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ABSTRAK 

Model pembelajaran ini menitikberatkan kepada interaksi antar peserta didik untuk 
memecahkan permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu “apakah terdapat perbedaan penguasaan konsep Biologi antara peserta 
didik yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan peserta didik tanpa menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) di SMP Negeri 1 Kuripan tahun 
pelajaran 2014/2015?”. Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitianya untuk 
mengetahui perbedaan penguasaan konsep Biologi antara peserta didik yang menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan peserta 
didik tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) di SMP Negeri 1 Kuripan tahun pelajaran 2014/2015. Untuk 
menjawab rumusan masalah, maka digunakan analisis data dengan program komputer 
Microsoft excel 2013 dan uji hipotesis menggunakan uji beda dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukan thitung lebih besar dari ttabel yaitu 7,054 > 2,020 sehingga 
kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada perbedaan penguasaan konsep Biologi antara peserta 
didik yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan peserta didik tanpa menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) di SMP Negeri 1 Kuripan tahun 
pelajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 

This learning model emphasizes on student’s interaction to solve problem given by 
the teacher. The question to be answered in this study is “is there any difference in Biology 
concept mastery between students who are taught by cooperative learning model Team 
Assisted Individualization and students who are not taught by cooperative learning model 
Team Assisted Individualization in SMPN 1 Kuripan of Academic Year 2014/2015?” Based 
on the question above,  therefore the purpose of this study is to examine the difference of 
Biology concept mastery between students who are taught by cooperative learning model 
Team Assisted Individualization and students who are not taught by cooperative learning 
model Team Assisted Individualization in SMPN 1 Kuripan of Academic Year 2014/2015. 
Data is analyzed by Microsoft Excel 2013 and hypothesis is tested by t-test atlevel of 
significant95%. The result showed that tcount is bigger than ttable (7,054 > 2,020), therefore it 
can be concluded that there is difference in Biology concept mastery between students who 
are taught by cooperative learning model Team Assisted Individualization and students who 
are not taught by cooperative learning model Team Assisted Individualization in SMPN 1 
Kuripan of Academic Year 2014/2015. 
 
Key words : Cooperative Learning Model Team Assisted Individualization, Concept 

Mastery 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu faktor 

utama bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam 

hal ini pendidikan merupakan investasi 

jangka panjangbagi sumber daya manusia 

yang mempunyai nilai strategis untuk 

kelangsungan peradaban manusia sehingga 

kemajuan suatu Negara sangat tergantung 

dari tingkat pendidikan rakyatnya. Salah 

satu factor penting untuk mencapai 

peningkatan dalam pendidikan adalah 

proses pembelajaran dan dukungannya 

(Kunandar, 2007). Seiring perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

menyebabkan proses pembelajaran 

menjadi lebih mudah dilakukan karena 

tidak adanya batasan untuk belajar 

sehingga peserta didik memiliki banyak 

waktu dalam memahami materi. Namun 

tidak hanya diikuti dengan kemajuan 

IPTEK saja, tetapi harus diikuti pula 

dengan inovasi yang diberikan oleh 

pendidik terhadap proses belajar mengajar. 

Saat ini banyak sekali model pembelajaran 

yang inovatif, menyenangkan, menantang 

dan mampu memotivasi peserta didik 

untuk belajar sehingga pendidik lebih 

mudah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan, 

maka tingkat keberhasilan dalam 

pemahaman materi lebih tinggi.  

 



Keberhasilan dalam proses 

pembelajaran ini tidak hanya terpaku dari 

penyampaian pendidik terhadap peserta 

didik, tetapi juga interaksi yang baik antar 

peserta didik, peserta didik dengan 

pendidik serta peserta didik dengan 

lingkungan sekolah. Pendidik sebagai 

unsur pokok penanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan proses 

belajar mengajar, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar ini 

merupakan inti dari kegiatan transformasi 

ilmu pengetahuan dari pendidik kepada 

peserta didik. Untuk mencapaihal tersebut, 

maka diperlukan adanya strategi yang 

tepat dalam mencapai tujuan belajar 

mengajar yang diharapkan (Cahyono, 

2005). 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di SMPN 1 Kuripan kelas IX 

bahwa nilai dari mata pelajaran IPA 

khususnya Biologi sangat rendah, ini 

disebabkan karena pendidik tidak 

menggunakan model pembelajaran dan 

tidak ada interaksi yang terjadi selama 

proses pembelajaran sehingga kurangnya 

penguasaan konsep yang dimiliki oleh 

peserta didik. Dampaknya, peserta didik 

tidak memiliki keinginan untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh pendidik dan tidak memiliki 

keinginan untuk bekerjasama dengan 

peserta didik lain dalam memecahkan 

masalah selama proses pembelajaran. 

Untuk itu, diperlukan adanya model 

pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian peserta didik sehingga peserta 

didik dapat berinteraksi dengan baik antar 

sesame peserta didik maupun dengan 

pendidik dan memiliki keinginan untuk 

belajar. Untuk menjawab permasalahan 

diatas, peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assited 

Individualization (TAI). Model ini 

menitikberatkan kepada interaksi yang 

dilakukan antar peserta didik untuk 

berkerja sama dalam memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh 

pendidik dan memberikan pengarahan 

kepada peserta didik tentang adanya 

perbedaan kemampuan kognitif antar 

peserta didik agar tidak menimbulkan 

sikap negatif pada peserta didik saat 

diskusi berlangsung, sehingga akan terjalin 

komunikasi yang baik.  

Model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) 

dirancang untuk mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik secara individual. 

Menurut Slavin (1995) menegaskan bahwa 

tujuan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan proses pembelajaran yang 

mengadaptasi dari perbedaaan tiap-tiap 

peserta didik berdasarkan kemampuan 

awal, sehingga model pembelajaran ini 

dapat digunakan dalam memecahkan atau 



menyelesaikan masalah peserta didik yang 

menyangkut penguasaan konsep (ranah 

kognitif) dengan kemampuan masing-

masing setiap individu. Penguasaan 

konsep merupakan suatu hasil pemikiran 

kognitif peserta didik melalui kegiatan 

atau proses belajar.  

Menurut Slavin (1995), model 

pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dibuat 

dengan beberapa alasan : 1) model ini 

dikombinasikan dengan keunggulan 

kooperatif dan program pembelajaran 

individual, 2) model ini memberikan 

tekanan kepada efek social dari belajar 

kooperatif dan, 3) model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI disusun untuk 

memecahkan masalah dalam program 

pembelajaran, seperti dalam hal kesulitan 

belajar secara individual.  

Adapun keuntungan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) yaitu: 

peserta didik yang lemah dapat terbantu 

dalam menyelesaikan masalahnya, peserta 

didik yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya, adanya 

tanggungjawab dalam kelompok dalam 

menyelesaikan permasalahannya, dan 

peserta didik diajarkan bagaimana 

bekerjasama dalam suatu kelompok.  

Model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI dirasa sangat dibutuhkan dalam 

kegiatan pembelajaran karena dengan 

adanya kerjasama antar peserta didik dan 

juga ada monitoring dari pendidik terhadap 

individu dapat membuat pembelajaran 

yang dilakukan lebih menarik dan dapat 

mempercepat hubungan antara peserta 

didik dengan peserta didik dan peserta 

didik dengan pendidik. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, 

menuntun pertanggungjawaban peserta 

didik tidak secara kelompok saja tetapi 

pertanggungjawaban secara individu, 

sehingga diharapkan peserta didik dapat 

memanfaatkan kelompok belajarnya untuk 

memperdalam materi yang sedang 

dipelajari agar dapat memperoleh prestasi 

belajar yang maksimal (Syaifuddin, 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

Untuk Mengetahui Perbedaan Penguasaan 

Konsep Biologi antara Peserta Didik yang 

menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Peserta 

Didik tanpa menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) di SMPN 

1 Kuripan Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment), yakni jenis desain penelitian 

yang mempunyai kelompok kontrol tetapi 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 



mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono, 2010).  

Variabel independen (bebas) dalam 

penelitian ini adalah metode pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI), 

sedangkan variable dependen (terikat) 

dalam penelitian ini adalah penguasaan 

konsep biologi peserta didik.  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 

1 Kuripan yang terdiri dari lima kelas 

terbagi menjadi IX A, IX B, IX C, IX D 

dan IX E yang masing-masing setiap kelas 

berjumlah 25 peserta didik, sehingga total 

dari keseluruhan adalah 125 orang peserta 

didik. Sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan teknik Simple Random Sampling 

yaitu: teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kelompok (perkelas) bukan 

individu, sehingga diperoleh kelas IX A, 

dan IX B.  

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian penguasaan 

konsep peserta didik adalah soal tes yang 

berupa soal tes pilihan ganda. Setiap soal 

memiliki 4 alternatif jawaban (a, b, c, dan 

d) dengan satu jawaban benar, dimana 

jawaban benar diberikan skor 1 dan 

jawaban salah diberikan skor 0. Pembuatan 

soal mengacu pada kisi-kisi soal yang 

mewakili indikator rencana pembelajaran. 

Data hasil penelitian dianalisis dengan 

bantuan Data Analysis pada program 

Microsoft Excel 2013 pada taraf 

signifikansi 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) mencakup suatu kelompok kecil 

peserta didik yang bekerja sebagai sebuah 

tim untuk menyelesaikan suatu 

masalah,menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama (Setianingsih,2007). 

Dengan demikian pembelajaran kooperatif 

dapat dirumuskan sebagai kegiatan 

pembelajaran kelompok yang terarah, 

terpadu, efektif, efesien, kearah mencari 

atau mengkaji sesuatu melalui proses 

kerjasama dan saling membantu sehingga 

tercapai proses dan hasil belajar yang 

produktif.  

Salah satu model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI). Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan model 

pembelajaran bimbingan antar teman. 

Model ini menitikberatkan kepada 

interaksi yang dilakukan antar peserta 

didik untuk memecahkan permasalahan 

yang diberikan oleh pendidik dan 

memberikan informasi kepada setiap 

peserta didik tentang perbedaan 

kemampuan kognitif antar peserta didik 

agar tidak timbul sikap negatif selama 

proses diskusi berlangsung. 



Model Pembelajaran Kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan pembelajaran secara kelompok 

dimana terdapat seorang peserta didik 

yang lebih mampu berperan sebagai 

asisten pendidik yang bertugas membantu 

secara individual peserta didik lain yang 

kurang mampu dalam suatu kelompok. 

Dalam hal ini peran pendidik hanya 

sebagai fasilitator dan mediator dalam 

proses belajar mengajar. Pendidik cukup 

menciptakan kondisi lingkungan belajar 

yang kondusif bagi peserta didiknya 

(Slavin, 1995). Model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI akan memotivasi 

peserta didik untuk saling membantu 

anggota kelompoknya sehingga tercipta 

semangat dalam sistem kompetisi dengan 

lebih mengutamakan peran individu tanpa 

mengorbankan aspek kooperatif.  

Menurut Suyitno (2002) dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, peserta 

didik ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil (4 sampai 5 peserta didik) 

yang heterogen dan selanjutnya diikuti 

dengan pemberian bantuan secara individu 

bagi peserta didik yang memerlukannya. 

Sebelum dibentuk kelompok, peserta didik 

diajarkan bagaimana bekerja sama dalam 

suatu kelompok. Peserta didik 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 

peserta didik yang pandai ikut bertanggung 

jawab membantu anggotanya yang 

memiliki kemampuan kognitif yang lebih 

rendah dalam kelompoknya. 

Hasil pre-test penguasaan konsep 

biologi peserta didik yang menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe TAI 

untuk nilai tertinggi adalah 55 dan nilai 

terendah adalah 10 dengan rata-rata 

sebesar 26,6 dan hasil post-test pada 

peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran TAI untuk nilai tertinggi 

adalah 90 dan nilai terendah adalah 50 

dengan nilai rata-rata sebesar 72,8. 

Visualisasi nilai dari data pre-test dan 

post-test antara peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran tipe 

TAI diperlihatkan pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Perbandingan nilai rata-rata 
pre-test dan post-test pada peserta didik 
yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 
 

Berdasarkan nilai rata-rata peserta 

didik yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI pada 

data pre-test adalah 26,6 dan pada data 

post-test sebesar 72,8. Ini menunjukan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI memberikan peningkatan terhadap 

hasil belajar peserta didik sehingga 

penguasaan konsep peserta didik 

meningkat. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Juniar (2013) yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) 

dalam Pembelajaran Matematika SMPN 5 

Padangpanjang pada Materi Relasi dan 

Fungsi Tahun Pelajaran 2013/2014” 

menunjukan hasil belajar peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI lebih meningkat dari 

pada peserta didik yang tidak 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI.  

Menurut Lie (2004) dalam Marianti 

(2011) menyatakan: model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI mengelompokan 

peserta didik ke dalam kelompok kecil 

yang di pimpin oleh seorang ketua 

kelompok yang mempunyai pengetahuan 

yang lebih dibandingkan anggotanya. 

Interaksi yang dimaksud dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah 

kerja sama antar peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan yang 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

Setiap peserta didik yang mampu dalam 

memecahkan permasalahan dapat 

membantu peserta didik lain saat 

mengalami kesulitan untuk menemukan 

jawaban. 

Hasil pre-test penguasaan konsep 

biologi peserta didik yang menggunakan 

Metode Tanya jawab dan Diskusi untuk 

nilai tertinggi adalah 55 dan nilai terendah 

adalah 10 dengan nilai rata-rata sebesar 

25,2 dan hasil post-test peserta didik yang 

tidak menggunakan model pembelajaran 

TAI untuk nilai tertinggi adalah 75 dan 

nilai terendah adalah 25 dengan rata-rata 

sebesar 54,6. Visualisasi nilai dari data 

pre-test dan post-test antara peserta didik 

yang tidak menggunakan model 

pembelajaran tipe TAI (metode tanya 

jawab dan diskusi) diperlihatkan pada 

gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Perbandingan nilai rata-rata 
pre-test dan post-test pada peserta didik 
yang menggunakan metode tanya jawab 
dan diskusi 
 

Berdasarkan hasil yang didapat 

pada peserta didik yang menggunakan 

metode tanya jawab dan diskusi pada data 

pre-test adalah 25,2 dan pada data post-test 

sebesar 54,6. Peserta didik yang tidak 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI, proses pembelajaran-

nya menggunakan metode tanya jawab dan 

diskusi. Pengamatan selama proses 

pembelajaran, dimana pendidik memberi-

kan penjelasan tentang materi pelajaran 

dan memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik di sela-sela mengajar, 

sehingga dalam proses pembelajaran 

peserta didik dituntut untuk berpartisipasi 

dalam menjawab pertanyaan dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan 

oleh pendidik. Pemberian penjelasan 

materi yang diberikan oleh pendidik 

menyebabkan peserta didik merasa bosan, 

tidak merespon pertanyaan yang diberikan 

pendidik dan mengobrol dengan teman 

sebangkunya. Ini terbukti disaat pendidik 

memberikan pertanyaan, respon peserta 

didik hanya diam, berbicara dengan 

temannya dan menunduk, sehingga 

memperlihatkan tidak adanya antusias 

peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

Ekawati (2013), yang menyatakan bahwa 

daya tahan siswa untuk mendengarkan 

pelajaran sangat terbatas, akibatnya siswa 

yang memiliki keterampilan mendengar-

kan rendah cepat merasa bosan dan 

terpecah perhatiannya. 

Perbandingan hasil penguasaan 

konsep peserta didik yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dengan metode tanya jawab dan diskusi 

menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai 

rata-rata pre-test menunjukan bahwa 

peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 26,6 pada kelas eksperimen dan 

nilai rata-rata sebesar 25,2 pada kelas 

control. Sedangkan hasil penguasaan 

konsep peserta didik pada nilai rata-rata 

post-test menunjukan bahwa peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI mendapatkan nilai 

sebesar 72,8 dan peserta didik yang 

menggunakan metode tanya jawab dan 

diskusi mendapatkan nilai sebesar 54,6. 

Visualisasi perbandingan nilai rata-rata 

pre-test dan post-test antara peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran 

tipe TAI dengan peserta didik yang 

menggunakan metode tanya jawab dan 

diskusi diperlihatkan pada gambar 4.3. 



 

 
 

Gambar 4.3 Perbandingan nilai rata-rata 
pre-test dan post-test pada peserta didik 
yang menggunakan TAI dengan peserta 
didik yang tidak menggunakan TAI 
 

Berdasarkan hasil yang didapat pada 

data post-test antara peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dengan peserta didik 

yang tidak menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI sebesar 

72,8 dan 54,6. Dimana hasil yang didapat 

pada data pre-test antara peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dengan peserta didik 

yang tidak menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI sebesar 

26,6 dan 25,2. Data ini menunjukan bahwa 

keduanya membuat peningkatan hasil 

belajar peserta didik sehingga penguasaan 

konsep peserta didik meningkat. 

Peningkatan penguasaan konsep 

peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran tipe TAI lebih baik dari pada 

metode tanya jawab dan diskusi. Ini 

disebabkan, karena model pembelajaran 

tipe TAI menuntut peserta didik untuk 

memiliki pemahaman awal dari materi 

yang sedang dipelajari. Selama proses 

pembelajaran, khususnya pada proses 

diskusi peserta didik memiliki tanggung 

jawab dalam menjawab permasalahan 

yang diberikan oleh pendidik. Sebelum 

melakukan diskusi masing-masing peserta 

didik secara individu menjawab 

permasalahan yang ada, sehingga dari 

proses ini peserta didik mencari dan 

memahami tentang materi. Oleh karena itu 

setiap peserta didik sebelum melakukan 

diskusi sudah memiliki pemahaman 

konsep awal tentang materi, maka saat 

proses diskusi berlangsung setiap peserta 

didik sudah memiliki bekal yaitu konsep 

awal dari materi.  

Menurut Slavin (2008), ciri khas pada 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

adalah setiap peserta didik secara individu 

belajar materi pelajaran, kemudian hasil 

belajarnya dibawa ke kelompok untuk 

didiskusikan. Sejalan dengan hal diatas, 

Tarim (2008) dalam Rohman (2012) 

menyatakan: hasil pembelajaran individu 

dibawa ke kelompok sesuai dengan yang 

telah di tentukan untuk dilakukan korelasi 

dengan peserta didik lain dan diberikan 
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saran dan diberikan masukan. Proses 

diskusi dipimpin oleh pemimpin kelompok 

yang memiliki kemampuan kognitif lebih 

tinggi dari pada anggotanya ini bertujuan 

untuk membantu setiap anggota dalam 

memantapkan materi yang didapat dari 

pemahaman awal peserta didik. 

Penggunaan metode tanya jawab dan 

diskusi memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk dapat aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Tetapi 

selama proses pembelajaran, menunjukan 

bahwa peserta didik tidak memiliki 

antusias untuk mengikuti pembelajaran. Ini 

disebabkan karena materi dijelaskan oleh 

pendidik, sehingga peserta didik memiliki 

sikap bosan untuk mendengarkan atau 

mencatat penjelasan dari pendidik. Selama 

proses pembelajaran, peserta didik dituntut 

untuk mendengarkan penjelasan pendidik 

dan mejawab pertanyaan di sela-sela 

mengajar. Beberapa peserta didik 

menjawab sesuai pertanyaan tetapi lebih 

banyak peserta didik menjawab tidak 

sesuai pertanyaan. Ini berdampak terhadap 

pemahaman peserta didik akan materi 

yang dipelajari. Oleh karena itu 

pemahaman konsep peserta didik tidak 

merata secara keseluruhan. Akibatnya 

peserta didik yang hanya mencatat dapat 

memahami karna catatannya dibaca 

kembali dari pada peserta didik yang 

melihat, mendengarkan tetapi tidak 

mencatat, ini berdampak terhadap 

pemahaman konsep peserta didik tidak 

merata. Maka dari itu peningkatan 

pemahaman konsep dengan metode tanya 

jawab dan diskusi lebih rendah bila 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI.  

Model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assited Individualization (TAI) 

dapat meningkatkan penguasaan konsep 

peserta didik, karena pembelajaran 

kooperatif tipe TAI menciptakan interaksi 

yang positif antar peserta didik untuk 

bersama-sama dalam memecahkan 

permasalahan sedangkan pembelajaran 

yang tidak menggunakan model 

pembelajaran TAI memberikan dampak 

negatif terhadap peserta didik, karena 

peserta didik tidak dapat berinteraksi dan 

bertukar pikiran mengenai materi 

pelajaran, maka hal tersebut menyebabkan 

penguasaan konsep peserta didik menjadi 

rendah.  

Perhitungan analisis hipotesis (uji 

perbedaan) data pre-test menggunakan 

rumus t-Test: Two Sample Assuming Equal 

Variances pada program Microsoft Excel 

2007, penggunaan rumus ini berdasarkan 

atas homogenitas data. Apabila data 

perhitungan homogen maka menggunakan 

rumus t-Test : Two Sample Assuming 

Equal Variances. Berdasarkan penggunaan 

rumus, didapatkan harga thitung sebesar 

0.409 dan harga tkritik sebesar 2,010, harga 

tkritik didapatkan dari df = n – 2 dengan 



jumlah keseluruhan sampel (n) sebesar 50 

maka harga df (50-2) sebesar 48 pada taraf 

signifikansi 5% sehingga harga tkritik 

sebesar 2,010 (Lampiran 15). Maka hasil 

dari perhitungan menunjukan thitung lebih 

kecil dari pada ttabel (0,409< 2,010), 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan penguasaan konsep 

peserta didik antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Untuk itu data pre-test dapat 

tidak digunakan dalam penelitian karena 

setiap peserta didik memiliki kemampuan 

awal yang sama.  

Perhitungan analisis uji perbedaan data 

post-test menggunakan rumus t-Test : Two 

Sample Assuming Equal Variances pada 

program Microsoft Excel 2007, 

penggunaan rumus ini berdasarkan atas 

homogenitas data. Apabila data 

perhitungan homogen maka menggunakan 

rumus t-Test : Two Sample Assuming 

Equal Variances. Diketahui harga thitung = 

7,054 dan harga tkritik =2,010, harga tkritik 

didapatkan dari df = n – 2 dengan jumlah 

keseluruhan sampel (n) sebesar 50 maka 

harga df (50-2) sebesar 48 pada taraf 

signifikansi 5% sehingga harga tkritik 

sebesar 2,010 (Lampiran 18). Berdasarkan 

hasil tersebut, diketahui thitung lebih besar 

dari pada ttabel (7,054 < 2,020), sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa ada 

perbedaan penguasaan konsep antara 

peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dengan 

peserta didik tanpa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) di SMP 

Negeri 1 Kuripan tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan : 1) 

Penguasaan konsep biologi peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI mendapatkan nilai 

rata-rata sebesar 72,8; 2) Penguasaan 

konsep biologi peserta didik yang tidak 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI mendapatkan nilai 

rata-rata sebesar 54,6; 3) Berdasarkan hasil 

uji hipotesis diperoleh thitung lebih besar 

dari pada ttabel yaitu 7,054 > 2,010, maka 

dapat disimpulkan ada perbedaan 

penguasaan konsep biologi peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan peserta 

didik tanpa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) di SMP 

Negeri 1 Kuripan tahun pelajaran 

2014/2015.  
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