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ABSTRAK 

 Wahyuti Mayangsari.  PENGARUH  PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  LEARNING TOGETHER  (LT) 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011.  Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 

2011.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT) terhadap hasil belajar siswa 

kelas X SMA Negeri 8 Surakarta.  

 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen  semu (Quasi experiment) 

menggunakan Randomized Control-Group Only Design.  Variabel bebas berupa 

model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together dan variabel terikat adalah 

hasil belajar biologi siswa.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X 

semester genap SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011.  Sampel 

pada penelitian adalah siswa kelas X.10 sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas 

X.9 sebagai kelompok eksperimen.  Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan  Cluster Random Sampling.  Teknik pengumpulan data dengan 

menggunkan teknik tes untuk hasil belajar ranah kognitif dan lembar observasi 

untuk hasil belajar ranah afektif serta psikomotor.  Teknik analisis data dengan 

menggunakan uji t 2 sampel.  

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerapan model pembelajaran  

kooperatif tipe Learning Together berpengaruh nyata terhadap hasil belajar ranah  

afektif dan ranah psikomotor tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar  

ranah kognitif siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta.  

  

Kata Kunci:  Model Pembelajaran Kooperatif , Learning Together, Hasil Belajar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 Belajar merupakan suatu proses yang dibutuhkan oleh manusia  untuk 

memperoleh pengetahuan.  Belajar dapat didefiniskan sebagai  usaha  yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mengubah tingkah laku secara menyeluruh 

yangdiperoleh melalui proses mendapatkan pengalaman-pengalaman yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitarnya  (Slameto, 2003: 2).  Proses belajar 

yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Proses  belajar  dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang bersifat  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  merupakan faktor yang 

berasal dari dalam siswa. Faktor tersebut meliputi sikap belajar, motivasi belajar, 

konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, 

menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil 

belajar, rasa percaya diri siswa, inteligensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan 

belajar dan  cita-cita siswa. Faktor  eksternal merupakan faktor yang berasal  dari 

lingkungan belajar siswa. Faktor tersebut  meliputi  guru sebagai pembelajar, 

prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa 

di sekolah, serta kurikulum sekolah (Dimyati et al, 1994: 225).  

 

 Faktor  eksternal  berupa lingkungan sosial siswa merupakan objek yang 

akan disoroti dalam penelitian  ini.  Proses belajar mengajar yang dilaksanakan 

secara umum masih menekankan pada  pembelajaran  secara individual  padahal 

kegiatan belajar secara individual tersebut dapat menyebabkan beberapa masalah, 

seperti misalnya kurangnya proses komunikasi pada saat pembelajaran. Pada saat 

proses pembelajaran berlangsung hal tersebut dapat menyebabkan  siswa menjadi 

kurang  dapat bertukar informasi  dan berkomunikasi  sehingga hasil belajar  yang 

dapat dicapai menjadi tidak optimal. Komunikasi antara pembelajar dan pebelajar 

serta komunikasi antar pebelajar dalam proses pembelajaran merupakan hal yang 

penting  (Agus Tri Prasetyo: 2007, M.Miftah: 2009). Komunikasi yang dimaksud 

bertujuan untuk  membuat hubungan dengan  komponen pebelajaran yang lain 2 

(pebelajar dan pembelajar) untuk  menjalin diskusi  atas permasalahan 

pembelajaran tertentu  untuk mencapai tujuan  pembelajaran yang ditargetkan. 

Melalui komunikasi dalam proses pembelajaran hasil belajar dapat dioptimalkan 

(Asikin, 2002 dalam Dedi Herianto, et al, 2010).  

 

  Komunikasi yang paling efektif  dalam proses pembelajaran  adalah 

komunikasi  verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan 

dengan menggunakan kata-kata dan kalimat. Komunikasi tersebut  dikatakan 



bersifat lebih  efektif karena  cara komunikasi tersebut dapat memfasilitasi 

pembelajar dalam mentransfer konsep maupun  pada  pebelajar  dalam menerima 

informasi  yang  disampaikan  dalamt  proses pembelajaran.  Secara umum dapat 

dikatakan bahwa  penggunaan komunikasi verbal  mampu meningkatkan 

pemahaman siswa  melalui dukungan atau fasilitasi berupa  kemudahan dalam 

penyampaian  informasi.  Lebih lanjut, dengan komunikasi tersebut pemahaman 

siswa (tercermin dari hasil belajarnya) akan konsep atau informasi tertentu dapat 

meningkat.   

 

 Berdasarkan arti penting komunikasi dalam pembelajaran di atas, maka 

model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan proses komunikasi. Model pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

terjadinya proses komunikasi  adalah  model  pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif  adalah pembelajaran yang dicirikan oleh sebuah proses 

pembelajaran yang menekankan pada kerja sama antar siswa. Melalui kerja sama 

dalam proses pembelajaran  tersebut  secara  otomatis  dapat memunculkan jalinan  

komunikasi antar siswa, membuat siswa menjadi lebih aktif dan akhirnya proses 

penemuan konsep, pemahaman konsep hingga akhirnya penguasaan konsep dapat 

terfasilitasi.  Hasil akhir dari proses komunikasi tersebut adalah serangkaian 

peningkatan pada aspek kognitif, afektif serta psikomotorik yang terangkum 

dalam sebuah konsep yaitu hasil belajar.   

 

 Telah dijelaskan di atas bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan hasil belajar. Terdapat beberapa tipe pembelajaran kooperatif yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan proses komunikasi dan hasil belajar siswa, 

misalnya,  Student Teams-Achivement Divisions  (STAD),  Jigsaw II,  Teams 

Games-Tournament  (TGT),  Team Accelerated Instruction  (TAI),  Learning 

Together  (Belajar Bersama), (Robert E. Slavin,  2009: 11-26).  Dari beberapa 

model pembelajaran di tersebut, model Learning Together (LT) merupakan salah 

satu alternatif model  yang baik  untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

Learning Together  mempunyai ciri khas  yaitu adanya  interaksi tatap muka, 

interdependensi positif,  tanggung jawab individual,  kemampuan-kemampuan 

interpersonal,  dan kelompok kecil,  (Robert E.Slavin, 2009: 48-56).  Pada ciri 

interdependensi positif    siswa ditekankan  bagaimana dapat mencapai tujuan 

kelompok. Tujuan kelompok dapat tercapai apabila terdapat kerja sama dan 

komunikasi yang baik antar siswa dalam proses pembelajaran.  Sedangkan 

interaksi  tatap muka memiliki keuntungan untuk mempermudahkan komunikasi  

antar siswa sehingga informasi-informasi yang  diperlukan  dalam proses 

pembelajaran  diterima dengan baik.  Selanjutnya, tanggung jawab individual 

ditujukan agar setiap siswa  telah dapat menguasai materi atau konsep sebelum 



diskusi kelompok berlangsung, sehingga saat diskusi  proses  bertukar informasi 

dapat berjalan secara aktif. Kelompok kecil yang terdapat pada Learning Together 

memberikan kemudahan pembagian tugas kepada masing-masing siswa dalam 

kerja kelompok, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok.  Kelebihan model  LT  menjadikannya  diangkat judul:  PENGARUH 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE LEARNING 

TOGETHER  (LT) TERHADAP HASIL BELAJAR  SISWA KELAS X SMA 

NEGERI 8 SURAKARTA.  

 

B.  Perumusan Masalah 

 

 Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Pembelajaran tersebut menekankan pada kerja sama antar siswa untuk 

memahami suatu materi.  Learning Together  dapat melatih siswa untuk bekerja 

sama dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, sehingga model pembelajaran 

LT menarik untuk diteliti.  

   

 Berdasarkan  latar belakang  masalah  maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Adakah  pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

Learning Together  terhadap hasil belajar ranah kognitif  siswa kelas X 

SMA Negeri 8 Surakarta?  

2. Adakah  pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

Learning Together  terhadap hasil belajar ranah  afektif  siswa kelas X 

SMA Negeri 8 Surakarta?  

3. Adakah  pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

Learning Together  terhadap hasil belajar ranah psikomotorik  siswa kelas 

X SMA Negeri 8 Surakarta?  

  

C.  Tujuan Penelitian 

  

Berdasarkan  rumusan masalah di  atas,  tujuan  penelitian yang hendak dicapai 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif  tipe Learning Together (LT) terhadap hasil belajar ranah 

kognitif siswa kelas  X SMA Negeri 8 Surakarta.  

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Learning Together (LT) terhadap hasil belajar ranah afektif 

siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta.  



3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Learning Together  (LT) terhadap hasil belajar ranah 

psikomotorik siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

  

 Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat seperti 

dapat digunakan sebagai bahan  pertimbangan dalam menentukan model 

pembelajaran yang tepat sebagai upaya memperbaiki dan  meningkatkan mutu 

pembelajaran biologi,  meningkatkan kecintaan siswa  terhadap  biologi, serta 

mengembangkan rasa kebersaman, kerjasama, berfikir kreatif, sikap percaya diri, 

serta mengembangkan  sikap saling menghargai sesama siswa,  bermanfaat dalam 

mempersiapkan diri untuk memilih model pembelajaran yang tepat.     

  



BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai  pengaruh  penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT) terhadap hasil belajar siswa 

kelas X SMA Negeri 8 Surakarta dapat disimpulkan bahwa:  

1. Tidak ada  pengaruh  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

Learning Together (LT) terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa kelas 

X SMA Negeri 8 Surakarta.  

2. Ada  pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  Learning 

Together (LT) terhadap hasil belajar ranah afektif siswa kelas X SMA 

Negeri 8 Surakarta.  

3. Ada  pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  Learning 

Together  (LT) terhadap hasil belajar  ranah psikomotorik  siswa kelas X 

SMA Negeri 8 Surakarta.  

 

B. IMPLIKASI 

 

1.   Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai penerapan  model  

pembelajaran kooperatif tipe Learning Together terhadap hasil belajar.  

 

2. Implikasi Praktis  

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan 

hasil belajar ranah kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

C. SARAN 

 

1.  Guru  

Guru  dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  Learning 

Together  untuk meningkatkan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa 

kelas X SMA Negeri 8 Surakarta. 50  

  

2.   Peneliti  



Penelitian ini hanya dilakukan atas variabel yang sangat dibatasi. Dengan 

demikian maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut  dengan 

menambahkan sudut pandang variabel-variabel belajar yang lain untuk 

dapat mengetahui pengaruh penerapan model belajar tertentu (khusunya  

LT) terhadap hasil belajar.    


