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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional termasuk dalam kategori sedang, sedangkan peningkatan 

hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI termasuk ke dalam kategori tinggi. 

2. Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada mata 

pelajaran Ilmu Bangunan di SMK PU Negeri Bandung. Peningkatan Hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

5.2 Saran 

Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi pengajar 

 Pengajar atau guru dapat mempertimbangkan menggunakan model 

pembelajaran TAI ini, sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 Pengajar atau guru sebelum melakukan pengajaran sebaiknya 

menyusun tatacara pengajaran yang lebih sistematis dan praktis, 

yang mendukung sistem belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. 

 



56 
 

Naviorini Hafsarie, 2015 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI (Team Assisted Individualization) 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU BANGUNAN DI 
SMK PU NEGERI BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Bagi sekolah,  

 Membuat perencanaan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI untuk pembelajaran selanjutnya pada mata pelajaran Ilmu 

Bangunan. 

 Menggunakan perencanaan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI untuk mata pelajaran teori yang lainnya. 

3. Untuk siswa,  

 Diharapkan agar semua siswa aktif berdiskusi pada kelompoknya, 

dan tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

4. Untuk peneliti, 

 Peneliti lain yang tertarik pada topik pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI, diharapkan dapat 

mengembangkan lebih lanjut mengenai model pembelajaran ini 

dalam mata pelajaran yang berbeda dengan sampel penelitian yang 

berbeda pula. 


