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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan prestasi belajar 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDIT Insan Kamil 

Sidoarjo dan SD Muhammadiyah II Sidoarjo yang diajar dengan metode 

pembelajaran kooperatif dengan siswa yang diajar dengan metode 

pembelajaran individual, adakah perbedaan prestasi belajar dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia  siswa kelas IV SDIT Insan Kamil dan SD 

Muhammadiyah II Sidoarjo yang memahami gaya belajarnya dengan siswa 

yang tidak memahami gaya belajarnya, dan adakah interaksi prestasi belajar 

Bahasa Indonesia kelas IV  SDIT Insan Kamil dan SD Muhammadiyah II 

Sidoarjo yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif, individual 

dengan pemahaman siswa pada gaya belajarnya. Instrumen dalam penelitian 

ini ada 10 butir berbentuk subyektif tes bidang Bahasa Indonesia. Setelah 

data dinyatakan signifikan  baru dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji Anava 2 jalur untuk mengetahui perbandingan dan 

interaksi metode, gaya belajar dan prestasi belajar. Dari hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa: terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang diajar dengan metode 

pembelajaran kooperatif dengan siswa yang diajar dengan metode 

pembelajaran individual, terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa  yang paham gaya belajarnya 

dan siswa yang tidak paham gaya belajarnya, dan tidak terdapat interaksi 

antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif, individual dengan siswa  

yang paham gaya belajarnya dan siswa yang tidak paham gaya belajarnya. 

 

Kata Kunci :   Pembelajaran Kooperatif, Gaya Belajar dan Hasil Belajar 

 

Abstract 

This research aims is to understand the difference between student’s 

achievements in indonesian language subject of grade 4 students of SDIT 

insan kamil and SD Muhammadiyah II sidoarjo that were taught by 

cooperative learning style with students of that were taught with the 

individuals learning style, the learning achievements in indonesian language 

subject who understand the style of learning with students who does not 

understand, the interaction of students’ achievement that were taught with 
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the learning methods of cooperative, with the learning methods of individual. 

The instruments on this research are 10 subjective test of Bahasa Indonesia. 

After the data are significant, it was bay using anava two lines to know the 

comparison and interaction between the learning style and learning 

achievement. Based on the analysis from the results we conclude that there 

is a difference: the study of students in the subject of indonesian students 

who had such a method of cooperative with students are taught with the 

methods of the individual, there are differences the study of students in the 

subject of indonesian language between those who understand the learning 

and they do not understand, and there was no interaction among students are 

taught with the cooperative, individually to those who understand their 

learning style and  do not understand their learning style. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar.  Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan Eggen dan Kaukak bahwa model pembelajaran memberikan 

kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar (Sukamto dalam Trianto: 2007).  

Didalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, belum berlangsung 

seperti yang diharapkan. Guru cenderung menggunakan teknik pembelajaran yang 

teoritis dan hafalan sehingga  kegiatan pembelajaran berlangsung kaku, monoton dan 

membosankan. Akibatnya, Bahasa Indonesia belum mampu menjadi mata pelajaran 

yang disenangi dan dirindukan siswa. Imbas lebih jauh dari pembelajaran semacam itu 

adalah kegagalan siswa dalam mengembangkan pengetahuan, ketrampilan berbahasa, 

serta sikap positif terhadap Bahasa  Indonesia. 

Maka model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual merupakan 

alternatif metode pembelajaran aktif untuk menjawab permasalahan pembelajaran dan 

tantangan masa depan. Model pembelajaran kooperatif berada dibawah naungan 

konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, Brooks dalam Mustaji (2005: 15) 

menyatakah bahwa ciri khas belajar konstruktivis adalah pebelajar harus secara 

individual menemukan dan mengubah informasi yang kompleks menjadi lebih 

sederhana, bermakna, agar menjadi miliknya sendiri. Jadi belajar bersifat konstruktif, 
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artinya membangun makna, pemahaman dari bermacam-macam informasi. Pengertian 

konstruktif dapat digambarkan sebagai proses berpikir pada saat terjadinya penemuan 

ilmiah, pemecahan masalah, menciptakan sesuatu. Kegiatan tersebut melibatkan 

eksplorasi, eksperimentasi, kreatifitas, ketekunan, kesabaran, rasa ingin tahu, dan kerja 

sama. 

Pada pembelajaran secara individu  tampak pada perilaku atau kegiatan guru 

dalam mengajar yang menitik beratkan pada pemberian bantuan dan bimbingan belajar 

pada masing-masing siswa secara individual. Susunan suatu tujuan belajar yang didisain 

untuk belajar mandiri harus disesuaikan dengan karakteristik individual dan kebutuhan 

tiap siswa (Sagala, 2005: 184). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengetahui Pengaruh Metode 

Pembelajaran Kooperatif dengan Pemahaman Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas IV SDIT Insan Kamil Sidoarjo dan SD Muhammadiyah II Sidoarjo. Dalam 

hal ini, prestasi belajar yang dipilih adalah prestasi belajar mata pelajaran Bahasa 

Indosesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran kooperatif 

dengan metode pembelajaran individual, untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 

siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang memahami gaya belajarnya 

dengan siswa yang tidak memahami gaya belajarnya, dan untuk mengetahui pengaruh 

interaksi antara metode pembelajaran kooperatif  dan metode pembelajaran individual 

dengan pemahaman siswa tentang gaya. 

Pembelajaran kooperatif atau cooperatif learning mengacu pada metode pengajaran 

dimana siswa bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar. 

Kebanyakan melibatkan siswa dalam kelompok yang terdiri dari empat siswa dengan 

kemampuan yang berbeda-beda (Slavin dalam Nur: 1999: 19). Khas pembelajaran 

kooperatif, siswa ditempatkan pada kelompok-kelompok kooperatif dan tinggal bersama 

sebagai satu kelompok untuk beberapa minggu atau bulan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team- Achievment Division) yang dikembangkan oleh Slavin. STAD terdiri 

dari suatu siklus pengajaran tetap, kuis, belajar kooperatif dalam tim kemampuan 
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campur, dan kuis dengan penghargaan atau ganjaran lain diberikan kepada tim yang 

anggota-anggotanya paling tinggi melampaui rekornya sendiri yang terdahulu.  

Di lain pihak, pembelajaran individual merupakan suatu upaya untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, 

kecepatan, dan caranya sendiri.  Tujuan utama pengajaran individual ialah agar para 

siswa dapat belajar secara optimal serta bisa mencapai tingkat penguasaan bahan 

pelajaran yang dipelajari. Pengajaran perseorangan atau pengajaran yang 

diindividualisasikan mempunyai makna yang luas yakni, bahwa setiap siswa diberi 

kebebasan untuk maju berdasarkan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. 

Berbagai bentuk pengajaran yang diindividualisasikan itu semuanya menekankan 

pentingnya perhatian, bantuan, dan perlakuan khusus kepada siswa secara individual 

yang berbeda minat, kemampuan, kebutuhan, serta kecepatan belajarnya. 

Model pembelajaran individual adalah model pembelajaran dimana setiap anak 

didik belajar dengan memakai paket-paket dan bahan-bahan pengajaran yang 

memungkinkan untuk belajar sendiri dengan hanya sedikit dimonitor dari pengajar.  

Anak didik tidak bersaing dengan siapa-siapa kecuali bersaing dengan diri mereka 

sendiri.  Teman sekelas dianggap tidak ada karena jarang ada interaksi antara siswa 

dikelas (Lie, 2004: 24-25).Model pelayanan belajar secara individual ini menggunakan 

pendekatan terbuka antara guru dan siswa, yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan 

bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa 

dalam belajar (Sagala, 2005: 185). 

Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, 

memproses dan mengerti sesuatu informasi (Gunawan, 2004: 139). Faktor dominan 

yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan mengenal dan memahami 

bahwa setiap individu adalah unik dengan gaya belajar yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Semua sama uniknya dan semua sama berharganya.  Kesulitan yang timbul 

selama ini lebih disebabkan oleh gaya mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar. 

Dan yang lebih parah lagi kalau anak sendiri tidak mengenal gaya belajar mereka 

(Gunawan , 2004: 87). 

Berdasarkan pada Neuro-Linguistic Programming yang dikembangkan oleh 

Richard Bandler dan John Grinder dalam model strategi komunikasi, diketahui bahwa 
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selain kita memasukkan informasi dari kelima indera, juga ada preferensi bagaimana 

kita menciptakan dan memberikan arti pada suatu informasi. Secara umum, kita 

menggunakan tiga preferensi sensori yaitu berdasarkan pada visual (penglihatan), 

auditori (pendengaran) dan kinestetik (sentuhan dan gerakan). Ini yang dikenal dengan 

modalitas V-A-K. Menurut Bandler dan Grinder dalam Bobby De Porter (2000: 85), 

meskipun kebanyakan orang memiliki akses ke ketiga modalitas visual, auditorial, dan 

kinestetik- hampir semua orang cenderung pada salah satu modalitas/gaya belajar. 

Sudjana (1989: 45) memberikan pengertian prestasi belajar adalah sebagai berikut :  

proses verbal dari fakta ataupun proses tingkah laku secara phisik yang berupa memori 

atau ingatan yang bersifat mentalistik, ia juga menambahkan,  prestasi belajar adalah 

hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas yang membawa implikasi terhadap 

pengembangan diri siswa secara bebas,  pembentukan memori (ingatan) pada siswa, dan 

pembentukan  pemahaman pada siswa.  Seseorang dapat dikatakan berprestasi apabila ia 

dapat mencapai hasil yang maksimal dari apa yang telah ia lakukan.  Begitu halnya 

sesorang siswa apabila ia memperoleh prestasi belajar yang tinggi, maka siswa tersebut 

telah berhasil mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. 

 

Sedangkan menurut Gordon Dryden dan Jeannette Vos, kondisi yang 

mempengaruhi kemampuan belajar adalah lingkungan fisik, kebutuhan emosional, dan 

kebutuhan sosial. 

Berdasar pada masalah yang diajukan maka hipotesis yang merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif dengan siswa yang 

diajar dengan metode pembelajaran individual. 

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

antara siswa yang memahami gaya belajarnya dan yang tidak memahami gaya 

belajarnya. 

3. Terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran kooperatif dan metode 

pembelajaran individual dengan pemahaman siswa terhadap gaya belajarnya dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia 
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 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental dengan 

paradigma penelitian kuantitatif. Untuk penelitian eksperimental, subyek yang diteliti 

harus memenuhi kriteria homogenitas agar hasil penelitian dapat dikatakan sahih. 

Populasi  penelitian adalah siswa SDIT Insan Kamil Sidoarjo dan SDN Sekardangan 

Tahun Ajaran 2007-2008, sebanyak 130 siswa (4 kelas). Dengan rincian di SDIT Insan 

Kamil sebanyak 70 siswa dan SDN Sekardangan sebanyak 80 siswa. Pengambilan 

sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan random sampling, sampel 

penelitian ini adalah 1 kelas SDIT Insan Kamil  dan 1 kelas SDN Sekardangan sebagai 

kelompok eksperimen, sedangkan 1 kelas SDIT Insan Kamil dan 1 kelas SDN 

Sekardangan sebagai kelompok kontrol. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan tes. 

Tabel 1. Kisi-kisi Tes Pemahaman Gaya Belajar 

No Indikator Nomor Soal 

1.  Mengetahui definisi gaya belajar 1 

2. Dapat menjelaskan gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetik 

2 

3. Mengetahui gaya belajar setiap orang berbeda 3-4 

4. Mengetahui ada satu gaya belajar yang menonjol 5-6 

5. Telah mengetahui ciri-ciri gaya belajarnya 7 

6. Telah memahami gaya belajarnya 8 

7. Dapat memanfaatkan gaya belajarnya 9-10 

 

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

Kompetensi dasar Indikator penulisan Nilai 

Menulis  karangan 1. Penulisan ejaan 

2. Struktur Kalimat 

2. Tanda Baca 

3. Keefektifan 

4. Kerapian 

20 

20 

20 

20 

20 

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: 

Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Prestasi belajar kooperatif dengan paham gaya belajar 
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Skor prestasi belajar kooperatif dengan yang paham gaya belajar memiliki rentangan 

antara 72 sampai dengan 84 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 77, skor tengah 

(median) 76, dan  skor dengan frekwensi tertinggi (modus) 75. Untuk mendapatkan 

gambaran secara visual dapat dilihat dari histogram yang tercantum pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 1. Histogram prestasi belajar kooperatif dengan paham gaya belajar 

2. Prestasi belajar kooperatif  dengan tidak paham gaya belajar 

Skor prestasi belajar kooperatif  dengan tidak paham gaya belajar memiliki rentangan 

antara 60 sampai dengan 85 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 73,1667, skor tengah 

(median) 73,  dengan frekwensi tertinggi sebesar 73 dan 74. 

 

Gambar 2. Histogram prestasi belajar Kooperatif dengan tidak paham gaya belajar 

3. Prestasi belajar pembelajaran individual dengan paham gaya belajar 

Skor prestasi belajar individual dengan yang paham gaya belajar memiliki rentangan 

antara 55 sampai dengan 85 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 72,6333, skor tengah 

(median) 73, dan  skor dengan frekwensi tertinggi (modus) 73. Untuk mendapatkan 

gambaran secara visual dapat dilihat dari histogram yang tercantum pada gambar 

berikut: 
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Gambar 3  Prestasi belajar Individual dengan paham gaya belajar 

4. Prestasi belajar individual dengan tidak paham gaya belajar 

Skor prestasi belajar individual dengan yang tidak paham gaya belajar memiliki 

rentangan antara 55 sampai dengan 80 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 66,80, skor 

tengah (median) 66, dan  skor dengan frekwensi tertinggi (modus) 66,70 dan 75.   Untuk 

mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat dari histogram yang tercantum pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 4. Prestasi Belajar Individual dengan tidak paham gaya belajar 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar. Tes 

prestasi belajar dilakukan untuk mengetahui perolehan prestasi belajar siswa, khususnya 

menyangkut materi Bahasa Indonesia.  Tes yang mengalami uji validitas dan reliabilitas 

berjumlah 10 butir soal subyektif.  Untuk menguji tingkat validitas empiric dilakukan 

uji SPSS  13.0 dengan bantuan computer.  Adapun uji validitas dan reliabilitas diketahui 

bahwa : 

1. Tes validitas dan reliabilitas  untuk  Metode Pembelajaran Kooperatif.  
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Dari 10 butir yang tampak pada corrected item total correlation, semuanya bernilai 

positif dan diatas r table (0,169) dengan df= 58 dan tingkat signifikansi 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan  bahwa sebaran data valid. Sedangkan untuk uji 

reliabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach 0,870. Bila dikonsultasikan pada table r 

N =10 adalah 0,169. Maka jauh lebih besar, sehingga tes hasil belajar dari ke 10 

butir soal dinyatakan reliable. 

2. Tes validitas dan reliabilitas  untuk  Metode Pembelajaran Individual. 

Dari 10 butir yang tampak pada corrected item total correlation, semuanya bernilai 

positif dan diatas r table (0,169) dengan df= 58 dan tingkat signifikansi 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan  bahwa sebaran data valid. Sedangkan untuk uji 

reliabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach 0,924. Bila dikonsultasikan pada table r, 

N =10 adalah 0,169. Maka jauh lebih besar, sehingga tes hasil belajar dari ke 10 

butir soal dinyatakan reliable. 

 Hasil Uji Persyaratan Hipotesis 

Uji persyaratan yang diperlukan dalam uji F dan Anava adalah normalitas dan 

homogenitas.  Pengujian masing-masing persyaratan dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Adapaun hasil pengujian persyaratan adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap variable prestasi belajar dengan 

Kolmogorov Smirnov.  Hasil perhitungan uji normalitas sebaran skor variable 

tersebut disajikan pada lampiran.  Persyaratan normalitas untuk variable dapat 

dipenuhi dan hasilnya dapat dilaporkan seperti dalam table berikut ini. 

Tabel 3. Ringkasan Uji Normalitas 

VARIABEL Kolmogorov-Smirnov 

Statistik P Simpu-lan 

Prestasi Belajar 1.352 0.052>0,05 Normal 

2. Uji Homogenitas 

Persyaratan lain yang dituntut dalam penggunaan teknik uji F anava adalah syarat 

homogenitas, yakni apakah residu skor variable terikat untuk setiap skor nariabel 

bebas tersebut homogen.  Melalui uji homogenitas ini dapat diletahui kesamaan 

varians skor variable terikat berdasarkan setiap variasi skor variable bebas tertentu.  
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Perhitungan uji homogenitas selengkapnya pada lampiran.  Hasil pengujian tersebut 

pada Tabel berikut: 

Tabel 4.Ringkasan Uji Homogenitas 

VARIABEL Statistik P Simpulan 

Prestasi belajar 0,978 0,353> 0,05 Homogen 

 

Disimpulkan bahwa skor dari variable  terikat untuk varians skor variable bebasnya 

homogen.  Hal ini berarti uji persyaratan homogenitas  untuk variable terpenuhi. 

Pengujian  Hipotesis 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dipaparkan diskripsi data 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Diskripsi Perlakuan Metode dan Gaya Belajar 

Metode Gaya Belajar N Mean St.Deviasi 

Kooperatif Paham 

Tidak Paham 

30 

30 

77,00 

73,17 

2.98271 

4.47278 

Individual Paham 

Tidak Paham 

30 

30 

72,63 

66,80 

5,67805 

5,57952 
 

 

  

Rerata metode kooperatif  yang paham gaya belajar adalah 77,00,  rerata metode 

kooperatif yang tidak paham gaya belajar  73,17.  Rerata metode individual yang paham 

gaya belajar 72,63, rerata metode individual dengan yang tidak paham gaya belajar  

66,80. 

Tabel 5. Dependent Variabel Prestasi Belajar 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1594.867(a) 3 531.622 23.045 .000 

Intercept 629011.200 1 629011.200 27267.234 .000 

Gaya Belajar 700.833 1 700.833 30.381 .000 

Metode 864.033 1 864.033 37.455 .000 

Gaya Belajar * 30.000 1 30.000 1.300 .256 
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metode 

Error 2675.933 116 23.068     

Total 633282.000 120       

Corrected Total 4270.800 119       

 

Analisis dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan hipotesis 

satu, dua dan tiga. 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama berbunyi: 

   Ha: Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif dengan siswa 

yang diajar dengan metode pembelajaran individual. 

   Ho:  Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif 

dengan siswa yang diajar dengan metode pembelajaran individual. 

Adapun analisis varians dua jalur dengan menggunakan program statistic SPSS for 

Windows versi 13.0 tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 6.Uji F Prestasi Belajar berdasarkan Metode Mengajar 

Variansi F P 

Metode Pembelajaran 37.455 0,00 

 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh F hitung = 37,455 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05.  Dengan demikian 

dapatlah diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi Ada perbedaan prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang diajar dengan 

metode pembelajaran kooperatif dengan siswa yang diajar dengan metode pembelajaran 

individual. 

2. Pengujian  Hipotesis kedua 

 Hipotesis kedua berbunyi:   

 Ha:    Terdapat  perbedaan   prestasi belajar  Bahasa Indonesia antara siswa yang 

memahami gaya belajarnya dan yang tidak memahami gaya belajarnya. 
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Ho:    Tidak ada perbedaan   prestasi belajar  Bahasa Indonesia antara siswa yang 

memahami gaya belajarnya dan yang tidak memahami gaya belajarnya. 

Tabel 7. Uji Prestasi F Belajar Berdasar  Pada Pemahaman Gaya belajarnya 

Variansi F P 

Gaya Belajar 30,381 0.00 

 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh F hitung = 30,381 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05.  Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi Ada perbedaan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa  yang paham gaya belajarnya dan 

siswa yang tidak paham gaya belajarnya. 

3.  Pengujian Hipotesis ketiga 

Ha: Terdapat interaksi antara metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran 

individual dengan pemahaman siswa  Bahasa Indonesia.  

Ho: Tidak ada  interaksi antara metode pembelajaran kooperatif dan metode 

pembelajaran individual dengan pemahaman siswa  Bahasa Indonesia.  

Tabel 8. Uji F  Metode Pembelajaran, Pemahaman Gaya Belajar dan Prestasi Belajar 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Gaya Belajar * 

metode 

30.000 1 30.000 1.300 .256 

Error 2675.933 116 23.068     

 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh F hitung = 30,381 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05.  Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi Ada perbedaan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa  yang paham gaya belajarnya dan 

siswa yang tidak paham gaya belajarnya. 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh F hitung = 1.300 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0,256  lebih besar dari taraf nyata 0,05.  Dengan demikian 

dapatlah diketahui bahwa Ha  ditolak dan Ho diterima.  Berarti tidak ada interaksi 

antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif, individual dengan siswa  yang 

paham gaya belajarnya dan siswa yang tidak paham gaya belajarnya. 
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Pembahasan tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Pembelajaran metode kooperatif lebih baik dari metode individual. 

Dari hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa hasil  perhitungan diperoleh F 

hitung = 37,455 sedangkan probabilitasnya sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 

0,05.  Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi Ada 

perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa 

yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif dengan siswa yang diajar dengan 

metode pembelajaran individual. 

Jadi  terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif dengan 

siswa yang diajar dengan metode pembelajaran individual. 

Pembelajaran kooperatif lebih baik disebabkan karena siswa lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya.  Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu 

memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi hakekat sosial dan penggunaan 

kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. Tujuan 

dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua 

siswa untuk dapat terlibat secara aktif  dalam proses berfikir dan kegiatan belajar.  

Selama bekerja dalam kelompok, tugas semua kelompok adalah mencapai ketuntasan 

materi yang disajikan oleh guru, dan saling membantu teman sekelompoknya untuk 

mencapai ketuntasan belajar. Selama belajar secara kooperatif siswa tetap tinggal dalam 

kelompoknya  selama beberapa kali pertemuan.   Mereka  diajarkan ketrampilan-

ketrampilan khusus agar dapat bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya seperti 

menjadi mendengar aktif, memberikan penjelasan dengan teman sekelompok dengan 

baik, berdiskusi dan sebagainya. Pembelajaran kooperatif  disususun dalam sebuah 

usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan untuk berinteraksi dan  belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar 

belakangnya. (Trianto, 2007:42). Dalam cooperative learning, siswa terlibat aktif pada 

proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi 
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dan komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya (Isjoni: 2007, 13). 

Sedangkan  pembelajaran individual memiliki tujuan pembelajaran yang  berbeda 

dengan pembelajaran kooperatif yaitu dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan 

psikomotorik siswa, lebih banyak dibentuk dengan belajar mandiri. Pada pembelajaran 

individual guru memberikan bantuan belajar kepada masing-masing siswa  secara 

pribadi, hal ini memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masing-masing 

individu untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  Anita Lie 

(2007: 27) berpendapat, model pengajaran individual memang sesuai dengan sifat orang 

barat yang menghargai individualisme.  Setiap orang bertanggung jawab atas 

tindakannya sendiri dan harus memperjuangkan nasibnya sendiri. Tidak ada orang yang 

bisa membantu, dan sebaliknya tidak perlu merepotkan diri membantu orang lain. 

Pembelajaran kooperatif dan individual adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan yang sama yaitu student oriented. Kedua metode tersebut 

memberi peluang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. 

Akan tetapi Pembelajaran kooperatif lebih memiliki keunggulan, karena senafas dengan 

karakter bangsa kita yang lebih mengedepankan gotong royang dan kebersamaan 

Guru dalam mengajarkan suatu pokok bahasan (materi) tertentu harus dipilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  Oleh karena itu, 

dalam memilih suatu metode pembelajaran, harus memperhatikan materi pembelajaran, 

tingkat perkebangan kognitif siswa dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

 

2. Siswa yang memahami gaya belajarnya lebih baik dari siswa yang tidak memahami 

gaya belajarnya. 

Dari hasil uji hipotesis kedua peroleh F hitung = 30,381 sedangkan probabilitasnya 

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05.  Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi Ada perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa  yang paham gaya belajarnya dan siswa yang 

tidak paham gaya belajarnya. 
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 Jadi terdapat  perbedaan  prestasi belajar  Bahasa Indonesia antara siswa yang 

memahami gaya belajarnya dan yang tidak memahami gaya belajarnya. 

 Faktor dominan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan 

mengenal dan memahami bahwa setiap individu adalah unik dengan gaya belajar yang 

berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada gaya belajar yang lebih unggul dari gaya 

belajar yang lainnya.Semua sama uniknya dan semua sama berharganya. Guru perlu 

mengetahui akan pentingnya siswa  memiliki  pemahaman terhadap gaya belajarnya. 

Selain itu guru juga perlu memahami  cara mengajarnya agar terjadi kecocokan antara 

gaya belajar dan gaya mengajar.  Guru yang memahami gaya mengajarnya akan mampu 

melayani berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Implikasinya proses 

pembelajaran  akan menjadi dinamis, tidak monoton, siswa terlayani  gaya belajarnya 

dan akan berdampak pula pada peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

3. Tidak terdapat interaksi antara prestasi belajar siswa yang menggunakan metode 

kooperatif, individual, dengan  yang memahami gaya belajarnya dan yang tidak 

memahami gaya belajarnya. 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh F hitung = 1.300 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0,256  lebih besar dari taraf nyata 0,05.  Dengan demikian 

dapatlah diketahui bahwa Ha  ditolak dan Ho diterima.  Berarti tidak ada interaksi 

antara  siswa yang diajar dengan metode kooperatif, individual dengan siswa  yang 

paham gaya belajarnya dan siswa yang tidak paham gaya belajarnya. 

Artinya penggunaan metode kooperatif, individual dengan paham gaya belajar dan 

tidak paham gaya belajar tidak dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran ada banyak komponen 

yang saling berinteraksi dan berinterelasi, yaitu komponen tujuan, materi, pelajaran, 

metode, strategi pembelajaran, media, evaluasi dan lain sebagainya.  Untuk 

menganalisis komponen-komponen tersebut dalam proses pembelajaran, akan dapat 

membantu  dalam memprediksi keberhasilan proses pembelajaran.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa 

yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran 

individual. 

2. Ada perbedaan prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang 

memahami gaya belajarnya dan yang tidak memahami  gaya belajarnya. 

3. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran kooperatif, individual dan 

pemahaman siswa pada gaya belajarnya terhadap prestasi belajar dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 
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