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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan, banyak permasalahan yang ditemukan, 

terutama masalah belajar mengajar di sekolah. Hampir seluruh bidang 

pelajaran yang ada memiliki persoalan yang sama, salah satunya bidang Fisika. 

Fisika dikenal sebagai pelajaran yang sulit, membosankan dan tidak menarik 

oleh kebanyakan siswa. Adanya anggapan seperti itu dikarenakan  kurangnya 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Materi dapat 

berupa konsep-konsep fisika, baik yang berhubungan dengan konsep nyata 

maupun abstrak. Sesungguhnya, pelajaran fisika akan lebih mudah dipahami 

jika guru mampu menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum pendidikan. Berdasarkan kurikulum, kegiatan belajar mengajar 

hendaknya mampu mencapai tujuan dari pembelajaran yang diterapkan. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar yang 

dialami siswa. Siswa yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap. Agar perubahan 

tersebut dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan berbagai faktor. Salah 

satu faktor yang berperan yaitu penerapan metode belajar yang tepat, agar 

siswa mampu memahami berbagai konsep fisika dengan benar, selain itu siswa 

akan merasa senang ketika belajar. 
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Namun pada kenyataannya, guru jarang menerapakan metode yang 

bervariasi dalam pembelajaran yang dapat melibatkan siswa untuk aktif belajar. 

Persoalan seperti ini terjadi hampir di setiap sekolah, dan berdasarkan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan tersebut juga terjadi di 

MAN 1 Mataram. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran fisika, sistem belajar yang diterapkan selama ini hanya berupa 

ceramah dan penugasan kepada siswa. Disamping itu, siswa yang aktif hanya 

beberapa orang saja di setiap kelas, sedangkan yang lainnya cenderung tidak 

bersemangat dan bahkan menimbulkan kegaduhan ketika pelajaran 

berlangsung. Jelas ini menunjukkan bahwa siswa tidak tertarik ketika belajar 

fisika. Jika ditinjau kembali, penyebabnya mungkin saja dikarenakan faktor 

metode belajar yang hanya terpusat pada guru dan siswa hanya mendengar 

serta menerima penjelasan dari guru. Hal ini menyebabkan siswa jarang terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Dan tentu saja, efek dari hal ini adalah rendahnya 

prestasi belajar yang didapatkan oleh siswa. 

Menyikapi permasalahan ini, diperlukan adanya suatu pemecahan 

masalah guna terlaksananya proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi 

siswa atau pun guru fisika di MAN 1 Mataram. Salah satunya adalah dengan 

melakukan pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen untuk menjelaskan 

konsep-konsep fisika. Pembelajaran kooperatif diperlukan untuk mengganti 

pembelajaran lama yang hanya berpusat pada guru dan untuk mengikutsertakan 

siswa di dalam pembelajaran. Keikutsertaan siswa dalam pembelajaran 

didukung oleh penerapan eksperimen sederhana, agar siswa dapat mengamati 
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langsung konsep-konsep yang ingin disampaikan oleh guru. Sejalan dengan 

pemecahan ini, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian eksperimen dengan 

mengambil judul “pengaruh pembelajaran kooperatif tipe team assisted 

individualization berbasis eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

MAN 1 Mataram tahun ajaran 2010/2011”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu ”apakah pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization berbasis eksperimen berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2010/2011 ”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan masalah pada penelitian ini, peneliti memberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Mataram kelas X1 dan X2 tahun ajaran 

2010/2011. 

2. Prestasi belajar yang akan diukur adalah prestasi belajar kognitif siswa. 

3. Pokok bahasan yang diambil dalam penelitian ini adalah pokok bahasan 

Listrik Dinamis, dengan sub pok bahasan alat ukur listrik, hukum Ohm, 

dan hukum Kirchoff. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization berbasis eksperimen 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2010/2011 ”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa, siswa memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan 

secara mandiri dan kreatif dengan cara menjadi tutor bagi siswa lainya, 

meningkatkan kerjasama antar siswa dan mampu membuktikan sendiri 

konsep-konsep fisika yang ada melalui eksperimen. 

2. Bagi guru, dapat menjadi salah satu acuan metode mengajar di kelas agar 

sistem pembelajaran tidak monoton dengan ceramah oleh guru sebagai 

pusat ilmu pengetahuan. 

3. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman secara lansung sebagai calon 

guru tentang bagaimana penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Assisted Individualization berbasis eksperimen terhadap prestasi 

belajar siswa. 

4. Bagi pembaca, sebagai informasi tambahan atau referensi tentang 

pembelajaran Team Assisted Individualization berbasis eksperimen. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk memperjelas apa yang ingin dicapai dan menghindari 

kesalahpahaman dalam penelitian, maka perlu diberikan definisi istilah, 

sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran Kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu, mengkonstuksi konsep, 

menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. 

2. Metode Team Assisted Individualization merupakan salah satu dari 

pembelajaran kooperatif  dengan dibentuk kelompok-kelompok kecil 

dalam kelas yang heterogen, terdiri dari 5-6 peserta didik dalam setiap 

kelompoknya dan diikuti dengan pemberian bantuan individu bagi peserta 

didik. Tanggung jawab belajar adalah pada siswa. Oleh karena itu siswa 

harus membangun pengetahuan tidak menerima bentuk jadi dari guru. 

3. Eksperimen merupakan metode penyajian pembelajaran dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari.  

4. Prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang 

dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan 

belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan dalam angka-angka. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Kooperatif 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merunut Isjoni (2010) adalah suatu 

model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif 

sehingga dapat meangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Sedangkan Anita Lie (dalam Isjoni, 2010) menyebutkan bahwa sistem 

pembelajaran kooperatif dapat memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas terstruktur. 

Pembelajaran kooperatif hanya berjalan jika sudah terbentuk kelompok 

yang di dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan. 

Jadi menurut uraian di atas, dapat kita sebutkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara berkelompok 

dalam tim yang kecil untuk menyelesaikan suatu masalah, 

menyelesaikan tugas terstruktur atau mengerjakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan bersama. 

2.1.2 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa ciri-ciri pembelajaran kooperatif yang dikemukakan 

oleh Dewi (2006), yaitu : 



7 

 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok barasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

2.1.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pada dasarnya, pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan penting. Seperti yang disebutkan 

oleh Ibrahim (dalam Isjoni, 2010) yaitu : 

a. Hasil belajar akademik 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

2.1.4 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Berikut ini adalah beberapa langkah dalam pembelajaran 

kooperatif, yaitu : 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase-1 Menyampaikan tujuan dan  

memotivasi siswa  

Guru menyampaikan semua 

tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar. 

Fase-2 Menyajikan informasi  Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase-3 Mengorganisasikan siswa  

ke dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase-4 Membimbing kelompok  

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas 

mereka. 
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Fase-5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing 

kelompok mampresentasikan 

hasil belajarnya. 

Fase-6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu maupun 

kelompok. 

Sumber : Dewi, 2006 

 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

Suyitno (dalam Dewi, 2006) telah menjelaskan tentang model 

pembelajaran tipe Team Assisted Individualization ini. Dipaparkan bahwa 

Team Assisted Individualization termasuk dalam pembelajaran kooperatif. 

Dalam metode pembelajaran Team Assisted Individualization, siswa 

ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang 

heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu 

bagi siswa yang memerlukannya. Sebelum dibentuk kelompok, siswa 

diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Siswa diajari 

menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerja sama, 

menghargai pendapat teman lain, dan sebagainya. Masing-masing anggota 

dalam kelompok memiliki tugas yang setara. Karena pada pembelajaran 

kooperatif keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, maka siswa yang 

pandai ikut bertanggung jawab membantu temannya yang lemah dalam 

kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang pandai dapat mengembangkan 
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kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan siswa yang lemah akan terbantu 

dalam memahami permasalahan yang diselesaikan dalam kelompok tersebut. 

Metode pembelajaran Team Assisted Individualization memiliki 

delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 

6 siswa,  

2. placement test, yakni pemberian  pretest kepada siswa atau melihat rata-

rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang 

tertentu, 

3. student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya,  

4. team study, yaitu tahapan tindakan belajar  yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa 

yang membutuhkannya, 

5. team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok 

yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas, 

6. teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok,   

7. facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil  bardasarkan fakta yang diperoleh 

siswa,   
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8. whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

Adapun  tahap-tahap  dalam  metode pembelajaran Team Assisted 

Individualization adalah sebagai berikut (Retna,2007) : 

a. Guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan oleh kelompok 

siswa. 

b. Guru memberikan pre-test kepada  siswa atau melihat rata-rata nilai harian 

siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. 

(Mengadopsi komponen Placement Test). 

c. Guru memberikan materi secara singkat. (Mengadopsi komponen 

Teaching Group). 

d. Guru membentuk kelompok kecil yang heterogen tetapi harmonis 

berdasarkan nilai ulangan harian siswa, setiap kelompok 4-5 siswa. 

(Mengadopsi komponen Teams). 

e. Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang telah 

dirancang sendiri sebelumnya, dan  guru memberikan bantuan secara 

individual bagi yang memerlukannya. (Mengadopsi komponen Team 

Study). 

f. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan 

mempresentasikan hasil kerjanya dan siap untuk diberi ulangan oleh guru. 

(Mengadopsi komponen Student Creative). 

g. Guru memberikan post-test untuk dikerjakan secara individu. (Mengadopsi 

komponen Fact Test). 
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h. Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang 

berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi. (Mengadopsi komponen 

Team Score and Team Recognition). 

i. Guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. 

   

2.3 Eksperimen 

Menurut Djamarah (2002) “metode eksperimen (percobaan) adalah 

cara penyajian pembelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari”. 

Dalam proses belajar mengajar dengan metode ini, siswa diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses 

sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari 

kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik 

kesimpulan atau proses yang dialaminya itu. 

Dengan menggunakan metode eksperimen, terdapat beberapa 

kelebiahan dan kelemahannya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang 

ditawarkan oleh metode eksperimen, diungkapkan oleh Djamarah (2002) dan 

Roestiyah (2008) yaitu : 

a. Membuat siwa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

pecobaannya sendiri. 
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b. Dengan eksperimen siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam 

menghadapi segala masalah, sehingga tidak mudah percaya pada sesuatu 

yang belum pasti kebenarannya. 

c. Siswa lebih aktif berpikir dan berbuat. Hal tersebut sangat dikehendaki 

alamkegiatan belajar mengajar yang modern, dimana siswa lebih banak 

aktif belajar sendiri dengan bimbingan guru. 

d. Siswa dalam melaksanakan proses eksperimen disamping memperoleh 

ilmu pengetahuan, juga menemukan pengalaman praktis serta 

keterampilan dalam menggunakan alat-alat percobaan. 

e. Dalam membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan 

penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. 

Selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki, metode eksperimen juga 

memiliki beberapa kelemahan, yaitu : 

a. Metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi 

b. Metode ini juga memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang 

tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. 

c. Metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. 

d. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena 

mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan 

kemampuan atau pengendalian. 

Agar eksperimen dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai 

secara baik pula, maka perlu diperhatikan saran-saran berikut ini antara lain : 
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1. Perlu menjelaskan tujuan yang akan dicapai melalui eksperimen kepada 

siswa. 

2. Menjelaskan prosedur/langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

eksperimen serta persiapan alat-alat eksperimen. 

3. Membantu siswa untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan serta alat-alat 

yang akan diperlukan dalam eksperimen. 

4. Setelah eksperimen dilakukan berilah kesempatan kepada siswa untuk 

mengevaluasi hasil kerjanya dengan membandingkan hasil eksperimen 

temannya dengan membandingan hasil eksperiman temannya sehingga 

dapat memberikan peluang untuk saling tukar pendapat dan saling 

lengkapi-melengkapi kekurangan yang dimilikinya. 

5. Memberikan kesimpulan dan catatan seperlunya terhadap eksperimen yang 

baru saja dilakukan. 

6. Diharapkan siswa dapat memberikan ikhtisar berupa laporan mengenai 

hasil eksperimen mereka. 

 

2.4 Kaitan antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization dengan Eksperimen 

Apabila pembelajaran Team Assisted Individualization di 

kombinasikan dengan Eksperimen, diharapkan dapat lebih mengefektifkan 

pembelajaran di kelas. Sebagaimana yang diungkapakan oleh Roestiyah 

(2008), bahwa teknik eksperimen mempunyai tujuan agar siswa mampu 

mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan 
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yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Selain itu, siswa 

juga dapat terlatih untuk berpikir ilmiah (scientific thinking). 

Dalam pembelajaran di kelas nanti, peneliti akan menerapkan 

perpaduan antara kedua metode tersebut. Dari uraian yang sudah dipaparkan 

di atas, terdapat sinkronisasi antara keduanya, dengan kata lain saling 

mendukung satu sama lain. Ketika pembelajaran di kelas, materi akan 

ditekankan pemahamannya melalui eksperimen, dan setiap langkah 

pembelajaran akan diterapkan pula model Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat lebih 

mengkonstruksi pemahaman siswa secara nyata melalui rangkaian-rangkaian 

eksperimen yang mereka lakukan. 

Diungkapkan pula oleh Roestiyah beberapa prosedur dalam teknik 

eksperimen yang hampir sama pelaksanaannya dalam metode Team Assisted 

Individualization, yakni : 

a. Selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa. 

Bila perlu member saran atau pertanyaan yang menunjang jalannya 

eksperimen. 

b. Setelah eksperimen selesai, guru akan mengumpulkan hasil penelitian 

siswa, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau sekedar 

tanya jawab. 

Dari pemaparan di atas, terlihat keunggulan-keunggulan yang 

ditawarkan oleh model Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

berbasis eksperimen tersebut, diantaranya : 
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1. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam memyelesaikan masalahnya, 

2. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya, 

3. Adanya tanggung jawab dalam kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahannya secara ilmiah (pembuktian melalui eksperimen), 

4. Siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu kelompok, sehingga 

siswa lebih aktif dalam berpikir dan berbuat. 

5. Seluruh siswa akan aktif, karena setiap individu memiliki tanggung jawab 

masing-masing dalam melaksanakan eksperimen. 

 

2.5 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar terdiri dari rangkaian dua kata yang berbeda, yakni 

“prestasi” dan “belajar”. Menurut Djamarah (1994), prestasi adalah hasil dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual 

maupun kelompok. Poerwadarminta (dalam Djamarah, 1994) juga 

menyatakan bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai (dilakukan, 

dikerjakan dan sebagainya). Dari pengertian yang telah disebutkan oleh para 

ahli di atas, dapat kita simpulkan penekanan yang diberikan bahwa prestasi 

yaitu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. 

Sedangkan definisi belajar menurut Sadiman (dalam Saipuddin, 

2008) adalah rangkaian kegiatan jiwa-raga psikofisik menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang menyangkut unsur cipta, rasa 

dan karsa, ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sejalan dengan itu, 
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Djamarah (1994) juga mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas 

yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan 

yang telah dipelajari. Dan hasil dari aktivitas belajar adalah terjadinya 

perubahan dalam diri individu. 

Setelah menelusuri uraian dari para ahli tentang ”prestasi” 

dan ”belajar” di atas, dapat kita simpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang dicapai dari suatu aktivitas belajar berupa sejumlah kesan yang dapat 

membawa perubahan dalam individu menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Penelitian mengenai Penerapan Model pembelajaran Kooperatif Tipe  

Team Assisted Individualiazation ini sebelumnya pernah diteliti oleh Karni 

Ismawati (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII Tata Niaga 1 SMPN 5 

Mataram”. Penelitian tersebut dilakukan dengan memberikan pengajaran 

pada siswa dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil yang 

baik yaitu adanya peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

yang diajarkan. 

Pembelajaran yang banyak diterapkan saat ini adalah pembelajaran 

dengan model Kooperatif. Dalam model pembelajaran Kooperatif Tipe Team 
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Assisted Individualization masing-masing anggota dalam kelompok memiliki 

tugas yang setara. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang 

disetiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang heterogen untuk 

menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru, selanjutnya 

diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukan. Siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu temannya 

yang lemah dalam kelompoknya.(Slavin, 2010) 

Demikian juga dalam metode eksperimen, siswa akan bisa 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui percobaan-percobaan yang 

dilakukan, sehingga pengetahuan itu tidak langsung didapatkan dari guru, 

namun ia dapat menemukannya sendiri. Dengan metode ini, siswa dituntut 

mandiri dan kreatif, seperti yang diharapkan pula dalam metode Team 

Assisted Individualization.  Jadi, melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Assisted Individualization berbasis eksperimen ini siswa diajak belajar 

mandiri, dilatih untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menyerap 

informasi ilmiah yang dicari, dilatih menjelaskan temuannya kepada pihak 

lain dan dilatih untuk memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Team Assisted Individualization berbasis eksperimen dapat 

mengkonstruksi pengetahuan, keaktifan, dan ketrampilan siswa dengan baik 

yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah sehingga 

cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini. 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dikemukakan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis nol (Ho): tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) berbasis eksperimen 

terhadap prestasi belajar fisika siswa di MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2010/2011. 

Hipotesis alternatif (Ha): ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) berbasis eksperimen 

terhadap prestasi belajar fisika siswa di MAN 1 Mataram tahun pelajaran 

2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan desain Pretest-

Posttest Control Group Design, dimana terdapat kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol (Sugiyono, 2009). Berikut ini adalah desain penelitiannya : 

Tabel 3.1 Desain penelitian pretest-posttest control group design 

 

 

Tes awal dimaksudkan untuk mengetahui  kemampuan awal siswa 

dari kedua kolompok dengan melakukan uji homogenitas. Sedangkan tes 

akhir dilakukan untuk menggetahui pengaruh perlakuan yang diberikan 

kepada kelas eksperimen. Pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3). 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 16 April – 26 Mei 2011 dikelas X 

semester genap tahun ajaran 2010/2011 di MAN 1 Mataram. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas : metode pembelajaran yang diterapkan pada siswa baik di 

kelas eksperimen ataupun di kelas kontrol. 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 
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2. Variabel terikat : prestasi  belajar siswa setelah perlakuan diberikan. 

3. Variabel kontrol : guru, mata pelajaran, kedalaman materi serta waktu atau 

lama pembelajaran juga sama. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN 1 

Mataram tahun pelajaran 2010/2011. Sampel diambil dengan teknik Cluster 

Random Sampling dan didapatkan dua kelas, satu kelas eksperimen dan satu 

kelas kontrol. Sebagai kelas eksperimen yaitu kelas X1 dan sebagai kelas 

kontrol yaitu kelas X2. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan dua cara yaitu dengan 

metode observasi dan tes. Metode observasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah, cara mengajar guru, 

serta data awal siswa. Sedangkan tes digunakan untuk memperoleh data 

tentang prestasi belajar fisika siswa setelah menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization berbasis eksperimen. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh instrumen 

yang digunakan, yang dalam penelitian ini menggunakan tes. Arikunto (2006), 

menyatakan bahwa baik-buruknya suatu tes dapat dilihat dari beberapa 
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kriteria yaitu validitas (kesahihan), reliabel (dapat dipercaya), tingkat 

kesukaran dan daya beda. Tes yang diberikan dalam penelitian ini diberikan 

setelah diterapkannya pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization berbasis eksperimen. Sebelum tes diberikan, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat 

kesukaran dan uji daya beda sebagai berikut:  

3.6.1 Validitas butir soal 

Suatu alat pengukur dikatakan valid apabila alat tersebut 

mengukur apa yang harus diukur alat itu dengan tepat. Untuk 

menentukan validitas butir soal digunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar sebagai berikut (Arikunto, 2006): 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁𝛴𝑋𝑌− 𝛴𝑋  𝛴𝑌 

  𝑁𝛴𝑋2− 𝛴𝑋 2 {𝑁𝛴𝑌2− 𝛴𝑌 2}
    (3.1) 

Keterangan : 

𝑟𝑋𝑌= koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 

N = Jumlah siswa 

 X = Jumlah nilai varibel X 

 Y = Jumlah nilai variabel Y 

∑XY = Jumlah nilai perkalian X dan Y 

(∑X)
2 
= Jumlah variabel X dikuadratkan 

∑X
2
 = Jumlah kuadrat variabel X 

(∑Y)
2
 = Jumlah variabel Y dikuadratkan 

∑Y
2
    = Jumlah kuadrat variabel Y 
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Nilai rXY akan dikonsultasikan dengan tabel r product moment 

kriteria pengujian yaitu: 

 jika rXY > rtabel maka soal dikatakan valid 

 jika rXY < rtabel maka soal dikatakan tidak valid 

Dari analisis validitas yang telah dilakukan, 30 soal yang diujikan 

terdapat 25 soal valid, dan 5 soal tidak valid. Analisis validitas soal 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

3.6.2 Reliabilitas butir soal 

Suatu tes akan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut memberikan hasil yang tetap. Jadi tes yang reliabel berarti tes 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama 

akan menghasilkan data yang sama. 

Untuk menentukan reliabilitas butir soal digunakan rumus 

korelasi product moment dengan metode pembelahan awal-akhir 

untuk menghitung reliabilitas item, kemudian dilanjutkan dengan 

rumus Spearman-Brown untuk menghitung reliabilitas seluruh tes 

(Arikunto, 2006): 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁𝛴𝑋𝑌− 𝛴𝑋  𝛴𝑌 

  𝑁𝛴𝑋2− 𝛴𝑋 2 {𝑁𝛴𝑌2− 𝛴𝑌 2}
        (3.2) 

dan 

r11 =
2r1

2 
1

2 

 1+r1
2 

1
2 
 
       (3.3) 

Keterangan:  

r1
2 

1
2 
= korelasi antar skor-skor setiap belahan test 
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r11= koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 

Soal dikatakan reliabel apabila r11 ≥ rtabel dan soal dikatakan 

tidak reliabel apabila r11 ≤ rtabel. Berikut ini adalah tabel kriteria untuk 

reliabilitas soal: 

Tabel 3.2: Kriteria Nilai Reliabilitas 

No  Nilai  Kategori  

1 

2 

3 

4 

5 

0,81 – 1,00 

0,61 – 0,80 

0,41 – 0,60 

0,21 – 0,40 

0,00 – 0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi  

Cukup tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 

(Arikunto, 2006) 

 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai r11 

sebesar 0,677 dan r tabel sebesar 0,297. Karena r11 > r tabel maka tes 

dikatakan reliabel, dan tes berada pada kategori reliabel tinggi. 

Perhitungan reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

3.6.3 Tingkat kesukaran butir soal 

Menurut Arikunto (2006), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, 

sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi 

putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena 

di luar jangkauannya. 

Untuk menentukan taraf kesukaran soal digunakan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2006): 
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𝑃 =
𝐵

𝐽𝑠
            (3.4) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

Js = jumlah seluruh siswa peserta tes 

B = banyaknya siswa yang menjawab tes dengan benar. 

Berikut ini disajikan tabel klasifikasi indeks kesukaran soal. 

Tabel 3.3: Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal 

No  Nilai  Kategori  

1 

2 

3 

 0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Sukar  

Sedang 

Mudah  

          (Arikunto, 2006) 

Hasil analisis indeks kesukaran dapat dilihat pada lampiran 8. 

3.6.4 Daya beda butir soal 

Daya beda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Menurut Arikunto (2006), rumus untuk 

menentukan daya beda soal (D) sebagai berikut: 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵     (3.5) 

Keterangan: 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 
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BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Berikut ini disajikan tabel klasifikasi daya beda butir soal. 

Tabel 3.4: Klasifikasi Daya Beda 

No  Nilai  Kategori  

1 

2 

3 

4 

0,00 – 0,20  

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Jelek 

Cukup  

Baik 

Baik sekali 

(Arikunto, 2006) 

 

Hasil analisis daya beda soal ditunjukkan pada lampiran 8. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Homogenitas sampel 

Sebelum diberikan perlakuan, pada sampel dilakukan uji 

homogenitas untuk membuktikan kedua sampel homogen atau tidak. 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji-F (Sugiyono, 

2009): 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
         (3.6) 

Data homogen jika Fhitung < Ftabel pada taraf signifikan 5% 

dengan Ftabel = F0,05 (n1-1)(n2-1). 

3.7.2 Normalitas data 

Sedangkan uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

data post-test terdistribusi normal atau tidak. Selain itu Uji normalitas 
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adalah uji prasyarat menggunakan uji parametrik. Uji normalitas dicari 

dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat (Sugiyono, 2009) : 

𝜒2 =  
 𝑓0−𝑓𝑘  

2

𝑓𝑘

𝑘
𝑖=1           (3.7) 

Dengan fo menyatakan frekuensi yang diobservasi dan fk 

menyatakan frekuensi yang diharapkan berdasarkan distribusi 

frekuensi kurva normal teoritik seperti yang tercantum pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.5: Distribusi Frekuensi Kurva Normal Teoritik 

No. Frekuensi teoritik 

1. 2, 27 % 

2. 13, 53 % 

3. 34, 13 % 

4. 34, 13 % 

5. 13, 34 % 

6. 2, 27 % 

(Sugiyono, 2009)  

 

Data terdistribusi normal jika 𝜒2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

< 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 taraf signifikansi 5% 

dengan derajat kebebasan, dk = k – 1, dimana k menyatakan jumlah 

kelas interval. 

 

3.7.3 Uji hipotesis 

Uji hipotesis setelah diterapkannya model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization dapat diolah dengan 

uji beda (uji-t) menggunakan nilai selisih antara pretest dan posttest 

yang didapatkan oleh siswa. Adapun rumus uji-t yang digunakan yaitu 

(Arikunto, 2006) : 
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𝑡 =
𝑀𝑥−𝑀𝑦

  
 𝑥2+ 𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
  

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
 

    (3.8) 

Keterangan: 

M = nilai rata-rata hasil per kelompok 

N = Jumlah siswa 

X = deviasi setiap nilai x2 dan x1 

Y = deviasi setiap nilai y2 dan y1  

Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika thitung ≤ ttabel   atau 

 thitung ≥ −ttabel  pada taraf signifikansi  = 0,05 (5 %), dimana harga 

t sebagai pengganti harga t tabel dihitung dari selisih harga t tabel 

dengan dk = n1 – 1 dan dk = n2 – 1, dibagi dua dan kemudian 

ditambah dengan harga t yang terkecil. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil pre-

test dan post-test kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Data tersebut 

diolah menggunakan uji beda (uji-t) selisih antara hasil posttest dan 

pretest prestasi belajar siswa kelas eksperimen yang diajarkan dengan 

menggunakan metode Team Assisted Individualization berbasis 

Eksperimen dengan prestasi belajar siswa kelas kontrol yang diajar 

dengan menggunakan metode ceramah. 

Prestasi belajar siswa yang akan dianalisis, didapatkan dari hasil 

tes akhir dengan jumlah soal 25 butir, dimana nilai maksimal ideal = 

100 dan nilai minimal ideal = 0. Rata-rata ideal dari nilai = 50 dan 

standar deviasi ideal =16,7 (perhitungan dan klasifikasi nilai prestasi 

belajar siswa ada pada lampiran 9 dan 10). Berikut ini, pada tabel 4.1 

adalah rekapitulasi nilai rata-rata dan standar deviasi untuk variabel 

prestasi belajar siswa : 

Tabel 4.1 Rekapitulasi perhitungan Nilai Prestasi Belajar 

Rata-rata dan 

Standar Deviasi 

Metode Pembelajaran 

TAI berbasis eksperimen Ceramah 

𝑋  75,55 63,24 

𝑆𝐷 10,288 14,003 
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Adapun hasil pengukuran variable prestasi belajar dideskripsikan sebagai 

berikut : 

a. Tes Awal 

Data awal didapatkan dari tes awal untuk mengetahui keadaan 

kedua kelas homogen atau tidak. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Hasil tes awal kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas N 𝐗  S 𝐒𝟐 𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  Ket 

Eksperimen 44 33,73 7,34 53,877 
1,51 1,67 Homogen 

Kontrol 42 30,43 9,026 81,47 

 

Dari tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa Fhitung < Ftabel pada taraf signifikan 

5 %. Hal ini berarti kedua kelas homogen, atau siswa kedua kelas 

memiliki kemampuan awal yang sama (analisis lengkap uji homogenitas 

ada pada lampiran 9). 

b. Tes Akhir 

Setelah memberikan perlakuan pada kedua kelas, maka dilakukan 

tes akhir (post-test).  Hasil post-test kedua kelas dapat dilihat pada tabel 

4.3 berikut : 

Tabel 4.3 Hasil tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas N Nilai tertinggi Nilai terendah 𝐗  

Eksperimen 44 96 52 75,55 

Kontrol 42 88 32 63,2 
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Tabel 4.3 di atas, dapat diinterpretasikan dalam diagram seperti gambar 

4.1 di bawah ini : 

 

Gambar 4.1 Diagram hasil post test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk kedua kelas untuk 

mengetahui kedua kelas terdistribusi normal atau tidak. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

Kelas χ2
hitung

 χ2
tabel

 Kriteria 

Eksperimen 7 11,07 Terdistribusi normal 

Kontrol 8,3 11,07 Terdistribusi normal 

 

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa χ2
hitung

 < χ2
tabel

 sehingga 

disimpulkan bahwa nilai post-test kedua kelas terdistribusi normal. 

Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 10. 
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4.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dianalisis menggunakan nilai selisih antara posttest dan 

pretest siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Tes akhir dianalisis 

menggunakan uji-t (uji beda) dua pihak. 

Tabel 4.5 Hasil Uji hipotesis menggunakan Uji-t dengan selisih 

Kelas X  pretest X  posttest d X   𝑑 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Eksperimen 33,73 75,55 41,82 1840 
3,49 2,021 

Kontrol 30,43 63,24 32,81 1378 

 

Hasil analisis uji-t dari prestasi belajar fisika siswa menunjukkan 

bahwa harga 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,49 pada taraf signifikan 5% (ada pada lampiran). 

Harga 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  tersebut lebih besar dari harga 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,021  (𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) , sehingga dapat disimpulkan bahwa 𝐻𝑜  ditolak dan 𝐻𝑎  diterima 

(analisis data ada pada lampiran 10). Hal ini mengandung pengertian bahwa 

penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization Berbasis Eksperimen berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X MAN 1 Mataram tahun ajaran 2010/2011.  

 

4.3 Pembahasan 

Pada hasil penelitian, telah disajikan data secara deskriptif dan 

statistik antara variabel bebas atau metode pembelajaran yang merupakan 

variabel perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol, serta variabel terikat, 
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yakni prestasi belajar siswa. Hasilnya, ternyata didapatkan bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dimana 

pada kelas eksperimen prestasi belajar siswa terdapat pada kategori sangat 

tinggi, sedangkan pada kelas kontrol prestasi belajar siswa masuk pada 

kategori tinggi. Hasil ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa 

terdapat perbedaan hasil antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol? 

Dari analisis yang telah dilakukan didapatkan bahwa untuk kelas 

kontrol dengan menerapkan metode ceramah nilai rata-rata kelasnya adalah 

63,24 dimana nilai selisih pretest-posttest sebesar 32,81 sedangkan untuk 

eksperimen dengan menerapkan metode Team Assisted Individualization 

berbasis Eksperimen didapatkan nilai rata-rata kelasnya adalah 75,55 dan 

nilai selisih pretest-posttest sebesar 41,82. Dan berdasarkan uji statistik (uji-t) 

yang telah dilakukan menggunakan nilai selisih antara posttest dan pretest, 

didapatkan harga thitung = 3,49. Harga ini lebih besar dari harga ttabel =

2,021 . Hal ini menunjukkan pula bahwa prestasi belajar siswa yang 

mengikuti metode Team Assisted Individualization berbasis Eksperimen lebih 

tinggi dari pada siswa yang belajar dengan metode ceramah. 

Dasar perbedaan yang terjadi mungkin berasal dari adanya perbedaan 

perlakuan yang diberikan saat penelitian. Pada kelas kontrol, siswa diajarkan 

dengan metode ceramah biasa, yang seluruh pengetahuan berasal dari guru. 

Metode seperti ini akan menghabiskan cukup banyak waktu, dan siswa 

cenderung hanya menangkap sedikit materi, karena pembelajaran yang 

monoton dan kejenuhan yang dialami siswa. Sedangkan pada kelas 
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eksperimen diterapkan pembelajaran dengan metode Team Assisted 

Individualization berbasis eksperimen, dimana siswa akan diberikan 

keleluasaan dalam berpikir ketika diberikan soal-soal diskusi, dan eksperimen 

sederhana untuk mengamati fenomena yang telah dijabarkan oleh teori-teori 

fisika. Karena itu, siswa cenderung mendapatkan pengetahuan lebih banyak, 

namun dengan cara yang lebih santai, yaitu dengan bereksperimen sederhana 

sekaligus mendiskusikan soal-soal dari guru. Dengan kata lain, dari hasil 

analisis yang dilakukan dan deskripsi yang diberikan bisa dikatakan bahwa 

metode Team Assisted Individualization berbasis Eksperimen berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar fisika siswa kelas X  MAN 1 Mataram 

tahun ajaran 2010/2011 . 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Karni (2010) yang menerapkan pembelajaran kooperatif 

Team Assisted Individualization, ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar 

fisika siswa kelas VII Tata Niaga SMPN 15 Mataram. Disamping itu, telah 

diungkapkan oleh Isjoni (2010) pembelajaran kooperatif merupakan 

merupakan kegiatan pembelajaran kelompok yang terarah, terpadu, efektif, 

dan efisien, ke arah mencari atau mengkaji sesuatu melalui proses kerja sama 

dan saling membantu sehingga tercapainya proses dan hasil belajar yang 

produktif. Slavin (2010) juga mengungkapakan dalam bukunya bahwa Team 

Assisted Individualization telah memberikan kesempatan kepada para siswa 

yang kurang mampu untuk bekerja sama dengan siswa yang pintar, dan Team 
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Assisted Individualization juga membuat siswa dapat menentukan tujuan dan 

meraihnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization berbasis Eksperimen berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar fisika siswa kelas X MAN 1 Mataram Tahun Ajaran 

2010/2011. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Bagi siswa, dalam pembelajaran yang menerapkan model Kooperatif 

Tipe Team Assisted Individualization berbasis Eksperimen harus 

memperhatikan langkah-langkah pembelajaran serta waktu yang 

diberikan oleh guru. 

2. Bagi guru fisika, model pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization berbasis Eksperimen dapat digunakan sebagai alternatif 

proses belajar mengajar di kelas. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization berbasis 

Eksperimen diharapkan dapat menerapkannya pada materi yang berbeda. 
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4. Bagi pembaca agar dapat menyempurnakan perencanaan pelaksanaan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assissted Individualizaion 

berbasis Eksperimen. 
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