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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model kooperatif tipe LT dengan tipe TAI berbantuan media kartu 

soal; (2) perbedaan karakter tinggi dan rendah siswa yang dibelajarkan dengan 

model kooperatif tipe LT dengan tipe TAI berbantuan media kartu soal terhadap 

hasil belajar siswa; (3) interaksi antara kedua model pembelajaran dengan 

karakter siswa terhadap hasil belajar kimia siswa; dan (4) hubungan antara 

karakter siswa dengan hasil belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X MIA SMA Dharma Pancasila Medan, sebanyak 2 kelas. 

Sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas, dimana kelas pertama diberikan 

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI berbantuan media kartu 

soal sedangkan kelas kedua diberikan pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe LT berbantuan media kartu soal. Teknik pengambilan sampel data 

siswa dilakukan dengan tehnik purposive sampling. Dalam penelitian ini 

digunakan rancangan ANAVA (faktorial) 2x2. Untuk memperoleh data hasil 

penelitian digunakan instrumen tes hasil belajar berupa essay test. Sebelum 

instrumen digunakan terlebih dahulu distandarisasi oleh validator ahli dan siswa. 

Hasil standarisasi menunjukkan bahwa instrumen tes telah memenuhi persyaratan 

validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) data 

terdistribusi normal (A1B1 9,7996<11,07; A1B2 10,6483<11,07; A2B1 

10,1485<11,07; dan A2B2 <11,07) dan homogen (2,34 < 2,48) ; (2) hasil 

hipotesis (Faktor A 4,93>4,01 Ha Diterima, Faktor B 56,67>4,01 Ha Diterima, 

Faktor AB 0,17<4,01 Ha Ditolak) (3) uji korelasi (kelas eksperimen I 0,883 dan 

eksperimen II 0,86). Diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang berkarakter rendah 

dan diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe LT (75,54±3,40) 

berbantuan media kartu soal memberikan rataan hasil belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (72,52 ±4,02) 

berbantuan media kartu soal. Siswa yang berkarakter tinggi yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe LT (83,70 ±5,21) berbantuan media kartu 

soal memberikan rataan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

model kooperatif tipe TAI (81,63±4,91) berbantuan media kartu soal. 
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