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Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika 
siswa kelas VII H SMP Negeri 10 Mataram. Salah satu penyebab rendahnya hasil 
belajar ini, karena guru kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses 
pembelajaran. Pemahaman konsep yang kurang juga siswa mengakibatkan siswa 
kesulitan dalam memahami dan menyelesaikn masalah. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa kelas VII H SMP Negeri 10 Mataram melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
pada materi segi empat tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 
5 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, 
tahap evaluasi dan terakhir tahap refleksi. Adapun indikator kerja penelitian ini 
adalah aktivitas belajar mateatika siswa berkategori aktif dan hasil belajar siswa 
meningkat dengan nilai rata-rata minimal 71 dari nilai maksimum 100, serta tercapai 
ketuntasan klasikal minimal 85%. Hasil penelitian menunjukan aktivitas siswa 
berkategori aktif dan hasil belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya. Hasil 
aktivitas belajar siswa siklus I dan II yaitu aktif. Nilai rata-rata siswa untuk siklus I 
dan II berturut-turut 73,95 dan 90,89. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal 
siswa siklus I dan II berturut-turut 72,97% dan 91,89%. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization (TAI) pada materi segi empat dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VII H SMP Negeri 10 Mataram tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : TAI (Team Assisted Individualization), hasil belajar 
 
 

 THE IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TO INCREASE THE 

MATHEMATIC LEARNING OUTCOME ON THE TOPIC SQUARE AT 
CLASS VII H SMPN 10 MATARAM ACADEMIC YEAR 2012/2013 

 
Abstract : The background of this research in the low Mathematic student learning 
outcome of Grate VII H SMPN 10 Mataram. One of the factor causes the low 
students learning process. The lack of the concept comprehension also causes the 
students was difficult in understanding and solving the problem. To solve those 



problem is by implementing the TAI Coorperative Learning Model. Therefore the 
objective of the research is to increase student learning outcome of grade VII H 
SMPN 10 Mataram on the topic square in academic year 2012/2013. The research is 
a classroom action research whice is carried out in two cycles. Each cycles consist of 
five phases, planning, action, observation, evaluation, and reflection. As for the 
indicator of this research is students mathematic learning activity is active and 
student learning outcome increase with average score at least 71 from the maksimum 
score 100, and the students reached the classical studying completeness 85%. The 
result of the research showed that students learning activity become more active and 
student learning outcome increased in each cycles. The average score in cycle I and 
II is a 73, 95, and 91, 89 respectivey. In addition, the percentage of student’s 
classical studying completness in cycle I and II is 72, 97%, and 91, 89%. The 
research finding showed that the implementation of TAI types of coorperative 
learning model in effective in increasing the students learning outcome at Grade VII 
H SMPN 10 Mataram academic year 2012/2013. 
 
Keyword : TAI (Team Assisted Individualization), learning outcome. 
 
 
I. Pendahuluan 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir, karena 
itu matematika sangat diperlukan, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun 
dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Sehingga matematika perlu dibekalkan 
kepada setiap peserta didik sejak dasar [3]. Sekolah mempunyai andil yang 
sangat besar dalam hal tersebut melalui pembelajaran di kelas. Mata pelajaran 
matematika harus dirancang tidak hanya untuk mempersiapkan siswa 
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi tetapi juga untuk memasuki dunia 
kerja. Namun sampai saat ini sebagian besar siswa merasa bosan, sama sekali 
tidak tertarik dan bahkan benci terhadap matematika. Matematika masih menjadi 
momok yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. 

Tujuan pembelajaran matematika [1], yaitu agar siswa memiliki 
kemampuan: 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) mengkomunikasikan gagasan 
dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas masalah; 3) 
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika; 4) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh; dan 5) memiliki sikap menghargai kegunaan 
matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan 
minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 
pemecahan masalah.   

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di sekolah 
adalah rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika.  
Permasalahan tersebut juga dialami oleh siswa-siswa di SMP Negeri 10 
Mataram. Hal ini menuntut peran guru matematika agar lebih kreatif lagi untuk 
merancang suatu pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan materi 



yang di ajarkan. Rendahnya hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 10 
Mataram dapat di lihat dari hasil ujian semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 
yang tercantum pada tabel 1.1 berikut : 
Tabel 1.1 : Data Hasil Ujian Semester Ganjil Pada Mata Pelajaran Matematika 
Kelas VII SMP Negeri 10 Mataram Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Kelas Jumlah 
Siswa 

Rata-rata 
Nilai 

Ketuntasan 
Klasikal 

1 VII A 40 54.0 62% 
2 VII B 40 40.7 50% 
3 VII C 40 63.7 62% 
4 VII D 39 41.1 35% 
5 VII E 40 53.4 40% 
6 VII F 38 64.9 70% 
7 VII G 40 41.3 38% 
8 VII H 40 37.4 32% 
9 VII I 40 55.5 45% 

10 VII J 40 44.0 60% 
(Sumber: daftar nilai semester ganjil siswa kelas VII SMP Negeri 10 Mataram 
tahun pelajaran 2012/ 2013) 

Berdasarkan data pada table di atas terlihat nilai rata-rata kelas VII H lebih 
rendah dibandingkan kelas yang lainnya yaitu 37.4 dan hanya terdapat 32% siswa 
memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 
ditetapkan sekolah tersebut yaitu 71 dari nilai maksimum 100. Dimana, KKM 
adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai 
ketuntasan dengan memperhatikan aspek kompleksitas, aspek sumber daya 
pendukung dan aspek intake.  

Penyebab rendahnya hasil belajar siswa VII-H antara lain kurangnya 
kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran, siswa kurang termotivasi dalam 
mengikuti pembelajaran, dan siswa cenderung tidak serius dalam pembelajaran, 
seperti siswa kurang merespon pertanyaan-pertanyaan dan soal yang diberikan 
guru, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, siswa jarang ada yang mau 
mencatat materi pelajaran yang sudah diberikan guru. Terlebih lagi siswa 
cenderung kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas maupun pekerjaan 
rumah (PR) yang diberikan oleh guru. Sebagian besar siswa kurang mempunyai 
minat yang cukup besar untuk belajar matematika. Walaupun kelas-kelas yang 
lain belum tuntas, namun kelas VII H memiliki potensi yang lebih besar dalam 
pembelajaran matematika. Terlihat dari keingintahuan siswa untuk mengerjakan 
soal dengan bertanya kepada teman yang lebih mengerti. Karena itulah peneliti 
memilih kelas VII H sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan pengalaman mengajar salah satu guru matematika kelas VII di 
SMP Negeri 10 Mataram sebelum tahun ajaran 2012/2013, materi yang dianggap 
paling rendah penguasaannya bagi siswa kelas VII yaitu pada materi segi empat. 
Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 
Tabel 1.2. Nilai Rata-Rata Ulangan Harian Pada Mata Pelajaran Matematika 
Semester Genap Kelas VII SMP 10 Mataram Tahun Ajaran 2011/2012 

Materi Rata-rata 
Himpunan 63,73 
Garis dan Sudut 55,49 



Segitiga dan Segi Empat 50,17 
(Sumber: daftar nilai ulangan harian semester genap siswa kelas VII SMP 
Negeri 10 Mataram tahun pelajaran 2011/ 2012) 

Berdasarkan table 1.2 di atas, diketahui bahwa nilai ulangan harian siswa 
pada materi segitiga dan segi empat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 
nilai ulangan harian pada materi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
penguasaan siswa terhadap materi segitiga dan segi empat masih kurang, 
terutama pada materi segi empat. Pembahasan pada materi segi empat ini, 
peneliti menekankan pada keliling dan luas segi empat. Materi segi empat ini 
masih dianggap sulit dipahami oleh siswa, karena siswa masih kebingungan 
menerapkan rumus keliling dan luas dari segi empat. Siswa juga belum begitu 
maksimal dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Rendahnya pencapaian nilai akhir siswa ini, menjadi indikasi bahwa 
pembelajaran yang dilakukan selama ini belum efektif. Salah satu kendala 
utamanya adalah dalam proses belajar mengajar antusias peserta didik untuk 
belajar masih kurang, peserta didik lebih cenderung menerima apa saja yang 
disampaikan oleh guru, diam dan enggan mengemukakan pertanyaan maupun 
pendapat. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung 
menggunakan metode pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya jawab 
dan pemberian tugas.  

Model pembelajaran kooperatif sangat cocok untuk mengatasi masalah yang 
ada dalam pembelajaran matematika karena dalam mempelajari matematika tidak 
cukup hanya mengetahui dan menghafal konsep-konsep matematika saja, tetapi 
juga dibutuhkan suatu pemahaman serta kemampuan menyelesaikan persoalan 
matematika dengan baik dan benar. Pada penerapan model pembelajaran 
kooperatif ini, peserta didik dapat lebih aktif dan peserta didik memiliki 
kesempatan yang sama dengan peserta didik yang lainnya untuk mengembangkan 
potensinya secara maksimal.   

Model pembelajaran kooperatif tumbuh dari suatu tradisi pendidikan yang 
menekankan berpikir dan latihan bertindak demokratis, pembelajaran aktif, 
perilaku kooperatif, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat multibudaya. 
Dalam pelaksanaannya pembelajaran kooperatif dapat merubah peran guru dari 
peran terpusat pada guru ke peran pengelola aktivitas kelompok kecil. Sehingga 
dengan demikian peran guru yang selama ini monoton akan berkurang dan 
peserta didik akan semakin terlatih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, 
bahkan permasalahan yang dianggap sulit sekalipun. Beberapa peneliti yang 
terdahulu yang menggunakan model pembelajaran kooperatif menyimpulkan 
bahwa model pembelajaran tersebut telah memberikan masukan yang berarti bagi 
sekolah, guru dan terutama peserta didik dalam meningkatkan prestasi.   

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran  yang berfokus 
pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam 
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pada model 
pembelajaran kooperatif terdapat berbagai tipe diantaranya tipe TAI  (Team 
Assisted Individualization). Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 
individual. Dimana, pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) ini masing-masing anggota dalam kelompok memiliki 
tugas yang setara atau sama. 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 kemampuan dan keterampilannya, 
sedangkan siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang 
diselesaikan dalam kelompok tersebut. Pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization (TAI) ini sangat sesuai dengan kondisi kelas yang akan 
di teliti. Dimana, sebagian siswa masih bermasalah dengan pembelajaran 
individu. Dapat pula mempergunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan tujuan 
membantu menurunkan rumus keliling dan luas daerah segi empat. Oleh karena 
itu, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini, 
diharapkan masala-masalah yang telah dikemukakan di atas dapat teratasi. 

 
 
II. Tinjauan Pustaka 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya[5]. 
Kemudian  belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri 
seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat 
pengalaman dan latihan[2]. Dari pengertian di atas, peneliti menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)  untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Dibuatnya model ini dengan beberapa alasan. 
Pertama, model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program 
pengajaran individual. Kedua, model ini memberikan tekanan pada efek sosial 
dari belajar kooperatif. Ketiga, TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam 
program  pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar siswa secara 
individual[6].  

Model pembelajaran ini terdiri dari delapan komponen, yaitu: 1) Teams, 
yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 5 peserta 
didik, 2) Placement Test, yaitu pemberian pre-tes kepada peserta didik atau 
melihat rata-rata nilai harian  peserta didik agar guru mengetahui kelemahan 
peserta didik 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 yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan 
guru memberikan bantuan secara individual kepada peserta didik yang 
membutuhkan, 5) Team Scores and Team Recognition, yaitu pemberian skor 
terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 
kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang 
berhasil dalam menyelesaikan tugas, 6) Teaching Group, yakni pemberian 
materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas kelompok, 7) Fact 
Test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh peserta 
didik, dan 8) Whole-Class Units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali 
diakhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
ini, merupakan gabungan dari pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 
individual. Dimana, siswa dituntut untuk berperan aktif mengeluarkan ide-ide 
mereka dalam proses pembelajaran dan memberi bantuan kepada siswa lain 



dalam satu kelompok yang membutuhkan. Penerapan model pembelajaran pada 
materi segi empat sangat sesuai, karena dengan guru memberikan permasalahan 
pada materi segi empat, setiap kelompok dan siswa khususnya dituntut untuk 
mampu lebih aktif dan kreatif mengemukakan ide/pendapat dibantu dengan 
menggunakan media Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk membimbing siswa 
memperoleh jawaban. Maka dari itu, dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) ini, diharapkan masalah-
masalah yang ada pada pembelajaran siswa pada materi keliling dan luas segi 
empat ini dapat terselesaikan atau terpecahkan dengan baik. 

 
 

III. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

reseach). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Mataram. Subjek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas VII-H Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 37 orang. Adapun faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini 
adalah faktor siswa yang terdiri dari kemampuan awal, keterlaksanaan 
pembelajaran dan peningkatan hasil belajar matematika siswa pada materi 
segiempat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization dan faktor guru yaitu kesesuaian proses pembelajaran selama 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
prosedur penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Adapun 
rincian pelaksanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Perencanaan pembelajaran di dalam kelas 

No Siklus Pertemuan 
Ke 

Sub Materi 
Pokok Indikator 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

1 I 

1 
Persegi, 
persegi 

panjang dan 
jajargenjang 

Menurunkan rumus keliling 
persegi, persegi panjang dan 
jajargenjang dan penggunaannya 
dalam pemecahan masalah 

3 x 40 

2 

Menurunkan rumus luas daerah 
persegi, persegi panjang dan 
jajargenjang dan penggunaannya 
dalam pemecahan masalah 

2 x 40 

3 Evaluasi Siklus I 1 x 40 

2 II 

1 
Belah 

ketupat, 
layang-

layang dan 
trapesium 

Menurunkan rumus keliling belah 
ketupat, layang-layang dan 
trapesium dan penggunaannya 
dalam pemecahan masalah 

2 x 40 

2 

Menurunkan rumus luas daerah 
belah ketupat, layang-layang dan 
trapesium dan penggunaannya 
dalam pemecahan masalah 

3 x 40 

3 Evaluasi Siklus II 1 x 40 



Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 
dibuat dan memuat lima tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan tindakan, tahap 
pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap evaluasi, sertatahap refleksi.  

Data-data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua instrument 
penelitian yaitu tes evaluasi hasil belajar berupa soal uraian yang digunakan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa dan persentase ketuntasan belajar dan 
lembar observasi yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa 
dan data aktivitas kegiatan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
Untuk mengetahui rata-rata nilai hasil tes siswa, digunakan rumus sebagai 
berikut: 

푀 =
∑ 푋푖
푁  

Keterangan: 
M = Nilai rata-rata siswa 
Xi = Nilai masing-masing siswa i = 1, 2, 3, … , n  
N = Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

Sedangkan untuk menentukan ketuntasan belajar siswa secara klasikal 
digunakan rumus sebagai berikut: 

Kb =  푥 100 % 
Keterangan: 
Kb = Ketuntasan belajar 
A = banyaknya siswa yang memperoleh nilai maksimum ( A ≥ 71 ) 
n = Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

Untuk menentukan aktivitas siswa, terlebih dahulu ditentukan skor aktivitas 
siswa. Skor aktivitas siswa merupakan jumlah dari skor tiap indikator aktivitas 
siswa.  Skor indikator aktivitas siswa dihitung dengan rumus berikut: 

푋 = 
N

Xi
N

i

1

 
Keterangan: 
푋= skor rata-rata aktivitas belajar siswa 




N

i
Xi

1

 = total skor aktivitas belajar 

N = banyak deskriptor  
Untuk menentukan kriteria aktivitas siswa digunakan skor standar seperti 

yang tertera pada tabel 2.2 berikut ini[4]: 
Tabel 2.2 : Pedoman kriteria aktivitas siswa 

Interval Interval Skor Kategori Siswa 
A≥ M + 1,5 SDI A≥13,5 Sangat Aktif 

M + 0,5 SDI ≤ A<  M  + 1,5 SDI 10,5  ≤ A<13,5 Aktif 
M   - 0,5 SDI ≤ A<M + 0,5 SDI 7,5 ≤ A<10,5 Cukup Aktif 
M   - 1,5 SDI ≤ A<M + 0,5 SDI 4,5 ≤ A< 7,5 Kurang Aktif 

A<M -1,5 SDI A<4,5 Sangat Kurang Aktif 
Dengan A adalah rata-rata skor indikator 

Data aktivitas guru ini digunakan sebagai pedoman guru untuk memperbaiki 
pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Data mengenai aktivitas 



guru diambil menggunakan lembar observasi berupa activity check list kemudian 
dilihat kesesuaiannya dengan scenario pembelajaran dan dideskripsikan 
kelebihan dan kekurangannya. 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah: 
1. Aktivitas belajar matematika siswa minimal berkategori aktif dan mengalami 

peningkatan rata-rata skor pada tiap siklusnya setelah diterapkan model 
pembelajaran tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

2. Terjadinya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa dan 
siswa dikatakan tuntas belajar apabila minimal 85% siswa memenuhi KKM, 
yaitu nilai minimal 71 dari nilai maksimal yaitu 100 pada siklus terakhir. 
 
 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan tujuan penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil  belajar 
matematika siswa kelas VII-H SMPN 10 Mataram tahun pelajaran 2012/ 2013 
pada materi segiempat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization (TAI). Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus 
yaitu siklus I dan siklus II yang terdiri atas tiga pertemuan disetiap siklusnya 
dengan dua pertemuan untuk menyampaikan materi dan satu pertemuan untuk 
evaluasi. Berikut tabel ringkasan hasil analisis prestasi belajar siswa siklus I dan 
siklus II. 
Tabel 3.1: Ringkasan Hasil Prestasi Belajar Siswa pada Siklus I sampai Siklus 
II. 

Siklus 

Aktivitas Belajar 
Siswa Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata 
skor 

Kategori Nilai 
Tertinggi 

Nilai 
Terendah 

Nilai 
Rata-rata 

Ketuntasan 
Klasikal 

(%) 
I 11,67 Aktif 100 24 73,95 72,97 
II 13 Aktif 100 60 90,89 91,89 

 
Dari tabel 4.5 diketahui hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa rata-

rata skor aktivitas siswa adalah 11,67 dengan kategori aktif, dan hasil tersebut 
mencapai indikator kerja yang ditentukan. Selanjutnya hasil evaluasi tentang 
prestasi belajar dengan nilai rata-rata kelas 73,95 dan persentase ketuntasan 
klasikal 72,97% belum memenuhi indikator kerja yang yang telah ditentukan 
pula atau yang diharapkan. Hal ini terjadi karena terdapat kekurangan-
kekurangan selama proses pembelajaran. 

Pada tahap penyajian materi yang diadopsi dari komponen Teaching Group, 
guru tidak masuk kelas tepat waktu dikarenakan jadwal yang dimiliki guru 
kurang sesuai dengan jadwal dari sekolah sehingga kebanyakan siswa yang 
keluar kelas saat siswa-siswa kelas yang lain pada memulai pembelajaran. 
Selanjutnya, pada tahap pembagian kelompok yang diadopsi dari komponen 
Teams, suasana kelas menjadi ribut dan kurang kondusif. Sebagian siswa tidak 
mau duduk bersama kelompok yang sudah ditentukan oleh guru berdasarkan 
hasil pre-test siswa yang diadopsi dari komponen Placement Test, dikarena 
sebagian besar siswa ingin menentukan kelompok mereka sendiri. Pada tahap 



pengerjaan LKS yang diadopsi dari komponen Team Study, saat selesai 
mengerjakan LKS dan melaporkan hasil keberhasilan kelompok masing-masing, 
siswa saling tunjuk untuk maju mempersentasikan hasil kelompok mereka. Pada 
tahap memberikan post-test yang diadopsi dari komponen Fact Test, siswa 
merasa kurang percaya diri dengan hasil jawaban mereka sendiri, sehingga 
kebanyakn siswa yang mendapatkan hasil dan nilai yang sama/mirip. Pada siklus 
ini juga ada siswa yang tidak menjawab soal dengan penuh atau hanya sebagian 
dari lima soal yang disediakan. Karena kurangnya motivasi yang diberikan inilah 
yang menyebabkan salah seorang siswa tersebut mendapatkan nilai terendah. 

Sedangkan faktor dari guru adalah penguasaan kelas yang masih kurang 
sehingga terjadi keributan di dalam kelas. Selain itu, guru juga masih kurang 
dalam memanfaatkan waktu belajar, sehingga pembelajaran tidak sesuai dengan 
yang telah direncanakan dalam skenario pembelajaran. Hal ini dikarenakan 
banyaknya alokasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal latihan, 
penjelasan guru juga kurang kepada siswa dalam mengerjakan latihan mereka, 
sehingga siswa kesulitan dalam menjawab soal. Karena banyaknya alokasi 
waktu yang digunakan, guru juga tidak memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi sampai terendah, sehingga siswa 
kurang termotivasi untuk belajar.  

Mengingat belum tercapainya indikator kerja yang telah ditentukan maka 
berdasarkan observasi terdapat kekurangan-kekurangan yang terjadi selama 
proses pembelajaran siklus I, misalnya pada awal-awal siswa kurang aktif dalam 
berinteraksi dengan anggota kelompoknya selama proses diskusi, siswa tidak 
tertib dan kurang mampu mengungkapkan ide/pendapatnya, tetapi setiap 
pertemuan siswa mulai menunjukan keaktifannya. Selain itu, berdasarkan tabel 
hasil evalusi siklus I dan analisisnya terlihat bahwa persentase keberhasilan 
siswa menjawab soal yang berkaitan dengan satuan keliling dan luas masih 
kurang. Dan guru menekankan kembali pada satuan luas dan keliling pada saat 
mengerjakan suatu latihan. Karena indikator yang ditetapkan belum tercapai, 
maka penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan memperhatikan perbaikan siklus 
sebelumnya, seperti: kedisiplinan guru, ketekunan siswa, kreatif siswa, 
penguasaan kelas guru, pemanfaatan waktu belajar dan motivasi siswa. 

Pada siklus II, guru melakukan beberapa langkah perbaikan berdasarkan 
kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I sehingga dari hasil analisis nilai 
rata-rata aktivitas belajar siswa lebih meningkat. Skor aktivitas belajar siswa 
pada sikuls II telah mencapai kategori yang ditentukan yaitu berkategori aktif, 
demikian pula dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang melebihi nilai 71, 
dan ketuntasan klasikal siswa sudah mencapai indikator kerja yang telah 
ditentukan. Dari tabel 4.5 pada siklus II terlihat aktivitas belajar siswa 
mengalami peningkatan menjadi 13 dengan kategori aktif sehingga indikator 
kerja untuk aktivitas siswa telah tercapai. Sedangkan nilai rata-rata klasikal kelas 
juga mengalami peningkatan dari 73,95 pada siklus I menjadi 90,89 pada siklus 
II, kemudian persentase ketuntasan klasikalnya juga mengalami peningkatan dan 
diperoleh persentase sebesar 91,89%. Sehingga keseluruhan indikator prestasi 
belajar siswa pada siklus kedua ini sudah tercapai. Kekurangan-kekurangan yang 
terdapat pada siklus I tidak nampak lagi. Dan siswa yang mendapatkan nilai 
terendah pada siklus I, masih tidak tuntas hanya saja nilai siswa tersebut semakin 
meningkat dikarenakan motivasi pada siswa tersebut sudah mulai nampak. 



Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa rata-rata skor aktivitas siswa pada 
setiap siklus mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa siswa sudah 
mulai aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan peningkatan nilai rata-rata 
ketuntasan klasikal belajar siswa pada tiap siklus, menunjukkan besarnya 
pemahaman konsep siswa terhadap materi segi empat setelah diterapkannya 
model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization (TAI). Hal ini 
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cita Retno Wulandari, mahasiswa 
UMS, yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Assisted 
Individualization (TAI) pada Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Minat 
Belajar Siswa Pokok Bahasan Aritmetika Sosial (Siswa Kelas VII SMPN I 
Manyaran Tahun Pelajaran 2005/2006)” menyimpulkan bahwa model 
pembelajaran tipe TAI lebih tepat digunakan pada minat belajar sedang dan 
rendah dan kurang tepat digunakan pada minat belajar tinggi. Penelitian ini juga 
menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan metode TAI 
memberikan peningkatan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 
aritmetika sosial. Dan penelitian Faizin yang berjudul “Meningkatkan hasil 
belajar siswa pada sub materi pokok pecahan kelas VII D Semester I MTs N 
Petarukan Tahun Ajaran 2008/2009 Menggunakan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI)” memberikan hasil 
bahwa hasil belajar dan aktivitas belajar meningkat pada setiap siklus. Pada 
siklus ke dua menunjukkan bahwa rata-rata nilai 7,61 dengan ketuntasan klasikal 
77,5 % serta rata-rata aktivitas belajar menunjukkan 74%. Dengan demikian 
penelitian ini berhasil dalam penelitian ini. 

Meningkatkan hasil belajar, motivasi belajar, mengurangi prilaku yang 
mengganggu dan konflik antar pribadi, membantu peserta didik yang 
lemah/peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar, 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan mengurangi 
anggapan banyak peserta didik bahwa matematika itu sangat sulit, mendapat 
penghargaan atas usaha mereka serta melatih peserta didik untuk bekerja secara 
kelompok, melatih keharmonisan dalam hidup bersama atas dasar saling 
menghargai. Hal-hal ini diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar dan 
mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Dan dengan menghindari materi yang 
tidak pernah diketahui siswa sebelumnya, proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dapat membantu 
perkembangan peserta didik.  Pencapaian prestasi belajar siswa yang meningkat 
dari siklus I hingga siklus II disebabkan penerapan model pembelajaran 
koopertaif tipe Team Assisted Individualization (TAI) berdampak positif 
terhadap perkembangan hasil belajar siswa. 

Dengan demikian berdasarkan pembahasan maka penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) ini dapat 
meningkatkan hasil belajar belajar siswa kelas VII-H SMP Negeri 10 Mataram 
tahun pelajaran 2012/2013. 

 
V. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan 
dan sesuai dengan indikator keberhasilan dari penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 



1. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) pada materi segi empat dapat meningkatkan hasil 
belajar Matematika siswa kelas VII-H SMP Negeri 10 Mataram tahun 
pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan nilai rata-rata 
tiap siklus. Nilai rata-rata siklus I sebesar 73,95 dengan ketuntasan klasikal 
sebesar 72,97%. Nilai rata-rata siklus II sebesar 90,89 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 91,89%. 

2. Tahap-tahap dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization (TAI) yang paling dominan dalam meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa kelas VII-H SMP Negeri 10 Mataram tahun 
pelajaran 2012/2013 adalah pertama yang diadopsi dari komponen Placement 
Test, yaitu pemberian pre-test kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian 
siswa untuk mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. Kedua yang 
diadopsi dari komponen Teaching Group, yaitu pemberian materi secara 
singkat. Ketiga yang diadopsi dari komponen Teams, yaitu pembentukan 
kelompok kecil yang heterogen berdasarkan nilai ulangan harian siswa. 
Keempat yang diadopsi dari komponen Team Study, yaitu setiap kelompok 
mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang telah dirancang sendiri 
sebelumnya, dan  guru memberikan bantuan secara individual bagi siswa 
yang memerlukannya. Kelima yang diadopsi dari komponen Student 
Creative, yaitu ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dan 
meyakinkan setiap anggota telah paham dan siap mempresentasikan hasil. 
Keenam yang diadopsi dari komponen Fact Test, yaitu guru memberikan 
post-test untuk dikerjakan secara individu. Ketujuh yang diadopsi dari 
komponen Team Score and Team Recognition, yaitu menetapkan kelompok 
terbaik dan memberikan penghargaan sampai kelompok yang kurang 
berhasil. Dan terakhir memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi 
yang ditentukan. 
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