terhadap hasil belajar 
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PPKn pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Setelah diketahui 

terdapat perbedaan secara signifikan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Hal ini mengandung 

makna bahwa pengaruh model kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

pada pembelajaran PPKn dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih 

tinggi dibandingkan pembelajaran secara konvensional. 

4.3 Pembahasan  

Penelitian tentang pengaruh model pembelajaraan kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) terhadap hasil belajar PPKn pada siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

yang signifikan model pembelajaraan kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) terhadap hasil belajar PPKn, Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Desain Quasi eksperimen yaitu Nonequivalent Control 

Group Design yang menggunakan pretest dan posttest,  Hasil belajar siswa 

didapat dari nilai pretest dan posttest yang mana untuk soal pretest disebari 

sebelum diberi perlakuan sedangkan soal posttest dilakukan setelah kedua kelas 

diberi perlakuan berupa model pembelajaran, penelitian ini dilakukan sebanyak 

enam kali pertemuan, dimana antara kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi 

perlakuan yang berbeda. Sebelum diberi perlakuan untuk  kelas eksperimen dan 

kontrol, kedua kelas tersebut diberi pretest. Pemberian pretest bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa telah memiliki pengetahuan terhadap materi yang 

akan diajarkan. Selanjutnya diberi perlakuan menggunakan model kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) untuk kelas eksperimen dan metode 
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konvensional untuk kelas kontrol dan terakhir diberi tes akhir berupa posttest 

setelah diberi nya perlakuan.  

Berdasarkan hasil penelitian melalui uji coba soal pilihan ganda dengan 4 

pilihan jawaban (a,b, c dan d) terdiri dari 25 butir yang direncanakan, setelah diuji 

cobakan ternyata setelah dianalisis hanya 20 butir soal yang dipakai kemudian 

dilakukan untuk menguji kemampuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

Dari hasil perhitungan statistik dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar posttest 

siswa pada mata pelajaran PPKn di kelas VIII pada kelas eksperimen lebih tinggi 

(x) = 79,80  Simpangan baku (S) = 12,203 dan Varians (S
2
) = 148,92. Bila 

dibandingkan dengan perolehan nilai pada kelas kontrol (x) = 66,80 Simpangan 

baku (S) = 12,738 dan Varians (S
2
) = 162,25.  

Setelah dilakukan pretest dan posttest pada kedua kelas dilakukan uji 

hipotesis menggunakan uji t. Untuk menyatakan bahwa terdapat pengaruh model 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Hasil Belajar 

PPKn Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi.  Dari hasil analisis 

uji t, Kriteria pengujiannya adalah dengan dk =          2. Maka, diketahui dk = 

25+25-2 = 48 dan dapat dilihat pada tabel distribusi t dk = 48 dengan taraf 

signifikan 0,05 sebesar 1,6772.Berdasarkan perhitungan diperoleh         sebesar 

4,4360 Dengan demikian nilai                 (4,4360    1,6772) berarti 

   diterima dan     ditolak. Perbedaan ini disebabkan dari perlakuan yang 

diberikan yaitu dengan model kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) pada kelas eksperimen dan menggunakan metode ceramah pada kelas 

kontrol. 
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Melalui pengamatan peneliti selama berlangsungnya penelitian dalam 

pembelajaran terlihat bahwa pada kelas eksperimen suasana belajar lebih hidup, 

siswa terlihat aktif, siswa  termotivasi  berani mengemukakan pendapatnya, 

adannya tanggung jawab kelompok dalam menyelesaikan permasalahan dan 

bekerja sama dengan baik dalam berdiskusi. Selain itu adanya bantuan dalam 

kelompok siswa  lebih cepat memahami, dapat memecahkan masalah apa yang 

disajikan guru dan dari nilai hasil posttest diberikan memiliki hasil yang lebih 

tinggi. Sementara pada kelas kontrol, siswa kurang aktif dan cenderung hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru,  jarang memberikan pendapat 

atau komentar sehingga pengetahuannya terbatas dan dari nilai posttest diberikan 

memiliki hasil yang lebih rendah. Berbedanya hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen disebabkan oleh perbedaan perlakuan yang diberikan pada saat proses 

belajar mengajar, dimana perbedaan hasil merupakan pengaruh dari penggunaan 

model kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)  yang diterapkan 

pada kelas eksperimen dan metode konvensional pada kelas kontrol. 

Menurut Robert slavin (dalam Huda, 2015:200) Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha 

mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara 

akademik. Pengembangan TAI dapat mendukung praktik-praktik ruang kelas, 

seperti pengelompokan kemampuan di dalam kelas. Tujuan Team Assisted 

Individualization (TAI) untuk meminimalisasi pengajaran individual yang terbukti 

kurang efektif, selain juga ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan serta motivasi siswa dengan belajar kelompok. Menurut pendapat 

Suyatno (2009:57) terjemahan istilah Team Assisted Individualization (TAI) 
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adalah bantuan individual dalam kelompok (BidaK) dengan karakteristik bahwa 

tanggung jawab belajar adalah pada siswa.  

Menurut Shoimin (2014:200) Team Assisted Individualization (TAI) 

memiliki dasar pemikiran untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan 

individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapain prestasi siswa. Dari 

beberapa pernyataan di atas terlihat sekali bahwa model kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI)  ini lebih unggul dari pada metode konvensional. 

Maka setelah di telah ternyata hasil belajar siswa lebih meningkat pada kelas 

eksperimen daripada kelas kontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) Terhadap Hasil Belajar PPKn Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 30 

Muaro Jambi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar PPKn siswa kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan model Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) yaitu 79,80 lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang diajarkan secara konvensional yaitu 

66,80. Dan berdasarkan uji-t, diperoleh yaitu                         1,6772, 

dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh signifikan Model 

pembelajaraan kooperatif  tipe Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap 

Hasil Belajar PPKn Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. 

Maka, dalam hal ini hipotesis    diterima. 

5.2 Implikasi  

Dengan diterapkannya  model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa dengan adanya bantuan siswa yang menjadi ketua sekaligus 

Assisted dalam kelompok menjadikan pembelajaran lebih aktif dan tidak hanya 

siswa yang pandai saja dapat memahami materi siswa yang lemah dapat terbantu 

dalam memahami materi, Siswa yang pintar dapat mengembangkan kemampuan 

dan keterampilannya, saling kerja sama, berdiskusi, peduli dan tanggung jawab 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang diperoleh maka penulis menyarankan 

sebagai berikut:  

1. Kepada guru, terutama guru mata pelajaran PPKn sebaiknya dalam 

melakukan pembelajaran, ada baiknya menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi, salah satunya dengan menggunakan kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI)  dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Kepada siswa dengan diterapkannya model pembelajaran yang bervariasi 

kepada siswa diharapkan siswa lebih aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan dengan adanya bantuan siswa dalam kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis variabel-variabel 

yang mempengaruhi hasil belajar akurat dan optimal diluar variabel model 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 
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