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ategy with learners ofjield independent learning style has effect in the 
er achievement in learning Civics than that of Expository one; (3) the use 

in the form of lower achievement in learning Civics than that of Expository one; 
) there is interaction between the use of learning strategy and learner's learning 

on learner's achievement in learning Civics. 

erative Learning lebih tinggi daripada peserta didik yang mendapatkan strategi pembe- 

belajar PKn pada peserta didik yang memiliki gaya belajar field dependent dan 
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tanggung jawabnya sebagai pengajar dan 
pendidik sejati. 

Kondisi seperti inipun ditemukan 
dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 
I Jatisari, yaitu pendidik lebih mendomi- 
nasi daIarn proses pembelajaran (teacher 
centemd), kurang melibatkan peserta didik 
dalam proses pembelajaran, sehingga dalam 
pembelajaran cenderung pasif. Padahal se- 
tiap peserta didik memiliki gaya belajar 
yang berbeda. 

Atas dasar asumsi di atas; mungkin 
pendidik sudah merasa mengajar dengan 
baik, tetapi peserta didik tidak belajar. Hal 
ini berdampak pada perolehan hasil belajar 
PKn peserta didik dengan rata-rata 68, se- 
dangkan nilai KKM 70. 

Sehubungan dengan permasalahan 
di atas, maka upaya peningkatan kualitas 
proses pembelajaran dalam PKn merupak-. 
an suatu kebutuhan yang sangat mendesak 
untuk dilakukan. Jenis strategi pembela- 
jaran seperti apa yang dapat diduga mem- 
pengaruhi hasil belajar? Terdapat berbagai 
strategi pembelajaran yang saat ini berkem- 
bang dalarn bidang pendidikan, namun 
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 
strategi pembelajaran cooperative learn- 
ing berdasarkan prinsip pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik. Sedangkan 
ekspositori cenderung menekankan pada 
penyampaian informasi yang bersumber 
dari buku teks, dan peran pendidik menjadi 
lebih dominan. 

Selain faktor strategi pembelajaran, 
pencapaian hasil belajar juga ditentukan 
oleh karakteristik peserta didik. Salah satu 
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
pembelajaran adalah gaya belajar. Witkin 
(198 1 : 137-138) mengadakan penelusuran 
perbedaan karakteristik persepsi rnanusia 
yang terbagi dalam dua tipe yaitu (1)field 
independent dan (2) field dependent, per- 
bedaan tersebut terletak pada waktu yang 
digunakan untuk menyelesaikan tugas dan 
tingkat kesukaran soal-soal yang dikerjakan 
oleh peserta didik. Gaya belajar ini perlu 
untuk diketahui oleh pendidik, agar dapat 
menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif. 

Memperhatikan berbagai faktor yang 
diduga dapat mempengaruhi hasil belajar 
PKn, maka faktor strategi pernbelajaran 
dengan memperhatikan gaya belajar meru- 
pakan faktor yang penting untuk dikaji 
dalam penelitian ini. 

Meyer dalam Charles M. Reigeluth 
mengemukakan pengertian belajar telah 
berkembang dalam tiga pandzmgan. Perta- 
ma, belajar telah terjadi ketika peserta didik 
memperkuat atau memperlemah hubungan 
antara stimulus dan respons. Kedua, belajar 
sebagai penarnbahan pengetahuan. Hal ini 
didasarkan pada ide bahwa belajar terjadi 
ket ih peserta didik meaempatkan infw- 
masi dalam long-term memory. Ketiga, be- 
lajar sebagai mengkonstruksi pengetahuan. 
Hal ini didasarkan pada ide bahrwa belajar 
terjadi ketika peserta didik alctif mengkon- 
struksi pengetahuan (Charles M. Reigeluth, 
1999: 143). 

Menurut Gradler bahwa belajar adalah 
proses seseorang memperoleh berbagai ke- 
cakapan, keterampilan, dan sikap. Belajar 
adalah perubahan dalam disposisi manusia 
atau kapabilitas yang dicapai selama waktu 
tertentu dan tidak semata-mata disebab- 
kan oleh proses pertumbuhan. Perubahan 
tersebut merupakan perubahan tingkah laku 
m u s i a  yang dapat diinferensikan dengan 
membandingkan tingkah laku manusia ymg . 

dapat diinferensikan dengan membding- 
kan tingkah laku sebelum diiondisikan 
dalam situasi belajar dengan tingkah laku 
yang ditujukan setelah adanya perlakuan 
(Margareth E: Bell, Gredler, 1991: 188- 
189). 

Menurut Undang-undang No. 20 ta- 
hun 2003, Pasal 1 bahwa pembelajaran 
adalah proses interaksi pcserta didik den- 
gan pendidik dan sumber belajar pada suatu " 

lingkungan belajar. Romismwski menge- 
mukakan bahwa pembelajaran adalah suatu 
perangkat kegiatan yang mempengaruhi 
orang yang belajar sedemikian rupa se- 
hingga terjadinya proses pembelajaran (AJ 
Romiszowski, 1 98 1 : 11 0-1 26). 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, 
maka terdapat empat ha1 yang penting 
dalam belajar yakni : (1) belajar merupakan 
suatu proses perubahan tingkah laku akibat 
pengalamanllatihan yang dilakukan secara 
sadar (2) perubahan dalarn belajar b u k i  
bersifat sementara (relatif menetap), (3) 
belajar merupakan perubahan tingkah laku 
yang bersifat positif dan memberikan man- 
faat bagi individu (4) belajar merupakan 
perubahan yang terarah dalam mencapai 
tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud 
dengan pembelajaran (iwtruction) adalah 
usaha untuk mengelola lingkungan dengan 
memanfaatkan aneka sumber belajar den- 
gan sengaja agar seseorang membentuk diri 
secara positif tertentu dalam kondisi terten- 
tu. 

Gagne, Briggs dan Wager mengemu- 
kakan bahwa hasil belajar dapat diamati 
melalui kiierja peserta didik. Terdapat lirna 
jenis hasil belajar yaitu (1) keterampilan in- 
telektual, yakni suatu kemampuan membuat 
seseorang menjadi kompeten terhadap suatu 
subjek, sehingga mereka dapat mengelom- 
pokkan, mengidentifikasi, mendemonstrasi- 
kan dan menggeneralisasikan suatu gejala, 
(2) strategi kognitif, yaitu kemampuan se- 
seorang untuk dapat mengontrol aktivitas 
intelektualnya dalam mengatasi masalah 
yang dihadapi orang tersebut, (3) infor- 
masi verbal, yaitu kernampuan seseorang 
untuk menggunakan bahasa lisan maupun 
bahasa tulisan dalam mengungkap suatu 
masalah, (4) sikap yaitu kecenderungan un- 
tuk menerima atau menolak suatu objek, (5) 
keterampilan motorik, yaitu kemampuan 
seseorang untuk mengkoordinasikan ger- 
akan otot secara teratur dan lancar dalam 
keadaan sadar (Robert M. Gagne, Leslie J. 
Briggs dan Walter W. Wager, 1999: 24-30). 

Reigeluth mengemukakan bahwa 
hasil pembelajaran secara umum dapat di- 
kategorisasi menjadi tiga indikator, yaitu 
(1) efektivitas pembelajaran yang biasanya 
diukur dari tingkat keberhasilan peserta di- 
dik dari berbagai sudut, (2) efisiensi pem- 
belajaran, yang biasanya diukur dari waktu 
belajar dan atau biaya pembelajaran, dan 
(3) daya tarik pembelajaran yang selalu diu- 

kur dari tendensi peserta didik ingin belajar 
secara terus menerus (Charles Reigeluth, 
1983: 36-52). 

Menurut Seels dan Richey, strategi 
pe~nbelajaran adalah sebagai spesifikasi un- 
tuk memilih dan mengurutkan kejadian dan 
aktivitas dalam pembelajaran (Barbara B. 
Seels and Rita C. Richey, 1994:3 1). Briggs 
mengatakan strategi pembelajaran berkai- 
tan dengan penentuan urutan yang me- 
mungkinkan tercapainya tujuan-tujuan dan 
memutuskan bagaimana untuk menerapkan 
kegiatan-kegiatan instruksional bagi mas- 
ing-masing individu (peserta didik) (Robert 
M. Gagne, etc, 1999: 20-25). Strategi pem- 
belajaran adalah pendekatan menyeluruh 
pembelajaran dalam suatu sistem pembe- 
lajaran, yang berupa pedoman umum dan 
kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan 
umum pembelajaran yang dijabarkan dari 
pandangan hlsaf8h atau teori belajar terten- 
tu vusufhadi Miarso, 2005: 530). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud- 
kan dengan strategi pembelajaran adalah 
pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem 
pembelajaran, yang berupa pedoman umum 
dan kerangka kegiatan untuk mencapai tu- 
juan umum pembelajaran, yang melukiskan 
prosedur yang sistematis dalam membantu 
usaha belajar peserta didik, mengorgan- 
isas1 en alaman belajar, mengatur, meren- 

9 9  canakan bhan ajar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Dalarn penelitian ini akan di- 
kaji dua strategi pembelajaran yaitu strategi 
pembelajaran Cooperative Learning dan 
Ekspositori (Expository Learning). 

Arends mengemukakan bahwa 
strategi pembelajaran Cooperative Learn- 
ing adalah strategi pembelajaran yang ber- 
dasarkan prinsip pembelajaran yang ber- 
pusat pada peserta didik (learner-centered 
princQ1es of learning) (Richards J. Arens, 
1998:223). Stahl mengemukakan ciri-ciri 
pembelajaran Cooperative Learning adalah 
: (1) belajar bersama teman, (2) terjadi tatap 
muka dengan teman, (3) saling mendengar 
pendapat teman, (4) produktif berbicara, 
keputusan tergantung pada peserta didik 
sendiri, (5) peserta didik dapat aktif dalam 
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dan mandiri (3) dapat menginterpretasikan 
dan menyusun kembali situasi stimulus (4) 
lebih tertarik pada pelajaran-pelajarafi ilmu 
pasti (5) lebih suka dengan prinsip dan ide- 
ide abstrak (6) melihat sesuatu secara anali- 
tik. 

Dari kajian berbagai teori di atas, 
maka dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan gaya belajarfield dependent adalah 
gaya yang bergantung pada isyarat-isyarat 
medan visual yang merupakan kecenderun- 
gan seseorang menggantungkan pehilaian 
persepsi pada isyarat-isyarat dari luar dirinya 
sendiri yang memiliki ciriciri sebagai beri- 
kut: (1) keinginan mengerjakan sesuatu atas 
dorongan orang lain (2) suka bekerja sama 
dengan orang lain (3) menerima situasi 
stimulus sebagaimana adanya (4) lebih ter- 
tarik pada pelajaran-pelajaran ilmu sosial(5) 
kurang dapat bekerja dengan konsep yang 
abstrak (6) melihat sesuatu secara global. 

1. Perbedaan Hasil Belajar PKn antara 
Peserta Didik yang Mendapatkan Strategi 
Pembelajaran Cooperative Learning dan 
yang Mendapat Pembelajaran Eksplosi- 
tori 

Strategi pembelajaran Coopera- 
tive Learning dan Ekspositori merupak- 
an strategi pembelajaran yang dapat di- 
gunakan pendidik dalarn mengarahkan 
peserta didik untuk mencapai tujuan pem- 
belajaran yang telah ditetapkan. . 

Mengacu pada konseptual dan 
tujuan pembelajaran PKn sebagai-mana 
diuraikan, dengan demikian peserta didik 
yang mendapatkan strategi pembelajaran 
Cooperative Learning dapat diduga men- 
capai hasil belajar PKn yang lebih tinggi 
daripada peserta didik yang mendapatkan 
strategi pembelajaran Ekspositori. 

2. Perbedaan Hasil Belajar PKn Peserta Di- 
dik yang Memiliki Gaya Belajar Field 
Independent dan Mendapatkan Strategi 
Pembelajaran Cooperative Learning den- 
gan Peserta .Didik yang Mendapatkan 
Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Peserta didik yang memiliki gaya 
belajarjield independent memiliki ciri-ci- 

ri sebagai berikut: (1) keinginan menger- 
jakan sesuatu atas dorongan dwi dalam 
dirinya sendiri (2) lebih percaya diri dan 
mandiri (3) dapat menginterpretasikan 
dan menyusun kembali situasi stimulus 
(4) lebih tertarik pada pelajaran-pelajaran 
ilmu pasti (5) lebih suka dengan prinsip 
dan ide-ide abstrak (6) melihat sesuatu se- 
cara analitik. 

Dengan demikian peserta didik 
yang memiliki gaya field independent, 
terdapat keyakinan &lam melaksanakan 
tugas dengan baik. Peserta didik memiliki 
rasa percaya diri dalam menghadapi tugas 
yang sulit dan merasa yakin terhadap ke- 
mampuannya untuk menyelesaikan per- 
masalahan. Dalam pembelajaran Coop- 
erative Learning selain mernungkinkan 
peserta didik untuk lebih b e r k i l  d a h  
belajarnya, juga mernungkinkan untuk 
mengembangkan pengetahtian, kemam- 
puan, ketcrampilan secara penuh dalam 
suasana terbuka dan demokratis. Ling- 
kungan pembelajaan tersebut, bagi peser- 
ta didik yang memiliki gaya belajarfield 
independent tidak akan merasa terhambat 
untuk berinteraksi dalam kelompok. 

Dengan demikian dapat diduga 
bahwa hasil belajar PKn pada peserta di- 
dik yang memiliki field independent dan 
qmdapat strategi pembelajaran Cooper 
ative Learning lebih tinggi daripada yang 
mendapat strategi pembelajaran Eksposi- 
tori. 

3. Perbedaan Hasil Belajar PKn pada Peserta 
Didik yang Memiliki Gaya Belajar Field 
Dependent dan Mendapat Strategi Pem- 
belajaran Cooperative Learning dengan 
Peserta Didik yang Mendapatkan Strategi 
Pembelajaran Ekspositori 

Peserta didik yang memiliki gaya 
belajarfield dependent memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: (1) keinginan menger- 
jakan sesuatu atas dorongan orang lain (2) 
suka bekerja sarna dengan orang lain (3) 
menerima situasi stimulus sebagaimana 
adanya (4) lebih tertarik pada pelajaran- I 

pelajaran ilmu sosial (5) kurang dapat 4 

bekerja dengan konsep yang abstrak (6) I 
1 
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melihat sesuatu secara global. untuk meningkatkan hasil belajar PKn me- 

Dengan demikian dapat diduga lalui penggunaan strategi pembelajatlan dan 

bahwa hwil belajar PKn. pada peserta memperhatikan gaya belajar peserta didik. 

didik yang memiliki gaya belajar field - - 

dependent dan mendapatka! strategi 
pehbelajaran ~ o o ~ e r a f i ~ e  m earn in^ leb- 
ih rendah daripada yang mendapatkan MIITODE 
strategi pembelajaran Ekspositori. 

4. Interaksi Antara Strategi Pembelajaran 
dengan Gaya Belajar Terhadap Hasil Be- 
lajar PKn 

Pernbelajaran yang meny~nangkan bagi 
peserta didik, apabila dirasakan ofeh peserta 
didik kenyamanan dan kesempatan berinter- 
aksi belajar bersama dengan peserta didik 
lainnya. Pembelajaran yang kondusif akan 
terwujud, jika pendidik memperhatikan per- 
bedaan individu peserta didik, salah satunya 
adalah gaya belajar. Oleh karena itu, tidak 
dapat dihindari dalam pengelolaan keIas, 
setiap pendidik dapat mempertimbangkan 
berbagai perbedaan peserta didik. 

Dengan demikian diduga terdapat interaksi 
antara strategi pembelajaran dengan gaya 
belajar terhadap hasil belajar PKn. Sejalan 
dengan ha1 tersebut penelitian ini bertujuan 

Penelitian ini menggunakan subyek 
penelitian peserta didik di SMP Negeri I 
Jatisari, Kecarnatan Jatisari, Kabupaten 
Karawang Provinsi Jawa Barat. Subyek 
penelitian adalah peseta didik kelas VII se- 
mester 2. 

Penelitian ini menggunakan metode 
ehperimen dengan ranmgan desain fakto- 
rid 2x2 (ANNA dua uahj. Variabel yang 
diteliti adalah strategi pembelajarari stbagai 
variabel bebas dengan mempertimbangkan 
gaya belajar sebagai variabel atribut, clan 
hasil belajar sebagai variabel terikat. Faktor 
strategi panbelajaran (A) terdiri dari Coop 
erative Learning (A,) dan Ekspositori (4). 
Sedangkan faktor gaya belajar terdiri atas 
field independent (B ,), dan field dependent 
(4). 

Tabel 1. Varibel Penelitian 

Populasi target penelitian in adalah nentukan secara acak dengan undiqn, SMPN 
seluruh peserta didik di SMPN Kabupat- yang akan dijadikan tempat pelaksanaan 
en Karawang Provinsi Jawa Barat. Popu- penelitian. Dalam ha1 ini diperoleh SMPN I 
lasi terjangkau dalam penelitian ini adalah Jatisari, (3) Menentukan secara acak 1 kelas 
peserta didik di SMPN Kelas VII semester untuk pelaksanaan pembelajaran Coopera- 
I1 Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang tive Learning dan pelaksanaan pembelajq: 
Provinsi Jawa Barat. ran Ekspositori. Dari hasil undian diperoleh 

Variabel Perlakuan (A) 

Variabel Atribut B) 
Field independent (B 
Field dependent (B,) 

Teknik pengambilan sampel dilaku- 
kan dengan cara sebagai berikut: (1) menen- 
tukan secara acak dengan undian salah satu 
wilayah SMPN yang berada di Kabupaten 
Karawang. Dalam ha1 ini diperoleh SMPN 
yang berada di Kecamatan Jatisari, (2) Me- 

peserta hidik kelas VII C untuk perlakuan 
dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Cooperative Learning dan kelas VII A untuk 
kelas kontrol dengan menggundcan strategi 
pembelajaran Ekspositori. (4) Menentukan 
wbyek penelitian, dengan cara yaitu semua 

Strategi Pembelajaran 
r-  

Cooperative (A,) 

AIBl 
AIB, 

Ekspositori (Ad 

A,Bl 
&B, 
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peserta didik diberikn instrumen gaya be- 
lajar dan dilanjutkan dengan perhitungan 
terhadap hasil jawaban. Untuk keperluan 
analisis data penelitian, maka dari kelom- 
pok percobaan maupun kontrol diambil 
27% peserta didik dengan gaya belajarfieid 
independent, dan 27% peserta did& untuk 
gaya belajar$eld dependent. 

Alat pengumpul data yang digunakan 
adalah tes dan angket. Tes digunakan untuk 
mengumpulkan data hai l  belajar PKn, se- 
dangkan angket untuk mengumpulkah data 
gaya belajar. 

Pengujian validitas butir instrumen 
tes hasil belajar PKn menggunakan rumus 
point biserial. Kriteria suatu butir instrumen 
dikategorikan valid apabila koefisien kore- 
lasi point biserial a n k a  skor butir &ngan 
skor-total lebih besar. Hasil perhitungan "a- 
liditas butir pada taraf signifikansi a = 0,05 
d m  n = 30, r,, = 0,361, maka 35 butir tes 
dinyatakan valid, karena r > rw. Sedan- 
gkan 5 butir tes yaitu n o m o n ,  13,21,29,39 
dh$~takan tidak valid (didrop). 

Pengujian reliabilitas tes hasil belajar 
PKn menggunakan rurnus KR-20, diperoleh 
koefisien reliabilitas tes hasil belajar PKn 
sebesar 0,959. Berdasarkan nihi koefisien 

Pengujian reliabilitas butir instrumen 
gaya belajar menggunakan rumus KR-20 
diperoleh koefisien reliabilitas instrumen 
gaya belajar sebesar 0,94 1. Berdasarkan ni- 
lai koefisien ini maka disimpulkan bahwa 
instrumen gaya belajar memiliki tingkat 
reliabilitas yang sangat tinggi. Dalarn ha1 
ini sesuai yang direkomendasikan bahwa 
koefisien reliabilitas yang baik berada 
di sekitar 0,80 atau sekitar 0,90. Dengan 
dernikian insbumen tersebut dapat digunak- 
an untuk penelitian selanjutnya. 

Untuk menguji hipotesis penelitian yang 
digunakan, menggundcan analisis varians 
(ANAVA) dua jalur fang dilanjutkan dengan uji 
'hkey untuk mengetahui perbedm rata-rata 
hasil belajar PKn 

ini maka disimpulkan bahwa tes hasil be- 
lajar PKn yang digunakan memiliki tingkat - Dev- reliabilitas yang sangat tinggi. Dnlm ha1 -i.u 

"I { - - 
ini sesuai yang direkomendmikan bahwa 

4% 
koefisien reliabilitas tes ymg baik adalah 
berada sekitar 0,80 atau sekitar 0,90. Den- 
gan demikian instnunen tes hasil belajar 
PKn dapat digunakan untuk penelitian se- 
lanjutnya. 

Penguj ian validitas butir instrumen 
gaya belajar dihitung dengan korelasi Prod- 
uct Moment dari Pearson, yakni mengkore- 
lasikan skor setiap butir dengan skor pada 
perangkat skala atau skor total. Hasil perhi- 
tungan validitas butir pada taraf signifikan a 
= 0,05 dan n = 30, serta r*, = 0,261m maka 
36 butir instrumen gaya belajar dinyatakan 
valid, karena > r*,. Sedangkan 4 butir 
dinyatakan tidak valid (didrop), karena rkmg 
< r,,. Adapun butir instrumen gaya belajar 
yang didrop yaitu nomor : 16,24,35,39. 

-I!*-+- 
32.;: ; 

-I.-' . - .. . - ,-;: 
. .- 

.. ' a;.' 
.. .J. ** 



Solihatin, Pengaruh Cooperative Learning dun Gaya Belajar Terhadbp Hail Belajar PKn 243 

> 
P 
- Deskripsi Data 

- Deskripsi hasil belajar PI... jeserta dibagi ke "-.am enam kelompok ,-.dasarkan strategi 
pembelajaran (Cooperative Learning dan Eks~ositori) dan gaya belajar aendenf dan 
Jield dependent), - - ?;; 2' 

-1 I 

.. .;.; & 
Tabel 2. Skor Deskripsi Data Hasil Bslajar PKn 

. 7  - - 
Strategi Pembelajaran ( ' Strategi Pembelajaran 

Cooperative 
Gaya Belajar Ekspositori (1 ., 

11 
I 

nbl 22 1 
SX 

Field Independent (B,) SX - 

Field Dependent (B2) SX,Z - 
X3 

csq2 *-- - nkl 

S%, 
Total s3~2 

kl 

Berikut rekapitulasi skor hasil belajar: -21 . - , 
, ., t s -  - -> 1 n- 

Tabel 3. Rekapitulasi Karakteristik Skor Hasil Belajar PKn - 
Kelompok X Varians Skor Skor 

rata-rata Mo Me Deviasi M i  Max 
A, 26,05 31,36 24,50 5,88 34,52 17 3 5 18 

23,68 24,36 23,88 3,18 10,13 19 3 0 11 
A,B, 31,36 30,83 31,25 2,20 4,85 28 3 5 7 
A,B, 20,73 19,50 20,25 2,33 5,42 17 24 7 
A$, 22,36 21,83 22,25 2,20 4,85 19 26 7 
A,B, 25,OO 26,50 25,65 335 12,60 19 3 0 11 

Dari tabel 3. tampak bahwa secara Demikian pula rata-rata skor hasil DeJ - 
keseluruhan rata-rata skor hasil belajar PKn PKn peserta didik yang memiliki gaya bel,; 
yang dihasilkan dengan strategi pembelajaran field independe~ dan mendapat strategi 
Cooperative Learning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran Cooperative Learning lebih 

> Ad, t i n ~ d ~ ~ ~ p a t k a n  . . . ._._ 
+ & 

. . 
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strategi Eksporitori (A,B, > A,B,). Sebaliknya, A2B,, A2B2 berdistribusi normal +:l3 , - 1. 
-? 

peserta didik yang memiliki gaya belajarjeld . , 
< \  ; 

5 ,  r .  1 

dependent yang mendapat strategi pembelajaran Uji Homogenitas Varians P o p u l d  ., - If 

~ - - .  

cooperative ~earni& memperoleh hasil HasiI pengujian'dengan uji Bartlett pada 
belajar lebih rendah daripada peserta didik yang taraf signifikan a = 0:05 dan derajat bebas = 
mendapatkan strategi pembelgaran Y - . .  . .  Ekgositori - 3 ditunjukkan dalam tabel 4 di bawah ini S 

- . - f . F  

(A B <A,B2). .~ . . . 
J -  -.-. ,*.. .,;.:;;;; ,p!(:$, 
" i - .  . 

. * 
-: . -  d-'-- Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 

' ,?.. ~ , r . ;  ;,<,,:<$ ,,,.;. :%:!;:. .+,,,d .,;kCf!> :Tlc,*& , ' ,  - 7 .  . ,  . . ,. . - ' I  
. . .  .. . ,, I.:, i-, -, - ; .I, !c!?..: *.:-+ is.,.:! . bP, 

. , . - ,. 3 .  . . : , . .  . . .  ; . ,a : 2;:. :?; !i~!!i,:,j< 

Pengujian Persyaratan Analisis irzi+vK . .cp  5~ 
Uji Normalitas Distribusi Populasi , 

Pengujian normalitas data men&nakan 
taraf signifikansi a = 0,05. Rangkuman hasil 
perhitungan yaih A,, A,, B,, B2, A,B,, A,B2, 

iG ! ZtjipCf,k 
4 

---- - - - - - - - - 
------ 

I S2-. I B I x~~ I x2, 1 Kesimpulan I 
16,932 (33,63 13,612 (7,81 (Homogen 

Hasil pengujian memberikan nilai x ~ , , ~ ~ , ,  
lebih kecil dibandingkan dengan nilai X2,,i 
sehingga disimpulkan keempat kelompok data 
dalam penelitian ini beram1 dari populasi yang 

------- 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Perhitungan A N N A  2 Jalur (Rangkuman Hasil Analisis Varians 
untuk Melihat Pengar ssm tegi Pembelajaran dan Gaya Belajar Terbadap Hasv 
Belajar PKn) 

1 
Sumber Variansi 

Strategi Pembela- 
jaran 

Gaya Belajar 
Interaksi (A x B) 

Kekeliruan 
Jumlah 

' 1. 
penguj:an Hipotesis Penelitian - > a =  1. gg 

Pengujian hipotesis pertama 
Secara keseluruhan hasil belajar' PKn 

pada peserta didik yang rnendapatkan 
strategi pembelajaran Cooperative 
Learning lebih tinggi daripada peserta didik 
yang mendapatkan strategi pembelajaran 
Ekspositori. 

Dari hasil perhitungan dengan ANAVA 
-- -------- - 

2 jalur diperoleh harga F,, = 8,866 lebih 
besar dari F,,, = 7,31 pada taraf nyata 

- - a = O F o 1  (FhiMg - 8,866 > Fabe, (a - O.01) 
- 

7,31), sehingga disimpulkan H, ditolak. 
Ini membuktikan bahwa hasil belajar PKn 
peserta didik dengan strategi pembelajaran 
Cooperative Learning lebih tinggi dari 
kelompok peserta didik yang belajar 

db 

1 

1 
1 

40 
43 

dengan strategi pembelajaran Ekspositori.- 

- -- **- 
2. Pengujian hipotesis kedua 

Hasil belajar PKn pada peserta didik 
yang memiliki gaya belajar field 
independent dan mendapatkan strategi 
pembelajaran Cooperative Learning 
lebih tinggi daripada peserta didik yang 
mendapatkan strategi belajar Ekspositor. 

--rrerdasarm- pengji&i a G i @ u j i  
lhkey terhadap (A,B, banding A,B,) 
diperoleh harga Qhi, = 8,64 lebih 
besar dibandingkan dengan Q, = 
3,82 pada taraf nyata a = 0,05. Dengan 
demikian hasil belajar PKn kelompok 
peserta didik yang belajar dengan 
strategi pembelajaran Cooperative 
Learning lebih tinggi dibandingkan 

- dengan kelompok peserta didik yang * belajar dengan strategi pembelajaran 
@ Ekspositori pada kelornpok peserta 

JK 

61,45 

176,OO 
484,45 
277,27 
999,18 

lUK 

61,45 

176,OO 
484,45 

6,93 

F 
0,05 

4,08 

4,08 
4,08 

7,3 1 

7,31 
7,31 
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didik yang memiliki gaya belajar field - - belajar dengan strategi pembelajaran 
independent. Ekspositori pada kelompok peserta 

3. Pengujian hipotesis ketigal ~4 didik yang memiliki gaya belajar field 
Hasil belajar PKn pads peseria didik dependent. 
yang memiliki gaya belajarfielddependent t. Pengujian hipotesis keempat 
dan mendapat strategi . pembelajaran Terdapat pengaruh interaksi antara 
Cooperative Learning lebih rendah strategi pembelajaran dan gaya belajar 
daripada peserta didik yang mendapatkan terhadap hasil belajar PKn. Berdasarkan 
strategi pe elajaran Ekspositori. hasil pengujian pada analisis varians 

1 perhitungan dengan uji (ANAVA), diperoleh F,, = 69,889 
Tukey lebih besar dari F, = 4,08 pada taraf 
diperoleh harga Qhimg = -4,10 signifikan a = 0,O 1 (Fhihug = 69,886 > Fhbcl 

- ,  kecil dibandingkan dengan nilai (a-o,o~) = 7,3 1). Ini membuktikan terdapat = 

3,82 pada taraf nyata a = 0,05. L~llgan interaksi antara strategi pembelajaran 
demikian hasil belajar PKn kelompok. 

kpt4z 
dengan gaya belajar terhadap hasil 

peserta didik yang belajar d e n g a d \ E w d ~ j a r h  .,l.. . ..-  ... ... .,..., 
strategi pembelajaran Cooperative_ , L 6: 

'Learning lebih rendah dibandinjf'. "p".u 'ontuk lebih jelasnya lihat garnbar 4.7 di 
dengan kelompok peserta didik yang wbawah ini. 

y a r  r n n  

Penelitian ini memberikan kesimpulan, 
secara keseluruhan penggunaan strategi pem- 
belajaran Cooperative Learning memberikan 
hasil lebih tinggi terhadap hasil belajar PKn 
daripada penggunaan strategi pembelajaran 
Ekspositori. Dengan demikian secara keselu- 
ruhan untuk meningkatkan hasil belajar PKn 
diperlukan penggunaan strategi pembelajaran 
Cooperative Learning. 

r=- --!- 

m i l l ~ ~  gaya oc~ajarperd indept 
o,,,, y,~~,,,,iaan strategi pembelajaran Coby- 
erative Learning dapat berpengaruh lebih tinggi 
terhadap hasil belajar PKn daripada penggu- 
naan strategi pembelajaran Ekspositori. Dengan 
demikian, untuk meningkatkan hasil belajar 
PKn, bagi peserta didik yang memiliki gaya 
belajar field independent perlu menggunakan 
strategi pembelajaran Cooperative Learning. 
Sedangkan, bagi peserta didik yang memi- 
liki gaya belajar field dependent, penggunaan 
strategi pembelajaran Cooperative Learning 
dapat berpengaruh lebih rendah terhadap hasil 
belajar PKn daripada penggunaan strategi pem- - ,. Z - ' - -fV- . , "  
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belajaran Ekspositori. Dengan demikian untuk Mayer, Richard E. Design Instruction for 
meningkatk& hasil belajar PKn, bagi peserta 
didik yang memiliki gaya belajar field depen- 
dent perlu menggunakan strategi pembelaja- 
ran Ekspositori. Terdapat pula interaksi antara 
penggunaan strategi pembelajaran dengan gaya 
belajar terhadap hasil belajar PKn. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa untuk me- 
ningkatkan hasil belajar PKn perlu diterapkan 
strategi pembelajaran Cooperative Learning 
dengan mempertimbangkan gaya belajar. Oleh 
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