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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini berjudul “Komparasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 

Assisted Individualization dan Teams Games Tournament pada Materi Logaritma 

Ditinjau dari Aktivitas Belajar Siswa di Kelas X SMA Negeri 1 Sanggau”. 

Masalah umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah komparasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dan Teams Games 

Tournament pada materi logaritma ditinjau dari aktivitas belajar siswa di kelas X 

SMA Negeri 1 Sanggau?” Adapun sub masalah umum : 1) Manakah model 

pembelajaran yang memberikan hasil belajar lebih baik antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau Teams Games 

Tournament pada materi logaritma? 2) Manakah aktivitas belajar yang memiliki 

hasil belajar lebih baik antara aktivitas belajar tinggi, sedang atau rendah pada 

materi logaritma? 3) Untuk setiap kategori model pembelajaran, manakah 

aktivitas belajar yang memiliki hasil belajar lebih baik antara aktivitas belajar 

tinggi, sedang atau rendah pada materi logaritma? 4) Untuk setiap kategori 

aktivitas belajar, manakah model pembelajaran yang memberikan hasil belajar 

lebih baik antara model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization atau Teams Games Tournament pada materi logaritma? 

Hasil analisis data penelitian diperoleh kesimpulan : 1) Pembelajaran tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) memberikan hasil belajar lebih baik 

dibandingkan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) di 

kelas X SMA Negeri 1 Sanggau, 2) Aktivitas belajar tinggi memberikan hasil 

belajar lebih baik dibandingkan dengan aktivitas belajar sedang dan rendah di 

kelas X SMA Negeri 1 Sanggau, 3) Pada masing-masing model pembelajaran, 

hasil belajar siswa dengan aktivitas belajar tinggi lebih baik daripada aktivitas 

belajar sedang dan rendah di kelas X SMA Negeri 1 Sanggau, 4) Pada masing-

masing aktivitas belajar, hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) memberikan hasil belajar 

lebih baik daripada pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) di kelas X SMA Negeri 1 Sanggau 

  

Kata kunci :  TAI, TGT, Aktivitas Belajar.  

 


