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significant difference between the achievements of the students who were taught using STAD 

and those by NHT methods, (2) There was a significant difference between the achievements of 

the students who had the cognitive style of field independent and field dependent, (3) There was 

an interaction between the use of methods of learning and cognitive styles of students on their 

learning achievements. 
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         Biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang 

makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran biologi juga mencakup tiga ranah 

kemampuan yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Pembelajaran biologi yang menekankan pada 

aspek kognitif menuntut peserta didik harus belajar secara kontruktivisme untuk membangun 

konsep biologi secara mandiri. Konsep yang ditemukan secara mandiri akan membuat peserta 

didik lebih paham dan mengingat materi lebih lama dibandingkan dengan menghafal konsep. 

Menemukan konsep pada pembelajaran biologi membuat peserta didik lebih aktif tanpa harus 

bergantung pada pendidik. Pembelajaran yang seperti ini akan menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih maksimal dan efektif dibandingkan pembelajaran biologi yang hanya mengacu pada aspek 

psikomotorik. Salah satu materi biologi pada kelas XI SMA semester ganjil yang sulit adalah  

struktur sel, karena menuntut banyak menghafal dan sulit dimengerti, apalagi dengan cara 

penyampaian materi yang lebih banyak melalui penjelasan pendidik dirasa sulit untuk dipahami. 

         Berdasarkan permasalahan pembelajaran biologi yang terjadi pada SMA Katolik Santo 

Thomas Aquino dan SMA Tamansiswa Kota Mojokerto ditemukan permasalahan antara lain: (1) 

75% peserta didik belum tuntas dalam belajar biologi, (2) hanya 25% peserta didik yang 

memperhatikan penjelasan pendidik, (3) 60% peserta didik menyatakan belajar biologi sangat 

membosankan, (4) buku panduan peserta didik masih kurang, (5) peserta didik kurang berani 

bertanya,   (6) peserta didik tidak antusias menjawab pertanyaan dari pendidik maupun teman 

lain, (7) peserta didik mendiskusikan topik lain saat pembelajaran, dan (8) peserta didik kurang 

aktif dan bekerjasama dengan kelompoknya. Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan 

ingin mengetahui keefektifan dan efisiensi suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk 

memperbaiki kualitas belajar peserta didik sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. 

Metode pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam pembelajaran biologi adalah penerapan 

metode pembelajaran tipe STAD dengan metode pembelajaran  tipe NHT. 

         Pemilihan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD karena memiliki kelebihan yaitu 

merupakan suatu metode pembelajaran yang melatih peserta didik untuk bekerjasama, 

meningkatkan kemampuan dalam berpendapat (Slavin, 2009). Menurut Slavin (2005) langkah-

langkah dalam pembelajaran tipe STAD terdiri dari: (1) presentasi kelas; (2) kerja kelompok; (3) 

kuis; (4) peningkatan nilai individu; (5) penghargaan kelompok. 

1. Presentasi Kelas: pendidik menyampaikan indikator yang harus dicapai dan memotivasi rasa 

ingin tahu peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. 

2. Kerja Kelompok/Tim: peserta didik saling bekerjasama untuk menyelesaikan tugas dari 

pendidik dengan memecahkan masalah bersama-sama dan saling berbagi tugas sedangkan 

peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator. 

3. Kuis: diadakan pad akhir pertemuan untuk mengetahui pengetahuan yang diperoleh peserta 

didik pada saat mereka bekeja kelompok. 

4. Peningkatan Nilai Individu: membandingkan perolehan nilai antara skor awal dari hasil tes 

sebelumnya dengan skor akhir setelah bekerja kelompok. 

5. Penghargaan Kelompok: kelompok akan mendapatkan penghargaan sertifikat atau bentuk 

penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 

Kelemahan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah peserta didik yang 

berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih 

dominan sehingga untuk mencegah hal tersebut dapat digunakan pembelajaran tipe NHT. 

Ibrahim, dkk., (2000) menyatakan metode pembelajaran tipe NHT adalah metode pembelajaran 

yang dikembangkan dengan melibatkan banyak peserta didik dalam menelaah suatu materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelajaran 

tersebut. Kelebihan metode pembelajaran tipe NHT dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 
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didik, meningkatkan rasa ingin tau. Nurhadi dan Senduk (2004) mengemukakan 4 langkah 

metode pembelajaran tipe NHT sebagai pengganti pendidik bertanya secara langsung kepada 

seluruh peserta didik dengan langkah sebagai berikut. 

1. Penomoran (Numbering): pendidik membagi peserta didik membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dan memberi nomor sehingga tiap peserta 

didik dalam satu kelompok mempunyai nomor yang berbeda. 

2. Pengajuan pertanyaan (Questioning): pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik 

dan pertanyaan tersebut bisa dimulai dari yang spesifik ke yang umum. 

3. Berpikir bersama (Heads together): semua peserta didik berpikir bersama untuk meyakinkan 

bahwa tiap anggota dalam kelompok mengetahui jawaban tersebut. 

4. Pemberian jawaban (Answering): pendidik menyebut satu nomor dan para peserta didik dari 

tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat dan menyiapkan jawaban untuk seluruh 

kelas. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah gaya kognitif peserta didik. Gaya 

kognitif merupakan salah satu karakteristik si-belajar karena akan mempengaruhi pilihan peserta 

didik dalam bidang akademik, kelanjutan perkembangan akademik, bagaimana peserta didik 

belajar serta bagaimana peserta didik dan pendidik berinteraksi didalam maupun di luar kelas. 

Salah satu karakteristik peserta didik yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan suatu 

metode pembelajaran dalam pencapaian hasil belajar adalah perbedaan gaya kognitif yang 

dimiliki peserta didik. Dalam gaya kognitif berhubungan dengan cara dan sikap peserta didik 

dalam belajar yang akan mempengaruhi hasil belajarnya.  

Dalam suatu pembelajaran pendidik dituntut untuk dapat menilai tipe gaya kognitif yang 

dimiliki peserta didik sehingga dapat memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan perbedaan gaya kognitif tersebut.  

Suchaini (2010) mengemukakan bahwa gaya kognitif adalah cara yang konsisten yang 

dilakukan oleh seorang peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, 

berpikir dan memecahkan masalah. 

Suchaini (2010) menggolongkan gaya kognitif menjadi 2 yaitu field dependent dan field 

independent. Dimana orang yang bergaya kognitif field dependent cenderung memandang suatu 

pola sebagai keseluruhan dan kerap lebih berorientasi pada sesama manusia serta hubungan 

sosial, sedangkan orang yang bergaya kognitif field independent cenderung untuk lebih 

memperhatikan bagian dan komponen dalam suatu pola dan kerap pula lebih berorientasi pada 

penyelesaian tugas daripada hubungan sosial. 

Penerapan metode pembelajaran tipe STAD dengan tipe NHT yang dipadukan dengan 

gaya kognitif peserta didik dalam pembelajaran biologi diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Dengan gaya kognitif peserta didik yang berbeda pendidik dapat 

menentukan metode pembelajaran yang tepat agar menghasilkan nilai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai standart yang ada. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“ Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Tipe STAD dan Metode Pembelajaran NHT 

dengan Gaya Kognitif  Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik” 

Metode Penelitian 

         Rancangan Penelitian ini menggunakan Quasi experimental design karena penunjukkan 

subjek secara random kelas. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik yang yang telah 

ditetapkan dalam kelas yang sudah tidak dapat diubah.  

         Penelitian ini melibatkan satu variabel bebas yaitu penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif yaitu, metode pembelajaran tipe STAD dan NHT. Variabel moderator adalah gaya 

kognitif peserta didik yaitu, FI dan FD. Variabel terikat yaitu hasil belajar peserta didik. Desain 

eksperimen menggunakan desain faktorial 2 x 2 sebagai bentuk pemberian perlakuan. Faktor 

kolom adalah perlakuan metode pembelajaran tipe STAD dibandingkan dengan metode 

pembelajaran NHT. Faktor baris adalah gaya kognitif FI dibandingkan dengan gaya kognitif FD. 

         Populasi penelitian ini seluruh peserta didik kelas XI IPA SMA Katolik Santo Thomas 

Aquino dan SMA Tamansiswa Kota Mojokerto. Populasi penelitian terdiri dari 5 kelas sebesar 
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163 orang. Subjek Penelitian yaitu peserta didik SMA Katolik Santo Thomas Aquino sebanyak 2 

kelas sejumlah 64 orang dan peserta didik SMA Tamansiswa sebanyak 2 kelas sebesar 66 orang.  

         Instrument yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu (1) 

instrument untuk mengukur gaya kognitif dan (2) instrument untuk mengukur hasil belajar. 

Kedua instrument berupa tes. 

         Instrumen untuk mengukur gaya kognitif digunakan Group Embedded Figures Test (GEFT) 

yang dikembangkan oleh Witkin, et.al (1976).  

Instrumen untuk mengukur hasil belajar berupa tes hasil  belajar. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar adalah pilihan ganda.  

Analisis data yang digunakan adalah uji-t dan uji Anova Dua Jalur dengan bantuan 

softwere SPSS 20.0 for windows. Nilai yang diuji dengan uji-t adalah hasil belajar peserta didik 

yang diajar menggunakan metode pembelajaran tipe STAD dengan NHT dan hasil belajar peserta 

didik yang memiliki gaya kognitif field dependent dan field independent. Sedangkan untuk 

interaksi antara metode pembelajaran dan gaya kognitif menggunakan uji Anova Dua Jalur. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, data harus diuji homogenitas dan normalitas. 

Hasil Penelitian 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Untuk hasil uji validitas tes gaya kognitif diketahui bahwa 18 soal gambar tersembunyi 

dikatakan valid dengan Correted Item-Total Correlation lebih dari nilai tabel (0,334) 

sedangkan uji reliabilitas memiliki nilai 0,918 yang menunjukkan soal yang digunakan 

sangat reliabel. 

2. Untuk hasil uji validitas tes hasil belajar diketahui bahwa dari 20 item soal, 20 item 

dikatakan valid dan 2 soal yang tidak valid diperbaiki lagi sehingga menghasilkan nilai 

Correted Item-Total Correlation lebih dari nilai tabel (0,321) sedangkan uji reliabilitas soal 

memiliki nilai 0,928 yang menunjukkan soal yang digunakan sangat reliabel. 

 

Uji Prasyarat 

 Dari hasil uji Normalitas diketahui bahwa p (p-value) hasil belajar menggunakan metode 

tipe STAD sebesar 0,060, hasil belajar menggunakan metode tipe NHT sebesar 0,149, hasil 

belajar gaya kognitif field independent sebesar 0,109, hasil belajar gaya kognitif field dependent 

sebesar 0,411 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan semua data berdistribusi normal. 

Sedangkan uji homogenitas diketahui bahwa nilai berdasarkan hasil belajar dengan metode 

pembelajaran sebesar 0,062, hasil belajar dengan gaya kognitif sebesar 0,511 lebih besar dari 

0,05 yang menunjukkan semua data homogen. 

 

Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Tipe STAD dengan NHT Terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada hasil belajar menggunakan metode pembelajaran tipe STAD diperoleh nilai rata-

rata sebesar 73,54 dan nilai hasil belajar menggunakan metode pembelajaran tipe NHT diperoleh 

rata-rata sebesar 67,46. Dari hasil uji-t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,398 lebih besar 

dari nilai t tabel sebesar 1,987 dan  p (p-value) sebesar 0,000 ≤ 0,05 yang berarti Hipotesis nihil 

ditolak sedangkan Hipotesis alternatif diterima. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar peserta didik yang diajar menggunakan metode tipe STAD dengan menggunakan metode  

tipe NHT.  

 

2. Pengaruh Gaya Kognitif Peserta Didik Field Independent dengan Field Dependent 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada hasil belajar peserta didik yang memiliki gaya kognitif Field Independent  diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 72,64 dan nilai hasil belajar peserta didik yang memiliki gaya kognitif 

Field Dependent diperoleh rata-rata sebesar 65,51. Dari hasil uji-t diketahui bahwa nilai t hitung 

sebesar 4,782 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,987 dan p (p-value) sebesar 0,000 ≤ 0,05 

yang berarti Hipotesis nihil ditolak sedangkan Hipotesis alternatif diterima. Jadi ada perbedaan 
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yang signifikan antara hasil belajar peserta didik yang memiliki gaya kognitif Field Independent 

dengan yang memiliki gaya kognitif Field Dependent. 

 

3. Pengaruh Interaksi antara Metode Pembelajaran Dan Gaya Kognitif Peserta Didik 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Diperoleh hasil uji Anova Dua Jalur diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,574 lebih besar 

dari Ftabel sebesar 3,91 dan p (p-Value) sebesar 0,034 ≤ 0,05 yang berarti diterima, dimana 

Hipotesis nihil (Ho) ditolak sedangkan (Ha) dterima. Jadi ada interaksi yang signifikan antara 

penggunaan metode pembelajaran tipe STAD dengan NHT dan gaya kognitif peserta didik 

terhadap hasil belajar peserta didik.  

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Tipe STAD dengan NHT Terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik 
Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rerata prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran materi struktur sel menunjukkan bahwa peserta didik yang diajar metode 

pembelajaran tipe STAD memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik 

yang diajar metode pembelajaran tipe NHT. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

tipe STAD lebih baik pengaruhnya dari pada metode pembelajaran tipe NHT terhadap hasil 

belajar biologi peserta didik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Endah Setiyani 

(2009) yang salah satu kesimpulannya adalah bahwa metode STAD memberikan pengaruhnya 

yang lebih baik dari pada metode NHT terhadap prestasi belajar kimia. Penelitian Bambang 

Siwiharjo (2011) juga menyatakan dalam kesimpulannya prestasi belajar fisika peserta didik 

yang diberi pembelajaran dengan metode STAD lebih baik dari pada peserta didik yang diberi 

pembelajaran dengan metode NHT.  

         Sesuai dengan bunyi teori tentang metode pembelajaran yang mengatakan bahwa metode 

pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. 

Dalam dua metode pembelajaran dimana masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda 

akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap hasil belajar seseorang. Walaupun sama-

sama pembelajaran kooperatif, akan tetapi dengan adanya metode yang berbeda akan 

memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap hasil belajarnya. Pada metode pembelajaran 

kooperatif STAD dan NHT pendidik memberikan informasi melalui demontrasi di kelas agar 

peserta didik memahami materi pelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan metode tipe 

STAD setiap peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk memecahkan semua masalah 

atau soal yang diberikan pada kelompok tersebut, sehingga setiap peserta didik dituntut untuk 

mampu memecahkan dan memahami masalah atau soal yang diberikan pendidik dalam 

kelompoknya. Sedangkan pada pembelajaran dengan  menggunakan metode tipe NHT seorang 

siswa memecahkan dan memahami masalah atau soal sesuai dengan nomor kepalanya masing-

masing. Jadi untuk peserta didik dengan nomor kepala 1 maka akan memecahkan dan memahami 

masalah atau soal nomor 1 saja, dan akan memberikan jawaban atas masalah atau soal tersebut 

setelah pendidik menunjuk nomornya dan didengarkan oleh semua peserta didik di kelas. 

         Dalam metode pembelajaran tipe STAD merupakan metode pembelajaran yang lengkap 

dimana dalam metode pembelajaran itu terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik serta 

peserta didik dengan peserta didik. Kegiatan dengan belajar kelompok bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik yang memiliki nilai hasil belajar rendah dengan cara 

berdiskusi, membandingkan jawaban dan mengoreksinya jika terjadi perbedaan pendapat tentang 

materi pelajaran sehingga setelah proses pembelajaran diharapkan semua peserta didik akan 

mengerti tentang materi yang diajarkan. Dengan berdiskusi secara kelompok seorang peserta 

didik diharapkan mampu berpikir kritis, berkomunikasi antar individu, saling mengemukakan ide 

dan  gagasan diantara peserta didik sehingga belajar menjadi dinamis, serta mampu memecahkan 

masalah bersama-sama sehingga peserta didik menjadi aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dan proses pembelajaran akan berpusat pada peserta didik (student centered) dan 

pendidik berperan sebagai fasilitator dan mediator selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

 



 

ICETA 5, Surabaya 24th May 2014: “Global Challenges and Reconstruction for Future Education”      214 
 

2. Pengaruh Gaya Kognitif Peserta Didik Field Independent dengan Field Dependent 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

         Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rerata prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran materi struktur sel menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki gaya kognitif 

field independent memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang 

memiliki gaya kognitif field dependent. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kognitif field 

independent lebih baik pengaruhnya dari pada yang memiliki gaya kognitif field dependent 

terhadap hasil belajar biologi peserta didik. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Ardana (2008), Reta (2012), Abdul (2008), Ratumanan (2003), Rufi’i 

(2009), Lamba (2006) yang mengemukakan bahwa hasil belajar peserta didik dengan gaya 

kognitif field independent lebih baik pengaruhnya dari pada yang memiliki gaya kognitif field 

dependent. 

         Selain metode pembelajaran gaya kognitif juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Rufi’i dalam Hall (200) mengatakan peserta didik bergaya kognitif FI memiliki karakteristik (1) 

mudah memahami bahan-bahan yang tidak terstruktur, (2) cenderung memiliki tujuan dan 

reinforcement sendiri, (3) lebih mampu memecahkan masalah tanpa dibimbing, dan (4) dapat 

menganalisis suatu situasi dan menyusunnya kembali. Peserta didik FI adalah pemroses informasi 

yang lebih efisien dengan mengkode terminal memori pendek lebih baik, memanggil kembali 

terminal memori panjang lebih baik, dan berprestasi lebih akurat pada pencarian tugas visual 

daripada individu FD. Menurut Witkin dalam Mahmud (1989), peserta didik bergaya kognitif FD 

memiliki karakteristik (1) sukar memahami bahan-bahan pelajaran yang tidak terstruktur, (2) 

cenderung menerima materi pelajaran yang telah tersusun rapi dan tidak mampu menyusun 

kembali, (3) perlu diajari memecahkan masalah, dan (4) mempunyai ingatan yang baik untuk 

informasi sosial. 

         Individu bergaya kognitif FI dan FD memiliki perbedaan dalam menerima atau merespon 

rangsangan yang diterima. Individu bergaya kognitif FI lebih teliti dan rinci dalam memaparkan 

dan menerima informasi atau rangsangan dibandingkan individu bergaya kognitif FD. 

 

3. Pengaruh Interaksi antara Metode Pembelajaran Dan Gaya Kognitif Peserta Didik 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

         Hasil pengujian hipotesis menunjukkan dalam pencapaian hasil belajar peserta didik, metode 

pembelajaran tipe STAD dan tipe NHT dengan gaya kognitif berinteraksi secara signifikan. 

          Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan suatu metode pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik yang dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki 

peserta didik yaitu gaya kognitif field independent dan  field dependent.  Berdasarkan temuan 

tersebut, maka implikasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. (1) keefektifan proses 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dapat dibantu dengan 

mempertimbangkan dan memperhatikan gaya kognitif peserta didik. (2) dalam materi struktur sel 

dengan menggunakan metode pembelajaran tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik baik yang memiliki gaya kognitif field independent dan  field dependent.   

 

Penutup 

 

Simpulan (1) perolehan hasil belajar biologi peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran tipe STAD dan NHT menunjukkan adanya perbedaan, (2) perolehan hasil 

belajar biologi peserta didik yang mempunyai gaya kognitif field independence dan gaya kognitif 

field dependence menunjukkan adanya perbedaan, dan (3) metode pembelajaran yang berbeda 

dan gaya kognitif menunjukkan adanya pengaruh interaksi terhadap perolehan hasil belajar 

struktur sel.  

Saran bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan substansi penelitian ini, disarankan untuk 

melakukan penelitian terhadap materi yang lain yang sangat sulit dan dilakukan terhadap sampel 

yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk mengambil suatu kebijakan.  
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