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Abstrak 

 

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

dibelajarkan menggunkan model kooperatif tipe TAI dengan LT berbantuan 

Macromedia Flash dan media kartu soal; (2) perbedaan hasil belajar siswa yang 

memiliki kemampuan numerik tinggi dan rendah yang dibelajarkan menggunakan 

model kooperatif  berbantuan Macromedia Flash dan media kartu soal; (3) interaksi 

antara kedua model kooperatif dengan kemampuan numerik terhadap hasil belajar 

siswa; dan (4) hubungan kemampuan numerik dengan hasil belajar. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 9 Medan, sebanyak 

4 kelas. Sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas, dimana kelas eksperimen 1 

diberikan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI berbantuan 

Macromedia Flash dan media kartu soal sedangkan kelas eksperimen kedua 

diberikan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe LT berbantuan 

Macromedia Flash dan media kartu soal. Teknik pengambilan kelas sampel dan 

sampel menggunakan random sampling yang juga didasarkan pada nilai pre-test 

yang relatif homogen. Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2x2. Data 

hasil penelitian diperoleh dari instrument tes hasil belajar berupa essay test dan tes 

kemampuan numerik. Instrumen tes hasil belajar terlebih dahulu distandarisasi oleh 

validator ahli dan diujicobakan pada siswa untuk menganalisis butir item tes 

sebelum digunakan. Hasil standarisasi dan analisis butir item tes telah memenuhi 

syarat. Hasil penelitian menunjukkan: (1) uji persyaratan analisis, data berdistribusi 

normal dan homogen; (2) uji hipotesis bahwa pada faktor A (model pembelajaran) 

Ho ditolak, faktor B (kemampuan numerik) Ho ditolak, pada faktor AB (interaksi 

model pembelajaran dan kemampuan numerik) Ho diterima; dan (3) uji korelasi, 

pada kelas eksperimen 1 dan 2 didapat bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kemampuan numerik dan hasil belajar siswa dengan kontribusi masing-masing 

sebesar 25,3% dan 44,1%. Disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan hasil belajar 

siswa yang dibelajarkan menggunakan model kooperatif tipe TAI dengan LT 

berbantuan Macromedia Flash dan kartu soal pada pokok bahasan hidrolisis garam; 

(2) ada pengaruh kemampuan numerik siswa terhadap hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan hidrolisis garam; (3) tidak terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dan kemampuan numerik siswa terhadap hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan hidrolisis garam; dan (4) terdapat hubungan yang signifikan antara 

kemampuan numerik dengan hasil belajar 
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