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ABSTRAK

RISMAWATI. S. 2014. Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head
Together pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten
Enrekang.Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Pembimbing I Baharullah dan pembimbing II Sukarna.

Masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar metematika
siswa pada kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang disebabkan
karena proses pembelajaran masih kurang efektif. Adapun yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar hasil belajar
matematika sebelum dan setelah pembelajaran, bagaimana aktivitas siswa
dalam pembelajaran, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran dikelas dan bagaimana respon siswa dalam pembelajaran. Jenis
penelitian ini adalah eksperimen semu yang bertujuan  untuk mengetahui
apakah model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together efektif
diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri
7 Alla’ Kabupaten Enrekang. Pada pelaksanaannya melibatkan satu kelompok
perlakuan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together, sebelum pembelajaran dilakukan pretest dan dilaksanakan selama
tiga kali pertemuan. Setelah itu, dilakukan post test dengan tes hasil belajar
sebanyak dua butir soal dalam bentuk essay. Hasil penelitian menunjukaan
bahwa: (1) skor rata-rata tes hasil belajar matematika siswa sebelum diterapkan
model kooperatif Tipe NHT adalah 2,1733 dengan standar deviasi 0,47989.
Dari hasil tersebut diperoleh tidak mencapai ketuntasan individu dan ini
berarti bahwa ketuntasan secara klasikal tidak tercapai. (2) skor rata-rata hasil
belajar matematika siswa setelah diterapkan model kooperatif tipe NHT adalah
3,2000 dengan KKM yaitu ≥ 2,66 dengan standar deviasi 0,64906. Dari hasil
belajar tersebut mencapai ketuntasan individu dan ini berarti ketuntasan secara
klasikal tercapai. (3) selain itu juga terlihat aktivitas siswa pada poin (6), (7),
(8), (9) mencapai lebih dari 75% yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa
mencapai criteria aktif dan juga rata-rata dari kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran di kelas berada dalam kategori sangat baik dan
respon siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan. Skor rata-rata
peningkatan hasil belajar yang terjadi setelah pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Head Together dengan menggunakan rumus N Gain adalah 0,56
atau kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat
disimpulkankan bahwa model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head
Together efektif digunakan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas
VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang.
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