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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai 

efektivitas strategi TAI terhadap hasil belajar siswa, oleh dari itu peneliti akan 

mengemukakan beberapa kesimpulan. Berangkat dari 2 buah pertanyaan yang ada 

dalam rumusan masalah, terkait bagaimana hasil pretest dan posttest sebelum 

eksperimen dan apakah efektif strategi TAI terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

IIS 2 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA 

Negeri 12 Banjarmasin. 

Pertama, bagaimana hasil pretest dan posttest sebelum eksperimen. 

Berpijak pada hasil analisis data statistik peneliti didapat hasil pretest kelas 

kontrol berada pada kualifikasi sangat kurang atau tidak lulus (32,69) sedangkan 

untuk hasil posttest nya berada pada kualifikasi cukup (62,50). Jika diamati dari 

hasil pretest ke hasil posttest lumayan mengalami peningkatan yaitu dengan 

selisih 29,81 atau jika dipersenkan menjadi 94%. Sedangkan untuk di kelas 

eksperimen diperoleh hasil pretest yang berada pada kualifikasi kurang/tidak lulus 

juga (28,33) dan untuk hasil posttest nya diperoleh hasil pada kualifkasi baik 

(82,40), dengan peningkatan yang signifikan yaitu dengan selisih 54,07 atau jika 

dipersenkan menjadi 193%. 
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Kedua, apakah efektif strategi TAI terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

IIS 2 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 12 Banjarmasin. 

Seperti yang dijelaskan di atas, hasil belajar siswa yang baik merupakan salah satu 

indikator pembelajaran yang efektif, dan perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol dapat digunakan untuk 

menentukan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan peneliti juga sebelumnya pada 

sampel penelitian, bahwa peneliti mengambil 2 sampel yaitu XI IIS 1 sebagai 

kelas kontrol dan XI IIS 2 sebagai kelas eksperimen. Berdasarkan uji beda pada 

uji t diperoleh perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dengan nilai         = 4,80 karena hal itu, maka dapat 

disimpulkan strategi TAI efektif terhadap hasil belajar siswa kelas XI IIS 2 pada 

mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 12 Banjarmasin. 

 

B. Rekomendasi 

Penelitian tentang strategi TAI bukanlah hal yang baru apalagi ditambah strategi 

ini sudah ada sejak lama, namun peneliti mencoba untuk menemukan celah 

penelitian yang belum pernah dibahas, hal ini dilakukan untuk mewarnai 

penelitian tentang strategi TAI dan tentunya untuk membuktikan bahwa strategi 

ini masih layak untuk dikembangkan meskipun banyak sekali kekurangan-

kekurangan yang harus diperbaiki. Namun, dari pembahasan tentang mengenai 

strategi TAI terutama pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti masih memiliki 

celah penelitian yang dapat diteliti secara mendalam lagi oleh para peneliti 

selanjutnya. Misalnya, apakah strategi Team Assisted Individualizaton dapat 
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meningkatkan kerjasama siswa, berbagai macam faktor yang mempengaruhi 

diterapkannya strategi TAI untuk meningkatkan hasil belajar siswa, efektivitas 

kinerja strategi TAI dengan bantuan strategi problem solving untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dan lainnya. 

 


