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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang lebih baik model 

pembelajaran kooperatif  tipe Teams Assisted Individualization (TAI) terhadap hasil belajar kimia 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan pada siswa kelas XI MIA SMAN 1 Gunungsari. Desain 

penelitian yang digunakan adalah quasi experimental dengan rancangan nonequivalent control group 

design dengan populasi adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMAN 1 Gunungsari yang terdiri dari 4 

kelas. Sampel penelitian terdiri dari 2 kelas yaitu kelas XI MIA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

XI MIA 4 sebagai kelas kontrol yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. model 

pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) pada kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa berupa tes pilihan ganda pada materi kelarutan dan hasil kali. Uji hipotesis dengan 

gain-t test menunjukkan thitung (1.678) > ttabel (1.671) pada taraf signifikan 5%, sehingga Ha diterima. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI memberikan pengaruh 

yang lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kimia materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan pada siswa kelas XI MIA SMAN 1 Gunungsari. 

 

Kata Kunci : Model pembelajaran kooperatif Teams Assisted Individualization (TAI), hasil belajar, 

kelarutan dan hasil kali kelarutan.  
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THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TEAMS ASSISTED 

INDIVIDUALIZATION (TAI) TOWARDS LEARNING OUTCOMES FOR CHEMISTRY WITH 

SOLUBILITY AND CONSTANT SOLUBILITY PRODUCT STUDENTS IN CLASS XI MIA 

SMAN 1 GUNUNGSARI 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether there is a influence of cooperative learning type Teams 

Assisted Individualization (TAI) to the chemistry learning outcomes on solubility and solubility 

product constant in class XI MIA SMAN 1 Gunungsari. The research design used was quasi 

experimental with nonequivalent control group design with the population being all students of class 

XI MIA SMAN 1 Gunungsari consisting of 4 classes. The research sample consisted of 2 classes, 

namely class XI MIA 3 as the experimental class and class XI MIA 4 as the control class which was 

determined by purposive sampling technique. Teams Assisted Individualization (TAI) learning 

model was used in the experimental class and conventional learning models was used in the control 

class. The instrument used to measure student learning outcomes was multiple choice tests on 

solubility and solubility product constant. Hypothesis was test using the gain-t test and shown that 

tcount (1.678) > tttable (1.671) at5% significance, so Ha was accepted. The resulted showed that 

cooperative learning model type TAI give better influence than the conventional learning model to 

chemistry learning outcome on solubility and solubility product constant material in class XI MIA 

SMAN 1 Gunungsari.   

  

Keywords: Cooperative learning model type Teams Assisted Individualization (TAI),  learning 

outcome, solubility and constant solubility product 

 

 



 

PENDAHULUAN 

 Salah satu masalah pokok dalam 

proses pembelajaran saat ini adalah masih 

rendahnya daya serap siswa dalam 

pembelajaran yang dapat dibuktikan dari 

rata-rata hasil belajar siswa yang masih 

tergolong rendah, padahal pemerintah sudah 

melakukan berbagi macam cara salah 

satunya dengan melakukan pengembangan 

kurikulum. Mulai tahun 2013, pemerintah 

menerapkan Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai keunggulan 

masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu 

dan teknologi. Dalam Kurikulum 2013, 

salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa 

SMA Peminatan Matematika dan Ilmu 

Alam (MIA) adalah kimia, mata pelajaran 

yang mempelajari mengenai materi dan 

perubahannya. Kimia juga mempelajari 

tentang berbagai peristiwa yang terjadi di 

sekitar kita, sehingga ilmu kimia diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari (Hasanah dkk, 

2016:75). 
Tabel 1.1 Hasil Ujian Akhir Semester Ganjil 

Mata Pelajaran Kimia Siswa Kelas XI MIA 

SMAN 1 Gunungsari Tahun Pelajaran 2017/2018 

NO Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Rata-

Rata  

 

Ketuntasan 

1. XI MIA 1 34 49,11 2,94% 

2. XI MIA 2 32 48,43 3,12% 

3. XI MIA 3 33 56.51 9,09% 

4. XI MIA 4 33 55.60 6,06% 

Sumber : Arsip guru 2017  

Berdasarkan hasil observasi peneliti 

terhadap siswa kelas XI MIA, siswa sering 

kesulitan memahami konsep dan 

perhitungan, sehingga siswa  beranggapan 

kimia itu sulit, ribet, banyak rumus dan 

reaksi. Tetapi ada siswa yang beranggapan 

suka pelajaran kimia tergantung guru, 

maksudnya jika mereka mengerti apa yang 

dijelaskan oleh guru meraka akan menyukai 

pelajaran kimia. Untuk itu sangat 

dibutuhkan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan, melibatkan siswa, 

meningkatkan aktivitas, kerjasama dan rasa 

tanggung jawab siswa, dalam konteks 

pengajaran, strategi yang dimaksudkan 

sebagai daya upaya guru dalam 

menciptakan suatu sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses mengajar 

agar tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan  dapat tercapai dan berhasil 

(Suyanti, 2010:95). Salah satu model 

pembelajaran yang sesuai dalam proses 

pembelajaran adalah pembelajaran 

kooperatif Teams Assisted Individualization 

(TAI). Model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI merupakan model pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil yang heterogen 

dengan latar belakang cara berfikir yang 

berbeda untuk saling membantu terhadap 

siswa yang lain yang membutuhkan 

bantuan. Dalam hal ini diterapkan 

bimbingan antar teman yaitu  siswa yang 

pandai bertanggung jawab terhadap siswa 

yang lemah atau kurang pandai, disamping 

itu dapat meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kelompok kecil. Siswa yang pandai 

dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya sedangkan siswa yang 

kurang pandai dapat terbantu dalam 

menyelesaikan permasalahannya (Hariyati 

dkk, 2013:722). Teams Assisted 

Individualization (TAI)  merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang menarik 

karena menerapkan gabungan dari dua hal, 

yaitu belajar dengan kemampuan masing-

masing individu dan belajar kelompok. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI, tiap-tiap kelompok memiliki seorang 

siswa yang berperan sebagai asisten yang 

bertugas membantu siswa lain yang 

mendapat kesulitan dalam proses 

pembelajaran. Asisten ini dipilih dengan 

cara melihat nilai ulangan materi 

sebelumnya dengan mempertimbangkan 

keaktifan siswa yang bersangkutan. Asisten 

memiliki prestasi dan keaktifan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan anggota 

kelompoknya (Utami dkk 2015:159). 

Menurut Slavin dalam Asri 

(2011:23-26) Terdapat delapan komponen 

dalam pembelajaran kooperatif Team 

Assisted Individualization, yaitu: a. Teams, 

teams merupakan kegiatan pengelompokan 

siswa yang bersifat heterogen secara 



 

akademik dan jenis kelamin. Setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 orang. Fungsi 

utama pembentukan kelompok tersebut 

adalah untuk memastikan semua anggota 

kelompok belajar. b. Placement test, 

sebelum pembelajaran kooperatif Team 

Assisted Individualization dimulai para 

siswa diberi pre test, baik secara lisan 

maupun tulisan, soal yang diberikan 

berkenaan dengan materi yang diajarkan. 

Hal ini dianggap perlu untuk mengetahui 

kemampuan siswa yang bertujuan untuk 

mekihat kesiapan dan kelemahan siswa. c. 

Teaching Group, guru menyampaikan 

materi secara klasikal kepada siswa yang 

telah dikelompokkan. d. Team Study, setiap 

siswa diberi seperangkat pembelajaran 

kimia yang terdiri dari lembar kegiatan 

siswa dengan mengerjakan dalam kelompok 

masing-masing- masing. e. Student 

Creative, dalam proses pembelajaran yang 

paling banyak berperan adalah siswa. Siswa 

akan berusaha untuk menyelesaikan soal-

soal yang ada dalam perangkat 

pembelajaran. f. Team Score and Team 

Recognition, diakhir setiap pertemuan guru 

memberikan tes formatif dan menghitung 

skor kelompok. Skor ini didasarkan pada 

formatif yang dikerjakan oleh masing-

masing kelompok. g. Fact Test, setelah 

materi pokok selesai, siswa mengikuti tes-

tes kecil berdasarkan materi yang dipelajari. 

h. Wholde–Class Unit, yaitu pemberian 

materi oleh guru kembali di akhir waktu 

pembelajaran dengan strategi pemecahan 

masalah. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

Quasy Experimental Design atau 

eksperimen semu. Jenis penelitian ini 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2013:114) Quasy 

Experimental digunakan karena pada 

kenyataannnya sulit mendapatkan kelompok 

kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu nonequivalent control 

group design, desain ini hampir sama 

dengan pretest-posttest control group 

design, hanya pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol yang 

tidak dipilih secara random.  

Penelitian ini, terdapat dua kelompok 

yang disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Data awal pada 

penelitian ini berupa hasil belajar siswa 

yang diambil dari nilai ujian semester 1. 

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian 

ini adalah menerapkan model pembelajaran 

Teams Assisted Individualization (TAI) 

pada kelas ekperimen dan model 

pembelajaran Konvensional (metode 

ceramah dan tanya jawab) pada kelas 

kontrol. Pada masing masing kelas 

diberikan pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

perlakuan, kemudian di akhir penelitian 

dilakukan posttest untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh perlakuan yang diberikan. 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 

Gunungsari, kegiatan penelitian ini 

berlangsung mulai bulan April – Mei 2018 

dengan jumlah populasi  seluruh siswa kelas 

XI MIA sebanyak 132 orang. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIA 3 

sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 

32 orang dan siswa Kelas XI MIA 4 sebagai 

kelas kontrol yang berjumlah 33 orang . 

Teknik pengambilan sampel (sampling) 

yang digunakan yaitu teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2016:84-85). 

Variabel bebas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah model pembelajaran 

Teams Assisted Individualization (TAI)  dan 

model pembelajaran konvensional. 

Sedangkan variabel terikat pada penelitian 

ini adalah hasil belajar siswa. 

 Penelitian ini menggunakan 

instrumen tes hasil belajar. Instrumen tes 

yang digunakan berupa tes objektif dengan 

bentuk pilihan ganda. Instrumen yang telah 

disusun terlebih dahulu diuji tingkat 

validitasnya dengan uji validitas isi 



 

menggunakan statistik Aiken’s V dan 

validitas butir soal menggunakan Korelasi 

biserial. Untuk menguji reabilitas instrumen 

menggunakan rumus KR-20. Uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan Gain uji-

t. Gain uji-t dilakukan setelah data dianalisis 

dengan uji normalitas dan homogenitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

lebih baik model pembelajaran kooperatif  

Teams Assisted Individualization (TAI) 

terhadap hasil belajar kimia materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan pada 

siswa kelas XI MIA SMAN 1 Gunungsari.  

Pengaruh model pembelajaran ini dapat 

dilihat dari peningkatan nilai tes awal 

pretest hingga tes akhir posttest pada ranah 

kognitif. Pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan pada masing-masing kelas 

sebanyak lima kali pertemuan, termasuk 

kegiatan pretest dan posttest. Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan yakni 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

Teams Assisted Individualization. 

Peneliti memberikan pretest untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum diberikan perlakuan model 

pembelajaran dan posttest untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan model pembelajaran. 

Setelah melakukan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif TAI pada materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan, diperoleh hasil 

penelitian bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar kimia antara siswa yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif TAI dengan siswa yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Grafik nilai rata-rata pretest-

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disajikan pada Gambar 5.1. 

 
Gambar 5.1 Grafik perbandingan nilai 

rata-rata pretest dan posttest

 Gambar 5.1 menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata pretest dan posttest kelas 

eksperimen lebih besar daripada kelas 

kontrol sehingga kelas eksperimen 

mengalami peningkatan nilai yang lebih 

besar. Hasil pretest pada kedua kelas 

menunjukkan nilai rata-rata yang rendah 

dan masih di bawah KKM (78). Nilai yang 

rendah ini dikarenakan siswa belum 

memahami materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan  meskipun sebelum pretest telah 

diberikan kesempatan belajar mandiri 

menggunakan buku paket pegangan siswa 

selama ± 15 menit dan sehari sebelumnya 

sudah diberitahu untuk belajar tentang 

materi kelarutan hasil kali kelarutan 

dirumah. Sedangkan pada hasil posttest, 

nilai rata-rata kedua kelas meningkat. 

Peningkatan nilai rata-rata ini disebabkan 

karena kedua kelas diberikan perlakuan 

model pembelajaran dan sudah mempelajari 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

tetapi nilai rata-rata posttest masih dibawah 

nilai KKM (78).  

Peningkatan hasil belajar baik pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 

meskipun peningkatan tidak berbeda jauh 

tetapi peningkatan pada kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini 

bisa jadi karena pengaruh model 

pembelajaran yang digunakan pada saat 

proses pembelajaran yakni pembelajaran 

dengan model kooperatif Teams Asissted 

Individualizatio (TAI). Model pembelajaran 

Teams Assisted Individualization (TAI) 

adalah model pembelajaran kooperatif 
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dengan membentuk kelompok kecil yang 

heterogen yang tingkat kemampuan 

berbeda-beda dimana siswa yang memiliki 

kemampuan yang lebih sebagai asisten atau 

ketua kelompok yang bertugas secara 

individu membantu anggota yang kurang 

pada kelompok tersebut. Penerapan model 

TAI dapat memupuk kerja sama antara 

siswa juga ikut berpengaruh terhadap 

peningkatan aspek kognitif karena siswa 

dapat saling membantu dalam proses 

pembelajaran.  

Pada  metode ini selain siswa 

terlibat langsung dalam kegiatan belajar di 

dalam kelas juga membuka kesempatan 

bagi siswa untuk belajar sesuai dengan taraf 

kemampuan belajarnya. Selain itu, 

terjadinya kerjasama yang baik dalam 

kelompok menyebabkan interaksi antar 

anggota kelompok menjadi efektif dan 

maksimal, sehingga siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dapat membantu siswa 

yang memiliki kemampuan rendah. Para 

siswa yang bekerja dalam TAI saling 

mendorong satu sama lain untuk bekerja 

dengan cepat supaya dapat menyelesaikan 

seluruh tugas. Dengan metode pembelajaran 

kooperatif model TAI siswa lebih berani 

dalam menyatakan pendapat, dan lebih 

termotivasi untuk bersaing dengan 

kelompok  lain. Kebebasan untuk 

menyatakan pendapat serta penghargaan 

yang diterima siswa merupakan modal 

psikologis untuk berprestasi. Ketika siswa 

menyatakan pendapat kemudian dinyatakan 

benar maka ia akan merasa puas dan 

bangga, sebaliknya jika belum benar maka 

dia akan berusaha mencari jawaban yang 

benar. Dari sini siswa dapat membangun 

kepercayaan dirinya.  

Proses pembelajaran di kelas 

eksperimen diawali dengan pemberian 

apersepsi yaitu berupa pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menggali konsepsi 

awal siswa  terkait materi yang akan 

dipelajari. Pemberian apersepsi tersebut 

sebagai bentuk stimulasi yang dapat 

memicu ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Tahapan yang terdapat pada model 

pembelajaran kooperatif TAI dapat 

meningkatkan hasil belajar karena dalam 

kegiatan kelompok memacu siswa untuk 

meraih prestasi yang tinggi. Pada tahap 

teams study dan student creative, setiap 

siswa berhubungan satu sama lain dan 

memberikan sumbangan pikiran saling 

mempengaruhi secara positif. Pada tahap 

diskusi terdapat ketua (asisten) pada setiap 

kelompok yang bertanggung jawab terhadap 

anggotanya dan sebagai asisten guru yang 

mengkoordinir siswa pada saat diskusi. 

Tujuan pemberian LKS kepada semua siswa 

adalah untuk meningkatkan kemampuan 

individu siswa dengan mengerjakan latihan 

soal pada LKS masing-masing, tidak hanya 

mengandalkan salah satu anggota kelompok 

untuk mengerjakan LKS tersebut. Pada saat 

diskusi LKS tidak hanya dikerjakan secara 

bersama tetapi masing-masing anggota juga 

secara individu mengerjakan soal tersebut, 

ketika siswa atau anggota belum paham 

maka asisten menjelaskan bagian yang 

belum dipahami sehingga siswa di dalam 

kelompok saling bekerjasama untuk 

menyelesaikan soal di LKS. Pada tahap fact 

test, siswa diberikan tes individu untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari 

sehingga dari fact test peneliti mengetahui 

kemampuan siswa. Pembelajaran dengan 

model ini menyajikan pengalaman belajar 

kelompok yang menyenangkan. Setiap 

siswa bisa berbicara dan berpendapat serta 

mengerahkan seluruh kemampuannya 

dalam memahami materi yang diberikan, 

terutama ketika sedang mengajarkan kepada 

temannya dalam satu kelompok, sehingga 

hasil belajar mereka meningkat. Tahapan 

terakhir yaitu memberikan penguatan materi 

(whole class units) dengan bersama-sama 

menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan materi sehingga siswa 

lebih dapat memahami lagi tentang materi 

yang sudah dipelajari. 

 

Hasil penelitian ini dapat menjawab 

hipotesis yang diajukan, penerapan model 

pembelajaran kooperatif Teams Assisted 

Individualization (TAI) memberikan 



 

pengaruh yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional (ceramah dan 

diskusi) terhadap hasil belajar kimia materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan pada 

siswa kelas XI MIA SMAN 1 Gunungsari 

Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan 

menggunakan gain uji t dimana didapatkan 

nilai thitung = 1.678 dan nilai ttabel = 1,671. 

Hasil tersebut terlihat bahwa nilai thitung 

(1.678) > ttabel (1,671) sehingga hipotesis 

alternatif artinya H0 ditolak. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Utami dkk (2015)  diketahui bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif 

Team Assisted Individualization (TAI) 

berbantuan demonstrasi pada materi 

Hidrolisis Garam dapat meningkatkan 

prestasi belajar dan aktivitas siswa 

dibandingkan dengan penggunaan model 

konvensional.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Asissted Individualization (TAI) 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar kimia materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan pada 

siswa kelas XI MIA SMAN 1 Gunungsari. 

 

SARAN 

Diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya dapat mengukur tidak hanya 

hasil belajar dalam ranah kognitif saja, 

tetapi dapat menambahkannnya menjadi 

hasil belajar yang mencangkup dalam ranah 

afektif dan psikomotor dengan pendekatan 

dan model pembelajaran yang sama dan 

ketika melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan model 

pembelajaran yang sama dapat diterapkan 

dalam materi yang berbeda dan 

disandingkan dengan metode eksperimen. 
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