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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dan 

deskripsi data serta analisis penelitian tentang implementasi model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada materi pokok statistika semester gasal kelas XI 

IPA A MA Tajul Ulum tahun pelajaran 2009/2010 dari bab I sampai bab IV 

maka pada akhir skripsi ini dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Melalui implementasi model pembelajaran TAI dapat meningkatkan 

aktivitas belajar peserta didik kelas XI IPA A MA Tajul Ulum pada tahun 

pelajaran 2009/2010. Pada pra siklus peserta didik yang mencapai kriteria 

aktif baru 50%, siklus I mencapai 67% dan siklus II meningkat menjadi 

89%. 

2. Melalui implementasi model pembelajaran TAI dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas XI IPA A MA Tajul Ulum pada materi statistika 

tahun pelajaran 2009/2010. Pra siklus nilai rata-rata yang diperoleh peserta 

didik masih 64.14 dengan ketuntasan klasikal 61%, siklus I meningkat 

dengan rata-rata 76,31 dengan ketuntasan klasikal 64% dan siklus II juga 

meningkat menjadi 77,77 untuk nilai rata-rata dengan ketuntasan klasikal 

yang dicapai adalah 89%.  

 

B. Saran 

Setelah peneliti mengetahui manfaat dari model pembelajaran TAI, 

maka peneliti mengemukakan saran yang dapat dipertimbangkan: 

1. Penggunaan model pembelajaran TAI sebagai salah satu bentuk variasi 

dalam pembelajaran matematika di MA Tajul Ulum. 

2. Guru lebih kreatif dan berani mencoba dalam menerapkan model 

pembelajaran yang lain selain yang digunakan sehari-hari. Salah satunya 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. 
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C. Penutup 

Peneliti  mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.  

Isi skripsi ini dari awal hingga akhir tentunya tidak luput dari 

kekurangan dan keterbatasan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki. Saran-saran yang 

diungkapkan oleh peneliti diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi MA 

Tajul Ulum.  

Harapan dari peneliti adalah semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti khususnya dan sedikit sumbangan manfaat bagi dunia 

pendidikan pada umumnya. 

 

 


