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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Model 

pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.15  

Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk 

kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam pembelajaran kooperatif siswa pandai mengajar siswa 

yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa kurang pandai dapat 

belajar dalam suasana yang menyenangkan karena banyak teman yang 

membantu dan memotivasinya.16 Ada empat unsur penting dalam 

pembelajaran model kooperatif, yaitu (1) adanya peserta dalam 

kelompok, (2) adanya aturan kelompok, (3) adanya upaya belajar, dan 

(4) adanya tujuan yang harus dicapai.17 

Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam 

setiap kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan 

berdasarkan beberapa pendekatan, di antaranya pengelompokan yang 

                                                           
15 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran ( Jakarta, 2016), hal. 145. 
16 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta, 2012), hal. 189.  
17 Jumanta Hamdayama, Loc.Cit. 
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didasarkan atas minat dan bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan 

atas latar belakang kemampuan, pengelompokan yang didasarkan atas 

campuran baik campuran ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau 

dari kemampuan. Pendekatan apapun yang digunakan tujuan 

pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama. Aturan kelompok 

adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang 

terlibat baik siswa sebagai peserta didik, maupun siswa sebagai anggota 

kelompok. Misalnya aturan tentang pembagian tugas setiap anggota 

kelompok, waktu dan tempat pelaksanaan.18 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan 

tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan yang 

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang 

dimaksud.19  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat 

sampai dengan enam orang yang memiliki latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Sistem penilaian 

dilakukan terhadap kelompok. 

                                                           
18 Jumanta Hamdayama, Op. Cit., hal. 146. 
19 Agus Suprijono, Op. Cit., hal. 54. 
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Ada banyak alasan yang membuat pembelajaran kooperatif 

memasuki jalur utama praktik pendidikan. Salah satunya adalah 

berdasarkan penelitian dasar yang mendukung penggunaan pembelajaran 

kooperatif untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan juga 

akibat-akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan hubungan antar 

kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang 

akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. 

Alasan lain adalah tumbuhnya kesadaran bahwa para siswa perlu 

belajar untuk berpikir, menyelesaiakan masalah, dan mengintegrasikan 

serta mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan mereka, dan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sarana yang sangat baik untuk 

mencapai hal-hal semacam itu. 

Pada prinsipnya, prosedur pembelajaran kooperatif terdiri atas 

empat tahap berikut :20 

a. Penjelasan materi 

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian 

pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam 

kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa 

terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan 

gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai, yang 

selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran 

kelompok. 

                                                           
20 Jumanta Hamdayana, Op. Cit., hal. 148-149. 
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b. Belajar dalam kelompok 

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-

pokok materi pelajaran. Selanjutrnya, siswa diminta untuk belajar 

pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. 

c. Penilaian 

Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa 

dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara 

individual maupun kelompok. 

d. Pengakuan kelompok 

Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana 

yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling 

berprestasi, yang paling layak diberikan hadiah atau reward.  

2. Model Pembelajaran Kooperatif Team Assisted Individualization 

(TAI) 

Model Team Assisted Individualization (TAI) merupakan model 

pembelajaran secara kelompok dimana terdapat seorang siswa yang lebih 

mampu berperan sebagai asisten yang bertugas membantu secara 

individual siswa yang lain yang kurang mampu dalam suatu kelompok. 

Dalam hal ini peran pendidik hanya sebagai fasilitator dan mediator 

dalam proses belajar mengajar. Pendidik cukup menciptakan kondisi 

lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya.21 

                                                           
21 Rudi Hartono, Komparsi Model Pembelajaran Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

dengan Student Team Achievement Division (STAD) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari 

Kemampuan Memori Pada Materi Hidrokarbon Siswa Kelas X Semester Genap SMA Negeri 3 

Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 (Surakarta, 2015), hal. 197. 
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Model pembelajaran TAI merupakan pembelajaran kooperatif 

yang memiliki ciri khusus yaitu penguasaan materi dibantu oleh seorang 

asisten. Asisten ini memiliki tanggung jawab menyampaikan konsep 

yang telah mereka miliki kepada anggota kelompoknya, sehingga materi 

pelajaran dapat lebih mudah dikuasai siswa. 

Model pembelajaran TAI akan memotivasi siswa saling 

membantu anggota kelompoknya sehingga tercipta semangat dalam 

sistem kompetisi dengan lebih mengutamakan peran individu tanpa 

mengorbankan aspek kooperatif. Pembelajaran dengan metode TAI 

memberikan prestasi belajar lebih baik dari pada pembelajaran dengan 

metode konvensional. 

Pada implementasi pembelajaran kooperatif dalam model TAI 

ini, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Mereka belajar untuk 

menjawab sejumlah masalah atau pertanyaan yang ada dalam suatu paket 

pembelajaran serta diberikan kewenangan memberikan nila-nilai kepada 

hasil kerja temannya dalam tim yang sama. Setelah selesai siswa 

diberikan kuis untuk mengukur pemahan terhadap materi yang telah 

dipelajari.22 

Ada delapan komponen utama pada penggunaan model TAI ini, 

yaitu kelompok, tes pengelompokan, materi kurikulum, kelompok 

                                                           
22 Warsono, Hariyanto, Pembelajaran Aktif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 

200. 
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belajar, penilaian dan pengakuan tim, mengajar kelompok, lembar kerja, 

mengajar seluruh kelas.23 

Adapun tahap-tahap dalam model pembelajaran TAI adalah 

sebagai berikut :24 

a. Guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan oleh 

kelompok siswa. 

b. Guru memberika pretest kepada siswa atau melihat nilai rata-rata 

harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang 

tertentu. 

c. Guru memberikan materi secara singkat. 

d. Guru membentuk kelompok kecil yang heterogen berdasarkan nilai 

harian siswa, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. 

e. Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa lembar kerja 

siswa (LKS) yang telah dirancang sendiri sebelumnya, dan guru 

memberikan bantuan secara individual bagi yang memerlukannya. 

f. Asisten dan anggota kelompok melaporkan keberhasilan 

kelompoknya dengan mempresentasikan hasil kerjanya. 

g. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individu. 

                                                           
23 Sarwendah RH, Kus Sri Martini, Budi Utami, Studi Komparasi Pembelajaran Kimia 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Metode Teams Games Tournaments (TGT) dan 

Team Assisted Individualization (TAI) Pada Materi Pokok Sistem Koloid Kelas XI IPA SMA Negeri 

2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012 (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hal. 43. 
24 Colis Dyah Marganingrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran TAI Ditinjau 

dari Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

(KSP) Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Mojolaban” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 

2012), hal. 14-15. 
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h. Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang 

berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi. 

i. Guru memberikan materi kembali secara singkat. 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, model pembelajaran 

TAI mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah :25  

a. Meningkatkan kerja sama antar siswa, karena siswa belajar dalam 

bentuk kelompok. 

b. Guru dapat mengajar siswa secara individu apabila ada yang kurang 

dipahami. 

c. Proses pembelajaran yang sederhana sehingga mudah dilakukan.. 

d. Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang 

diberikan dengan cepat dan akurat karena akan mendapat bantuan 

dari asisten yang ada pada kelompoknya masing-masing. 

e. Siswa dapat membagi ilmunya satu dengan yang lainnya, sehingga 

mereka saling tukar pikiran, ide atau gagasan dalam proses 

pembelajaran. 

f. Melatih rasa tanggungjawab individu siswa didalam kelompok 

belajarnya. 

g. Dengan membuat para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kooperatif, dengan status yang sejajar, program ini akan membangun 

kondisi untuk terbentuknya sikap-sikap positif terhadap siswa-siswa 

                                                           
25 Robert E. Slavin, Cooperative Learning (Bandung, 2005), hal. 190-191. 
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mainstream yang cacat secara akademik dan para siswa yang berasal 

dari latar belakang ras atau etnik yang berbeda. 

3. Structure Exercise Method (SEM) 

Structure Exercise Method (SEM) atau metode latihan berstruktur 

merupakan salah satu metode mengajar dengan memberikan latihan 

berstruktur dan sistematis terhadap apa yang telah dipelajari siswa 

sehingga memperoleh suatu keterampilan dengan memberikan latihan 

soal kepada siswa.26 Latihan terstruktur adalah latihan yang diberikan 

kepada siswa secara teratur, memuat tujuan pelajaran yang jelas, memuat 

petunjuk pengerjaan, dan diberikan secara teratur setiap satuan topik/unit 

pelajaran. Latihan termasuk cara yang baik untuk memperkuat ingatan.27 

Latihan berstruktur dilakukan dengan cara membimbing siswa dengan 

memberikan contoh dan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. 

Langkah-langkah yang diberikan disusun secara terperinci yang dapat 

digunakan oleh siswa sebagai panduan dalam penyelesaian lataihan soal 

yang diberikan.28 

Soal-soal yang diberikan kepada siswa dimulai dari soal-soal 

yang sederhana ke soal-soal yang lebih kompleks. Hal ini dilakukan 

dengan bimbingan dari guru. Guru terlebih dahulu memberikan contoh 

                                                           
26 Endang Wahyu Rijani, Implementasi Metode Latihan Berjenjang untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal-soal Hitungan pada Materi Stoikiometri di SMA (Surabaya, 

2011), hal. 2. 
27 Siti Rohana, “Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching Dikombinasikan dengan 

Structure Exercise Method untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan 

Hidrokarbon di Kelas X SMA PGRI Pekanbaru” (Skripsi, Pendidikan Kimia Uin Suska Riau, 

Pekanbaru, 2012), hal. 14. 
28 Zurida Ismail, Kaedah Mengajar Sains (Kuala Lumpur, 2005), hal. 131. 
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cara menyelesaikan soal secara berstruktur dengan baik sehingga siswa 

akan berlatih untuk menyelesaikan soal secara sistematis dan runtut. 

Adanya metode latihan berstruktur, siswa akan merasa terbimbing secara 

baik dan dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dengan 

benar.  

Adapun langkah-langkah  proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode SEM  yaitu :29 

a. Guru memberikan penjelasan materi yang akan dibahas. 

b. Guru mendemonstrasikan langkah-langkah cara menyelesaikan soal 

secara berstruktur yang terdapat pada contoh-contoh latihan soal 

yang dimulai dari soal yang mudah kemudian diteruskan dengan 

soal-soal yang sulit. 

c. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 

yang sejenis. 

d. Guru memonitori pekerjaan siswa, sehingga diketahui dimana 

kelemahan yang mungkin ada pada siswanya. 

e. Jika tidak ada masalah, siswa diberikan latihan untuk mengerjakan 

soal-soal latihan. 

Pengajaran dengan menggunakan metode SEM memiliki kaitan 

erat dengan model pengajaran langsung, disusun dan diarahkan oleh 

guru, dalam hal ini guru yang memilih dan mengarahkan tugas-tugas 

belajar, menentukan pola-pola pengelompokan, menjaga peran sentral 

                                                           
29 Endang Wahyu Rijani, Op. Cit., hal. 3-4. 
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selama proses pembelajaran dan meminimalkan sejumlah pembicaraan 

yang bersifat non akademik. 

4. Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.30 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotor. Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan 

                                                           
30 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 38-39. 
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perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku ini merupakan 

perolehan yang menjadi hasil belajar. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia 

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses 

belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang 

telah ditetapkan. Hasil belajar melingkup tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah tersebut 

saling berhubungan satu sama lain, jadi satu ranah tidak dapat berdiri 

sendiri dalam proses pembelajaran. Dalam penilaian, ranah kognitif  

(kemampuan kognitif) lebih mudah dilakukan karena hasilnya bisa 

diketahui dengan penilaian tes. Sedangkan ranah afektif dan ranah 

psikomotorik dapat diketahui hasilnya dengan penilaian non tes. 

Kemampuan kognitif biasanya dilakukan dengan penilaian 

menggunakan tes pilihan ganda atau uraian agar penskorannya lebih 

mudah, sedangkan kemampuan afektif dan psikomotorik dilakukan 

dengan penilaian non tes biasanya dengan observasi. 31 

Ranah kognitif dalam hasil belajar mencakup beberapa jenjang 

proses berfikir diantaranya: 32 

                                                           
31  Prasetiya Kencana, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI Dipadukan 

dengan Time Token untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi dan Hasil Belajar Kognitif 

Fisika Siswa SMA” (Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013), hal. 16. 
32 Agung Hudi Kurniawan, “Pengaruh Kemampuan Kognitif terhadap Kemampuan 

Psikomotorik Mata Pelajaran Produktif Alat Ukur Siswa Kelas X Jurusan Teknik Kendaraan Ringan 

di SMK Muhammadiyah Prambanan” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), 

hal. 12. 
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a. Pengetahuan (knowledge), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang 

nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa 

mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan 

atau ingatan ini merupakan proses berfikir yang paling rendah. 

b. Pemahaman (comprehension), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang 

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta 

didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu 

dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan 

jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan 

atau hafalan. 

c. Penerapan (application), adalah kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun 

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret.  

d. Analisis (analysis), mencakup kemampuan untuk merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau 

organisasinya dapat dipahami dengan baik. 

e. Sintesis (synthesis), adalah kemampuan seseorang untuk merinci 

atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian 
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yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-

bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang 

lainnya. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-

bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjadi suatu pola 

yang berstruktur atau berbentuk pola baru. 

f. Evaluasi (evaluation), merupakan jenjang berfikir paling tinggi 

dimana evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk 

membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. 

5. Pokok Bahasan Struktur Atom 

a. Partikel penyusun atom 

Berdasarkan teori atom Dalton, kita dapat mendefinisikan atom 

sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan 

penggabungan kimia. Dalton membayangkan suatu atom yang 

sangat kecil dan tidak dapat dibagi. Tetapi, serangkaian penyelidikan 

yang dimulai pada tahun 1850 dan dilanjutkan pada abad ke 

sembilan belas secara jelas menunjukkan bahwa atom sesungguhnya 

memiliki struktur internal yaitu atom tersusun atas partikel-partikel 

yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Penelitian 

tersebut mengarah pada penemuan tiga partikel subatom yaitu 

elektron, proton dan neutron.33 

 

 

                                                           
33 Raymond Chang, Kimia Dasar Konsep-konsep Inti (Jakarta, 2005), hal. 31. 
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1) Elektron 

Pada tahun 1875, Crookes membuat tabung kaca yang 

dilengkapi dengan sekeping logam sebagai elektroda. Setelah udara 

dalam tabung divakumkan dan kedua elektroda dihubungkan dengan 

arus searah bertegangan tinggi, ternyata timbul sinar pada kutub 

negatif (katoda) yang bergerak ke kutub positif (anoda). Oleh sebab 

itu sinar ini disebut sinar katoda dan alatnya disebut tabung sinar 

katoda. 

 

Gambar II.1 Tabung sinar katoda 

 

Sinar katoda bersifat sebagai berikut: 

a) Secara normal sinar katoda bergerak lurus. 

b) Sinar ini mempunyai energi dan bersifat sebagai materi. 

c) Sinar katoda dibelokkan oleh medan listrik dan magnet, arah 

pembelokan itu menunjukkan bahwa sinar ini bermuatan 

negatif. 

d) R.A Millikan mengukur sinar katoda dengan alat tetes minyak, 

ternyata muatan partikelnya sebesar -1,6 x 10-19C.  

Dari percobaan tersebut diperoleh massa elektron sebesar 9,11 

x 10-28g. Sifat sinar katoda tidak bergantung pada bahan katoda 
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yang digunakan. Hal ini dibuktikan oleh Thomson dengan 

mengganti katoda percobaan Crookes dengan logam lain, dan 

ternyata hasilnya sama. Akhirnya didapat kesimpulan bahwa 

sinar katoda adalah partikel negatif yang terdapat pada semua 

atom. Partikel ini kemudian diberi nama elektron.34 

2) Proton 

 Elekron merupakan partikel dasar dari materi yang terdiri atas 

atom, maka suatu sumber materi dapat juga menghasilkan atom yang 

bermuatan positif (ion positif).35 Golstein pada tahun 1886, membuat 

alat yang mirip tabung Crookes. Tabung diisi gas hidrogen 

bertekanan rendah setelah dialirkan listrik menghasilkan dua macam 

sinar. Pertama sinar katoda (elektron) bergerak dari katoda ke anoda. 

Kedua, sinar yang bergerak ke katoda dan sebagian masuk kedalam 

lubang (saluran) sehingga disebut juga sinar saluran. 

Hasil penelitian terhadap sinar saluran sebagai berikut: 

a) Diuji dengan medan listrik ternyata sianr bermuatan positif, 

maka disebut sinar positif. 

b) Jika tabung diisi dengan gas lain seperti helium, oksigen dan 

nitrogen menghasilkan sinar positif yang berbeda.  

c) Partikel ini dikenal dengan nama proton yang memiliki massa 

1,67 x 10-24 g. 

                                                           
34 Syukri, S, Kimia Dasar 1 (Bandung, 1999), hal. 115. 
35 Hiskia Achmad, S, Tupamahu Struktur Atom, Struktur Molekul dan Sistem Periodik 

(Badung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 6. 
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3)    Neutron 

Rutherford dan rekan-rekannya menyatakan bahwa pastilah 

terdapat jenis partikel subatom yang lain dalam inti atom. Pada tahun 

1932 Chadwick menembakkan partikel α selembar tipis berilium, 

logam tersebut memancarkan radiasi yang berenergi sangat tinggi 

yang serupa dengan sinar γ. Percobaan ini selanjutnya menunjukkan 

bahwa sinar itu sesungguhnya terdiri atas partikel netral yang 

mempunyai massa sedikit lebih besar dari pada masa proton. 

Chadwick menamai partikel ini neutron. Neutron mempunyai massa 

sebesar 1,6750 x 10-24g.36 

b. Nomor atom, nomor massa dan isotop 

1) Nomor atom dan nomor massa 

Semua atom dapat diidentifikasikan berdasarkan jumlah proton 

dan neutron yang dikandungnya. Jumlah proton yang terdapat dalam 

inti atom disebut nomor atom (Z). Dalam suatu atom netral jumlah 

proton sama dengan jumlah elektron, sehingga nomor atom juga 

menandakan jumlah elektron yang ada dalam atom. Nomor massa 

(A) adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom 

suatu unsur. Massa atom merupakan massa dari seluruh partikel 

penyusun atom. Karena sangat kecil maka massa elektron dapat 

                                                           
36 Raymond Chang, Op. Cit., hal. 35. 
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diabaikan sehingga massa atom dianggap merupakan jumlah massa 

proton dan neutron saja. Tanda atom yang lengkap dapat ditulis:37 

𝒙𝑍
𝐴

 

Keterangan: 

X = lambang unsur 

A = nomor massa 

Z = nomor atom 

 

2) Isotop, isobar dan isoton 

Dalam kebanyakan kasus, atom-atom dari suatu unsur tertentu 

tidak semuanya bermassa sama. Atom-atom yang memiliki nomor 

massa yang berbeda, tetapi mempunya nomor atom yang sama 

disebut isotop. Atom-atom yang mempunyai nomor massa yang 

sama, tetapi mempunyai nomor atom yang berbeda disebut isobar. 

Sedangkan atom-atom yang mempunyai nomor massa dan nomor 

atom yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama 

disebut isoton.38 

c.  Perkembangan model atom 

1) Model atom John Dalton 

Pada tahun 1803 sampai 1808, John Dalton, seorang guru 

sekolah di Inggris, mengemukakan tiga asumsinya tentang atom 

yaitu: 

                                                           
37 Ibid. hal. 36. 
38 Ibid. hal. 37. 
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a) Setiap unsur kimia terdiri atas partikel yang tidak dapat dibagi 

lagi, yang disebut atom. 

b) Semua atom dari suatu unsur memiliki massa (bobot) dan sifat 

yang sama, tetapi atom dari satu unsur berbeda dengan atom dari 

unsur lain. 

c) Dalam setiap senyawanya, unsur-unsur yang berbeda tergabung 

dalam rasio numerik sederhana. Misalnya, satu atom A dengan  

satu atom B (AB), atau satu atom A dengan dua atom B (AB2).
39  

Teori atom Dalton didukung oleh hukum alam, yaitu hukum 

kekekalan massa (hukum Lavoiser), yang menyatakan bahwa massa 

zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama dan hukum 

perbandingan tetap (hukum Proust), yang menyatakan bahwa 

perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu zat adalah 

tetap. 

2) Model atom J.J Thomson  

Thomson adalah orang pertama yang membayangkan bentuk 

atom ditinjau dari sudut kelistrikan pada tahun 1904. Menurut 

Thomson bentuk atom menyerupai agar-agar tersusun dari muatan 

listrik positif dan negatif. Muatan positif menyebar secara merata 

dalam bulatan yang merupakan atom dan elektron (muatan negatif) 

terdapat didalamnya. Model atom Thomson diumpamakan sebagai 

                                                           
39 Pertucci, Kimia Dasar Prinsip-Prinsip dan Aplikasi Modern Jilid 1 (Jakarta, 2011), hal. 

36.     
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roti kismis dengan roti sebagai muatan positif dan kismis adalah 

muatan negatif. Bagian positif dari atom Thomson berdiameter 10-10 

m (1A).40  

3) Model atom Rutherford 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutherford mengenai 

penghamburan sinar alfa mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 

partikel-partikel alfa (inti atom helium) tembus lempeng dan hanya 

sebagian kecil yang mengalami penyimpangan dari arah yang 

semula. Menurut Rutherford, hasil eksperimen ini hanya dapat 

diterangkan apabila dianggap bahwa seluruh muatan positif dari 

atom terpusat pada suatu inti yang sangat kecil atau dapat dikatakan 

bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada 

pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti seperti halnya 

planet-planet mengitari matahari.41 

4) Model atom Niels Bohr 

Bohr merumuskan teori (model) atom yang disebut teori atom 

Bohr yaitu: 

a) Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif. 

b) Elektron bergerak mengelilingi inti. 

                                                           
40 Hiskia Achmad, S, Tupamahu, Op. Cit., hal. 14. 
41 Ibid. hal. 15. 
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c) Elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau 

memancarkan energi, karena tiap lintasan mempunyai 

tingkat energi tertentu. 

d) Jika elektron pindah lintasan maka terjadi perubahan energi 

sebesar △E = E2 – E1. 

E1 dan E2 adalah energi lintasan pada tingkat rendah dan 

tinggi.42 

5) Model atom Mekanika Gelombang (Mekanika Kuantum) 

Teori mekanika gelombang dirumuskan oleh Werner 

Heisenberg dan Erwin Schrodinger. Menurut Heisenberg tidak 

mungkin menentukan kecepatan sekaligus posisi elektron dalam 

ruang secara pasti yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian 

menemukan elektron pada jarak tertentu pada inti atom. Lintasan 

elektron bukan berbentuk garis tetapi berupa sebuah ruang yang 

disebut orbital.  

Schrodinger memperhitungkan dualisme sifat elektron, yaitu 

sebagai partikel dan sebagai gelombang dalam suatu persamaan 

yang memperkenalkan mekanisme gelombang. Model atom dengan 

menggunakan persamaan gelombang ini disebut model atom modern 

atau teori atom mekanika kuantum. Menurut model atom modern, 

elektron-elektron dalam atom mengelilingi inti atom pada tingkat 

energi tertentu. Suatu kulit terdiri atas suatu kumpulan dari satu 

                                                           
42 Syukri, S, Op. Cit., hal. 131. 
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orbital atau lebih. Orbital adalah daerah dengan peluang terbesar 

untuk menemukan elektron.43  

d. Konfigurasi elektron 

Suatu atom mempunyai beberapa orbital yaitu s, p, d dan f tetapi 

yang terisi elektron hanya sebagian sesuai dengan jumlah elektronnya. 

Susunan elektron dalam atom disebut konfigurasi elektron, yaitu 

penyebaran elektron dalam orbital-orbital atom. Pengisian orbital 

mengikuti aturan yang disebut prinsip aufbau.44 

1) Asas Aufbau 

Asas aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital 

dimulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih 

tinggi. Orbital s ditempati maksimal 2 elektron, orbital p ditempati 

maksimal 6 elektron, orbital d ditempati maksimal 10 elekton dan 

orbital f ditempati maksimal 14 elektron. Urutan pengisian orbital 

tersebut dapat ditulis sebagai berikut:45 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 

6d10 7p6   

2) Asas larangan Pauli 

Asas larangan pauli menyatakan bahwa tidak mungkin dalam 

satu atom ada dua elektron yang harga keempat bilangannya sama 

                                                           
43 Hiskia Achmad, S, Tupamahu, Op. Cit., hal. 21. 
44 Syukri, S, Op. Cit., hal. 141. 
45 Hiskia Achmad, S, Tupamahu, Op. Cit., hal. 28. 
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yaitu bilangan kuantum n, l, m dan s. Hal ini berarti bahwa setiap 

orbital hanya dapat ditempati maksimal dua elektron.46 

3) Aturan Hund 

Kaidah Hund menyatakan, pengisian elektron pada orbital-

orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak berpasangan 

terlebih dahulu sebelum orbital-orbital lainnya masing-masing terisi 

satu elektron.47 

e.  Bilangan kuantum 

1) Bilangan kuantum utama (n) 

Bilangan kuantum utama (n), yang menentukan tingkat energi 

yang mempunyai harga postif dan bulat, tidak termasuk nol yaitu 1, 

2, 3, 4 dan seterusnya. Biasanya digunakan istilah kulit untuk 

menyatakan tingkat energi yang memiliki n dengan harga yang 

sama.48 

2) Bilangan kuantum azimut (l) 

Bilangan kuantum azimut (l) menyatakan bentuk orbital satu 

atau lebih orbital dengan nilai n dan l sama disebut subkulit. Orbital 

dinyatakan dalam lambang s untuk l = 0, p untuk l = 1, d untuk l = 2 

dan f untuk l = 3. Banyaknya orbital pada pada tiap kulit sesuai 

dengan harga n. Harga l mulai dari 0 sampai n-1.49 

 

                                                           
46 Ibid. hal. 29. 
47 Ibid. 
48 Syukri, S, Op. Cit., hal. 137. 
49 Ibid. 
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3) Bilangan kuantum magnetik (m) 

Bilangan kuantum magnetik menggambarkan orientasi orbital. 

Nilai bilangan kuantum mangnetik (m) bergantung pada harga 

bilangan kuantum azimut (l), yaitu dari –l sampai dengan +l. Orbital 

s (l = 0) mempunyai harga m = 0, orbital p (l = 1) mempunyai harga 

m = -1, 0, +1, orbital d (l = 2) mempunyai harga m = -2, -1, 0, +1, 

+2, orbital f (l = 3) mempunyai harga m = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.50 

4) Bilangan kuantum spin (s) 

Bilangan kuantum spin (s) menyatakan kearah mana elektron 

berputar. Jika arah putaran berlawanan maka elektron akan berlaku 

sebagai kutub magnet yang berlawanan, jadi akan tarik menarik. 

Akan tetapi, jika arah putaran searah maka elektron akan tolak 

menolak, sehingga satu orbital maksimal hanya berisi dua elektron. 

Masing-masing mempunyai harga s = +1\2 (searah jarum jam) dan s 

= -1/2 (berlawanan arah jarum jam. Harga s = +1/2 digambarkan 

dengan ↿ dan s = -1/2 digambarkan dengan ⇂.51 

B. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Structure Exercise Method (SEM) 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Struktur Atom 

Dalam proses pembelajaran pada hakikatnya adalah untuk 

mengembangkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui berbagai 

                                                           
50 Hiskia Ahmad, S, Tupamahu, Op. Cit., hal. 23. 
51 Ibid. 
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interaksi dan pengalaman belajar. Guru dituntut untuk dapat mendesain 

proses kegiatan pembelajaran yang inovatif, efektif dan interaktif sehingga 

dapat menarik perhatian siswa, merangsang motivasi belajar siswa sehingga 

berdampak positif pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk lebih 

mengaktifkan siswa dan membantu siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga berpengaruh kepada hasil belajarnya adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Model 

pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran yang menekankan pada 

penerapan bimbingan antarteman.  

Dalam hal ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. Pada setiap kelompok ada salah satu siswa yang memiliki 

kemampuan lebih dari yang lain sebagai penanggung jawab kelompok dan 

bertugas membimbing anggota kelompoknya yang masih kesulitan dalam 

memahami suatu materi. 

Selain penerapan model pembelajaran TAI, untuk menambah tingkat 

pemahaman siswa dan tingkat kemandirian siswa dalam mempelajari suatu 

materi, penerapan model TAI juga dapat disertai dengan penggunaan metode 

latihan berstruktur atau Structure Exercise Method (SEM) yang difasilitasi 

dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Metode latihan berstruktur atau SEM dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai suatu materi yang sedang 

dipelajari dengan adanya pemberian latihan soal-soal yang dimulai dari soal 
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dengan tingkat kesulitan rendah dan dilanjutkan ke soal dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan model pembelajaran  TAI 

yang disertai dengan metode latihan berstruktur atau SEM diharapkan dapat 

lebih memaksimalkan hasil belajar siswa..  

C. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan Rudi Hartono dkk  terdapat pengaruh pada 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) pada materi pokok 

hidrokarbon yang dibuktikan dengan hasil uji anava dua jalan dengan sel 

sama dimana Fhitung > Ftabel.
52 Persamaan penelitian Rudi Hartono dkk 

dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan model 

pembelajaran TAI. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel yang 

diukur yaitu prestasi belajar, sedangkan penelitian ini variabelnya adalah 

hasil belajar. Materi pada penelitian ini adalah struktur atom sedangkan 

penelitian yang dilakukan Rudi Hartono dkk materinya adalah 

hidrokarbon. 

2. Penelitian yang dilakukan Nana Dian Lestari dkk  terdapat pengaruh pada 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) yang dibuktikan 

dengan hasil perhitungan uji t-pihak kanan dengan taraf signifikansi 5% 

                                                           
52 Rudi Hartono, Komparsi Model Pembelajaran Tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

dengan Student Team Achievement Division (STAD) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari 

Kemampuan Memori Pada Materi Hidrokarbon Siswa Kelas X Semester Genap SMA Negeri 3 

Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 (Surakarta, 2015), hal. 196. 
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diperoleh thitung = 2,94 > ttabel = 1,67.53 Persamaan penelitian Nana Dian 

Lestari dkk dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama 

menggunakan model pembelajaran TAI. Sedangkan perbedaannya 

terdapat pada variabel yang diukur yaitu prestasi belajar, sedangkan 

penelitian ini variabelnya adalah hasil belajar. 

3. Penelitian yang dilakukan Fanny Firman Syah dkk  menunjukan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) yang disertai 

dengan metode latihan berstruktur atau Structure Exercise Method 

(SEM).54 Persamaan penelitian Fanny Firman Syah dkk dengan 

penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan model 

pembelajaran TAI yang disertai dengan SEM. Sedangkan perbedaannya, 

yaitu materi yang akan diteliti adalah struktur atom, pada penelitian 

Fanny Firman Syah dkk materinya adalah kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

4. Penelitian yang dilakukan Endang Wahyu Rijani menyatakan bahwa 

implementasi metode latihan berstruktur pada pembelajaran stoikiometri 

dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa.55 Persamaan 

penelitian yang dilakukan Endang Wahyu Rijani dengan penelitian yang 

                                                           
53 Nana Dian Lestari, Sri Retno Dwi Ariani, Ashadi, Pengaruh Pembelajaran Kimia 

Menggunakan Metode Student Teams Achivement Divisions (STAD) dan Team Assisted 

Individualization (TAI) dilengkapi Media Animasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi 

Asam Basa Kelas XI Semester Ganjil SMK Sakti Gemolong Tahun Pelajaran 2013/2014 (Surakarta: 

UNS Surakarta, 2014), hal. 44.  
54  Fanny Firman Syah, Antonius Tri Widodo, Sri Nurhayati, Log. Cit. 
55  Endang Wahyu Rijani, Op. Cit., hal. 1. 
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dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode SEM. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada materi yang akan diteiliti yaitu struktur 

atom, pada penelitian Endang Wahyu Rijani materinya adalah 

stoikiometri.  

D. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel yaitu: 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran Team Assisted Individualization 

(TAI)  dengan Structure Exercise Method (SEM) terhadap hasil 

belajar siswa. 

b. Variabel terikat, hasil belajar siswa merupakan variabel terikat. 

Hasil belajar ini dapat dilihat dari tes yang dilaksanakan pada 

akhir pertemuan.  

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan kelas eksperimen yaitu kelas X SMA Negeri 5 

Pekanbaru sebagai subjek penelitian. 

2) Guru menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan yaitu 

struktur atom. 

3) Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa program 

semester, silabus, RPP, lembar observasi, soal homogenitas dan 

bahan-bahan pelajaran (buku paket, LKPD dan lain-lain). 
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4) Mempersiapkan instrument pengumpulan data yaitu soal pretest 

dan posttest. 

5) Melakukan uji homogenitas untuk kedua kelas sampel, dan 

selanjutnya memilih secara acak kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan uji 

homogenitas. 

2) Memberikan pretest kepada kedua kelas sampel untuk 

mengetahui kemampuan dasar siswa pada pokok bahasan 

struktur atom. 

3) Melaksanakan proses pembelajaran pada pokok bahasan 

struktur atom dimana pada kelas eksperimen diberikan 

perlakuan model pembelajaran Team Assisted Individualization 

(TAI) dengan Structure Exercise Method (SEM) sedangkan 

pada kelas kontrol hanya menggunakan metode SEM. Adapun 

langkah-langkah pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

a) Kelas eksperimen  

Kegiatan awal 

1) Guru memberikan salam, berdoa dan memeriksa 

kehadiran siswa. 
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2) Guru memberikan apersepsi, motivasi belajar dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

3) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan 

menunjuk salah seorang siswa dalam kelompok 

tersebut untuk dijadikan sebagai asisten. 

4) Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

TAI dengan menggunakan metode SEM. 

Kegiatan inti 

Mengamati (Observing) 

5) Guru membentuk kelompok kecil yang heterogen 

dimana dalam satu kelompok terdiri dari 5-6 orang 

siswa. 

6) Guru menjelaskan materi secara garis besar. 

7) Guru memberikan contoh soal dan cara 

mengerjakannya secara berstruktur, siswa diminta 

untuk mengerjakan contoh soal yang sama yang ada 

didalam buku paket. 

Menanya (Questioning) 

8) Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing 

kelompok untuk bertanya mengenai materi yang telah 

diberikan. 
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Mengumpulkan data (Experimenting) 

9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggali informasi yang ada dibuku paket maupun 

sumber belajar lainnya mengenai materi yang sedang 

dipelajari. 

Mengasosiasi (Associating) 

10) Guru membagikan LKPD yang telah dirancang secara 

berstruktur kepada seluruh siswa. 

11) Setiap kelompok mengerjakan LKPD tersebut dengan 

bantuan asisten dari kelompok masing-masing. 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

12) Guru meminta masing-masing asisten beserta anggota 

kelompoknya untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

13) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil kerja kelompok penyaji. 

14) Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi 

yang telah dilakukan. 

15) Guru memberikan kuis untuk menguji pemahaman 

masing-masing siswa. 
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Kegiatan akhir 

16) Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok 

yang kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil 

koreksi. 

17) Bersama siswa, guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajarai. 

18) Guru menyampaikan informasi mengenai materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

19) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b) Kelas kontrol 

Kegiatan awal 

1) Guru memberikan salam, berdoa dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

2) Guru memberikan apersepsi, motivasi belajar dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Kegiatan inti 

Mengamati (Observing) 

3) Guru menjelaskan materi pembelajaran dan siswa 

diminta untuk memperhatikannya. 

4) Guru memberikan contoh soal dan cara 

mengerjakannya secara berstruktur, siswa diminta 
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untuk mengerjakan contoh soal yang sama yang ada di 

dalam buku paket. 

Menanya (Questioning) 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 

Mengumpulkan data (Experimenting) 

6) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menggali informasi lebih dalam dari berbagai sumber 

seperti buku paket kimia, internet dan lain-lain. 

Mengasosiasi (Associating) 

7) Guru membagikan LKPD yang telah dirancang secara 

berstruktur kepada seluruh siswa. 

8) Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKPD yang 

diberikan bersama dengan teman sebangkunya. 

9) Guru membimbing siswa mengerjakan LKPD. 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

10) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal yang telah dibahas didepan kelas. 

11) Guru memberikan penguatan terhadap hasil jawaban 

siswa. 

12) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKPD. 

Kegiatan akhir 

13) Guru memberikan evaluasi berupa kuis kepada siswa. 
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14) Bersama siswa, guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

15) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

16) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Tahap Akhir 

1) Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah semua materi 

pokok bahasan struktur atom selesai diajarkan, peneliti 

memberikan posttest mengenai pokok bahasan tersebut untuk 

menentukan peningkatan hasil belajar siswa. 

2) Data akhir (selisih nilai pretest dan posttest ) yang diperoleh dari 

kedua kelas akan dianalisis dengan menggunakan rumus 

statistik. 

E. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi hipotesis alternatif 

(Ha) dan hipotesis nihil (H0) sebagai berikut: 

Ha :  Ada pengaruh penerapan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan Structure Exercise Method (SEM) 

terhadap hasil belajar siswa pada materi struktur atom. 

H0 :   Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan  Structure Exercise Method (SEM) 

terhadap hasil belajar siswa pada materi struktur atom. 


