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EKSPERIMEN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE DAN TEAM 

ASSISTED INDIVIDUALIZATION TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA DITINJAU DARI KEAKTIFAN BELAJAR SISWA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh model 

pembelajaran, keaktifan belajar siswa, dan interaksi keduannya. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua kelas yaitu VII F dan VII d yang dipilih dengan teknik purfoseful 

sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes, 
angket, observasi, dan dokumentasi. Pengujian validitas instrumen dengan product 

moment dan reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh signifikan model pembelajaran Think Pair Share 

pada kelas kontrol dan Team Assisted Individualization pada kelas eksperimen terhadap 

hasil belajar matematika. Penerapan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization lebih efektif dengan nilai rata-rata 60,32 dibandingkan Think Pair 

Share nilai rata-rata 50,65 dengan Fa= 7,779; (2) tidak ada pengaruh signifikan keaktifan 

belajar tinggi, sedang rendah terhadap hasil belajar matematika dengan Fb=0,084; (3) 

tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil 

belajar. 
Kata kunci: keaktifan belajar siswa, team assisted individualization, think pair share 

 

Abstracts 

 

This research uses pseudo experimental design with two way analysis of variance with 

unequal cell which aims to know the difference of influence of learning model, student 

learning activity, and its second interaction. The population in this study is class VII 

SMP Negeri 5 Surakarta. The sample in this study consists of two classes, namely VII F 

and VII D selected by purfoseful sampling technique. Data collection techniques were 

conducted using test methods, questionnaires, observations, and documentation. Testing 

instrument validity with product moment and reliability using cronbach alpha. The 

conclusions of this study indicate that (1) there is significant influence of learning model 

of Think Pair Share in control class and Team Assisted Individualization in experiment 

class on mathematics learning result. Application of learning model of Team Assisted 

Individualization more effectively with the average value 60,32 compared Think Pair 

Share average value 50,65 with Fa = 7,779; (2) there is no significant influence of high 

learning activity, low to the result of learning mathematics with Fb = 0,084; (3) there is 

no interaction between the learning model and the students' learning activity toward the 

learning outcomes 

Keyword: team assisted indivadualization, the activeness of student, think pair share 
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1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pasti yang menjadi dasar berbagai perkembangan 

berbagi ilmu lainnya. Matematika terus berkembang dari zaman dahulu hingga 

sekarang. Matematika dipelajari dan dikembangkan untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan- permasalahan dalam kehidupan sehari- hari, baik 

dalam masalah pengukuran, transaksi jual beli, maupun perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Matematika merupakan pelajaran yang sudah 

sering dijumpai oleh siswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke Perguruan 

Tinggi jika mengambil bidang matematika, namun tidak sedikit siswa yang masih 

berpendapat bahwa matematika adalah pelajaran yang menakutkan, karena mata 

pelajaran tersebut diindikasi masih menjadi salah satu penyebab utama 

ketidaklulusan siswa dalam UN (Kedaulatan Rakyat, 21 Maret 2009). Indikasi 

tersebut dapat muncul karena adanya prestasi belajar matematika yang masih 

rendah. Hal ini tentu menjadi salah satu tugas guru dan siswa untuk 

memperbaikinya. Tugas guru yang lain yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Mengacu dari hal tersebut, maka memang perlu adanya penggunaan model 

pembelajaran yang tepat untuk menunjang hasil belajar siswa, misalnya model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share dan Team Assisted Individualization. 

Kedua model pembelajaran koopertif tersebut memiliki kesamaan yaitu sama – 

sama menggunakan sistem kelompok (diskusi bersama). Perbedaan antara kedua 

model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share lebih pada kelompok besar (dalam satu kelas) sedangkan model pembelajaran 

kooperatif model Team Assisted Individualization pada kelompok kecil dengan 

membawa pendapat dari masing – masing siswa yang telah belajar secara individu 

terlebih dahulu. Adanya kedua model pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kedua model pembelajaran tersebut tidak 

akan berhasil tanpa adanya keaktifan belajar dari masing- masing siswa, maka dari 

itu perlu dilakukan adanya pengertian terlebih dahulu mengenai kedua model 

pembelajaran tersebut dengan cara mempraktekan kedua model pembelajaran 
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tersebut. Keaktifan belajar siswa juga bisa dijadikan sebagai salah satu nilai untuk 

guru karena melihat dari aktif atau tidaknya siswa dikelas, maka dapat dibuktikan 

siswa memperhatikan atau tidak ketika sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Untuk itu penulis ingin meneliti tentang Eksperimen Model Pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share dan Team Assisted Individualization Terhadap Hasil 

Belajar Matematika ditinjau dari Keaktifan Belajar Siswa. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan prosedur eksperimental 

semu. Penelitian eksperimen semu menggunakan suatu percobaan yang dirancang 

secara khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian menurut Budiyono (2009:43).Percobaan ialah bagian 

penelitian yang membandingkan dua kelompok sasaran penelitian. Pada penelitian 

ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas pertama 

yaitu model pembelajaran Think Pair Share dan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization, sedangkan variabel bebas yang kedua yaitu keaktifan belajar 

dengan data yang digunakan adalah data nominal. Variabel terikatnya yaitu hasil 

belajar siswa kelas VII dengan jenis data interval. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP N 5 Surakarta yang berlokasi di Jl. Diponegoro No.45, Timuran, Banjarsari, 

Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131.  

Populasi menurut (Sutama 2015:98) merupakan sekelompok subjek yang 

menjadi sumber penari,an sampel yang digunakan untuk pengukuran statistik. 

Penelitian ini mengambil populasi yaitu siswa kelas VII SMP N 5 Surakarta tahun 

ajaran 2017/2018 dengan berjumlah 9 kelas. Sampel menurut (Sutama,2015:97) 

adalah sebagian dari jumlah dan karkteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. 

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil siswa sebanyak 2 kelas, yaitu kelas VII 

D sebagai kelas eksperimen menggunakan model Team Assisted Individualization 

dan kelas VII F sebagai kelas kontrol  menggunakan model Think Pair Share. 
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Sebelum sampel diberi perlakuan, harus dipastikan keduanya dalm keadaan 

seimbang. Uji keseimbangan yang dilakukan untuk menguji kesamaan dua variansi. 

Pengumpula data menggunakan metode tes untuk memperoleh hasil belajar 

matematika, angket untuk memperoleh data keaktifan belajar siswa. sebelum 

diujicobakan pada kelas sampel, terlebih dahulu diujikan pada kelas non sampel 

untuk mengetahui apakah intrumen tersebut memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas. Intrumen dalam penelitian ini  terdapat 5 soal, dari 5 soal juga yang 

valid untuk tes dan 28 item pertanyaan dari 36 item pertanyaan  yang valid untuk 

angket. 

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis dua jalan dengan sel tak sama. Sebelumya dilakukan uji prasyarat 

menggunakan metode lilliefors untuk uji normalitas dan metode barlett untuk uji 

homogenitas variansi. Tindak lanjut dari variansi apabila menghasilkan H0 ditolak 

maka dilakukan uji komparasi ganda menggunakan metode scheff. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji keseimbangan sampel penelitian disimpulkan bahwa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama 

sebelum diberi perlakuan. Instrumen pada penelitian ini berupa tes hasil belajar 

matematika siswa yang terdiri dari 5 soal essay dan angket keaktifan belajar siswa 

terdiri dari 36 item pertanyaan. Sebelum instrumen diujikan pada kelas sampel, 

terlebih dahulu diujicobakan pada kelas non sampel kelas VII C SMP N 5 Surakarta 

yang berjumlah 31 siswa. Dari uji validitas diperoleh tes hasil belajar siswa 5 soal 

valid dengan r11 = 0,525 > rtabel = 0,355 sehingga tes hasil belajar dinyatakan 

reliabel. dan angket keaktifan belajar siswa terdiri dari 36 item pertanyaan terdapat 

8 item pertanyaan yang tidak valid dengan r11 = 0,868 > rtabel = 0,355 maka 

disimpulkan angket keaktifan belajar siswa reliabel. Instrumen yang telah valid 

diujikan pada kelas sampel. 
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Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil belajar kelas eksperimen dengan 

perlakuan model Team Assisted Individualization yang tertinggi 100 dan nilai 

terendah 10. Nilai rata- rata dari 31 siswa diperoleh 60,32, standar deviasi (SD) 

sebesar 22,87, median sebesar 63,33 dan modus sebesar 63,8, dan hasil belajar kelas 

kontrol dengan perlakuan model Think Pair Share yang tertinggi 90 dan nilai 

terendah 10. Nilai rata- rata dari 31 siswa diperoleh 50,65, standar deviasi (SD) 

sebesar 20,97, median sebesar 50,32 dan modus sebesar 45,69. 

Untuk penentuan kategori keaktifan belajar siswa pada penelitian ini 

menggunakan angket kektifan belajar siswa. Berikut data hasilnya : 

Tabel 1 Kategori Keaktifan Belajar Siswa 

Model 

Pembelajaran 

Keaktifan Belajar Siswa Total 
Tinggi Sedang Rendah 

TAI 4 23 4 31 

TPS 6 21 4 31 

Berdasarkan tabel 1, pada kelas eksperimen terdapat 4 siswa keaktifan belajar 

tinggi, 23 siswa dengan kekatifan belajar sedang, dan 4 siswa dengan keaktifan 

belajar rendah. Sedangkan pada kelas kontrol terdapat 6 siswa dengan keaktifan 

belajar tinggi, 21 siswa dengan kekatifan belajar sedang, dan 4 siswa dengan 

keaktifan belajar rendah. Setelah diperoleh pengkategorinan kelompok, dilakukan 

uji prasyarat analisis yakni uji normalitas dan uji homogenitas dengan taraf 

signifikan 5%. Hasil perhitungan uji normalitas diperoleh semua nilai Lhitung < Ltabel 

maka H0 diterima dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

Selanjutnya perhitungan uji homogenitas diperoleh semua nilai   hitung <  tabel 

maka H0 diterima dapat disimpulkan bahwa variansi dari setiap variabel sama atau 

homogen. Sehingga dilakukan analisis dua jalan dengan sel tak sama pada taraf 
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signifikansi 5%. Rangkuman hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2 Rangkuman Analisis Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dk RK Fobs Fα Keputusan 

Baris (A) 2525,33 1 2525,33 7,779 4,013 H0 ditolak 

Kolom (B) 54,78 2 108743,14 0,084 3,162 H0 diterima 

Interaksi (AB) 1763,09 2 881,55 2,716 3,162 H0 diterima 

Galat 18179,24 56 324,63 - -  

Total 22522,44 61 - - -  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa nilai Fa = 

7,779 dan Ftabel = 4,013. Berdasarkan hasil tersebut Fa> Ftabel maka H0A ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model Think Pair Share dan Team 

Assisted Individualization  terhadap hasil belajar matematika. Dengan kata lain, 

terdapat perbedan model pembelajaran Think Pair Share dan Team Assisted 

Individualization  terhadap hasil belajar matematika siswa.Tidak perlu dilakukan uji 

komparasi ganda rerata antar baris pasca anava, rata-rata hasil belajar matematika 

dengan model pembelajaran Think Pair Share yaitu 46,75 lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar matematika dengan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization yaitu 63,59. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Team Assisted Individualizaton memberikan hasil belajar 

matematika yang lebih baik dibanding model pembelajaran Think Pair Share. 

Hipotesis kedua pada penelitian pada uji analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama diperoleh Fb = 0,084 dan Ftabel = 3,162. Karena Fb < Ftabel maka H0B 

diterima yang menunjukkan tidak ada pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 
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Hipotesis ketiga pada uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

samadiperoleh Fab = 2,716 dan Ftabel = 3,162. Berdasarkan hasil tersebut Fab< Ftabel 

maka H0AB diterima yang menunjukkan tidak ada interaksi antara model 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

Gambar 1 Pengaruh Model Pembelajaran dan Keaktifan Belajar Siswa terhadap Hasil 

Belajar Matematika 

Pada gambar tersebut kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak saling 

berpotongan dan berhimpit. Dapat dilihat rerata hasil belajar di kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol. Ada atau 

tidaknya interaksi dapat diduga dari grafik profi variabel-variabel bebasnya. Jika 

profil variabel bebas pertama dan profil variabel profil kedua tidak berpotongan, 

maka kecenerungannya tidak ada interaksi (Budiyono, 2009:222).Dapat 

disimpulkan bahwa dengan keaktifan belajar siswa pada model pembelajaran Team 

Assisted Individualization lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran 

Think Pair Share terhadap hasil belajar. Hal tersebut sejalan dengan penelitian tidak 
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ada interaksi antara model pembelajaran dan tingkat keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi       dapat ditarik kesimpulan (1) 

Ada perbedaan model pembelajaran Think Pair Share dan Team Assisted 

Individualization  terhadap hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan nilai rata-

rata hasil belajar dengan model Team Assisted Individualization lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata hasil belajar dengan model Think Pair Share. (2) Ada 

perbedaan keaktifan belajar siswa (tinggi, sedang, atau rendah) terhadap hasil 

belajar matematika. (3) Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan 

keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dengan harga statistik uji 

Fab = 2,276. 
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