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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.

Kata Kunci : Eksperimen semu, Model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Head Together (NHT)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) yang pesat mendorong pemerintah melakukan pembaharuan

sistem pendidikan. Usaha-usaha itu antara lain: pengembangan kurikulum,

penyempurnaan buku-buku pelajaran, penggunaan sarana dan prasarana

pendidikan serta pembinaan tenaga pendidikan.

Upaya pengembangan strategi mengajar bertolak dari pengertian mengajar

sebagai upaya memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan kegiatan

belajar. Pandangan tersebut pada hakekatnya memberikan tekanan pada

pengoptimalan kegiatan belajar siswa. Dengan kata lain, mengajar tidak semata-

mata berorientasi pada hasil belajar tetapi juga berorientasi pada proses, dengan

harapan bahwa makin tinggi kualitas berlangsungnya proses pembelajaran makin

tinggi pula yang dicapai termasuk dalam mata pelajaran matematika.

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang

ditemukan bahwa hasil belajar matematika siswa sebelum pembelajaran (pre test)

masih dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 2,1733

sedangkan  KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 2,66. Salah satu faktor

penyebab rendahnya hasil belajar matematika dikarenakan dalam proses belajar

mengajar dikelas masih kurang efektif, dimana guru hanya menjelaskan materi

ajar dan siswa memperhatikan kemudian mencatat apa yang dijelaskan oleh guru

1



2

setelah itu guru memberikan soal-soal terkait materi ajar untuk dikerjakan tanpa

ada bimbingan dari guru mata pelajaran setelah beberapa menit siswa disuruh

untuk mengerjakan di papan tulis, akibatnya banyak siswa yang tidak aktif dalam

proses belajar mengajar, karena siswa yang mangerjakan soal-soal yang diberikan

dominan siswa yang pintar sedangkan yang lainnya hanya bermasa bodoh,

kemudian siswa yang bermasa bodoh hanya menyontek kepada siswa yang pintar

tanpa menanyakan bagaimana cara memperoleh jawaban tersebut sehingga kurang

interaksi yang tercipta dan kerja sama antara siswa dalam menyelesaikan soal-soal

yang diberikan.

Ketidakaktifan ini juga terlihat dari aktivitas siswa di dalam kelas dimana

banyak siswa yang ribut, banyak siswa yang hanya mengganggu temannya juga

kadang-kadang ada yang mengantuk. Namun perlu disadari bahwa setiap siswa

memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima pelajaran matematika

yang dijelaskan oleh guru, oleh karena itu harus dibentuk kelompok-kelompok

agar siswa saling mengisi, saling melengkapi, dan bekerja sama dalam

menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru, sehingga tujuan belajar

tercapai dan hasil belajar siswa lebih meningkat. Untuk itu perlu adanya suatu

model pembelajaran yang bisa mengantisipasi akan hal ini, dan model

pembelajaran yang sesuai dengan hal seperti yang disebutkan di atas adalah model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together yang memungkinkan guru dapat

memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadi hubungan yang lebih akrab
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antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengam siswa lain serta

memungkinkan siswa belajar aktif karena siswa saling bekerja sama dan saling

bertanggung jawab dalam memecahkan masalah.

Adapun prosedur model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together siswa dibentuk kedalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing

siswa dalam kelompok diberi nomor. Kemudian guru memberikan

tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok mengerjakannya, kemudian

kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling benar dan

memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut, selanjutnya

guru memanggil salah satu nomor, siswa dengan nomor yang dipanggil

mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka. Pembelajaran

kooperatif ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide

dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat serta dapat  meningkatkan

semangat belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian

dengan judul ”Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Model

Kooperatif Tipe Numbered Head Together pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 7

Alla’ Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa

kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang?”
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Keefektivan pembelajaran dapat dilihat dari empat (4) indikator yang dirumuskan

dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Seberapa besar hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah

proses pembelajaran?

b. Bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran?

c. Bagaimana Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran?

d. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah-

masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara rinci tujuan

tersebut adalah untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa

kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang ditinjau dari:

a. Hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah pembelajaran.

b. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.

c. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran.

d. Respon siswa terhadap pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang efektivitas pembelajaran matematika

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa

kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang tahun pelajaran 2014/2015

adalah:

1. Manfaat bagi siswa
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Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, minimal mampu bekerja

sama dan berinteraksi sesama temannya, dapat meningkatkan keterampilan

berkomunikasi siswa sehingga hasil belajar matematika yang dicapai lebih

baik.

2. Manfaat bagi Guru

Model pembelajaran kooperatif dapat dijadikan sebagai salah satu

alternatif mengajar oleh guru dalam proses pembelajaran matematika serta

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan hasil

belajar matematika.

3. Manfaat bagi peneliti lain

Sebagai suatu eksperimen yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk

melaksanakan penelitian selanjutnya.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata efektif yang menurut kamus terbarubahasa

Indonesia (Tim Reality, 2008) berarti keberhasilan, manjur, atau mujarab.

Jadi keefektifan pembelajaran mengandung pengertian keberhasilan

pembelajaran dalam proses belajar untuk meningkatkan pencapaian hasil

belajar.

Efektivitas pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah

pelaksanaan proses belajar mengajar (Trianto, 2010: 20).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas

pembelajaran adalah suatu keadaan yang menunjukan sejauh mana hasil guna

yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar.

Adapun indikator keefektivan dalam penelitian ini adalah:

a. Hasil Belajar Matematika Siswa

Menurut Bloom (Agus Suprijono, 2013: 6), hasil belajar mencakup

kemempuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah

knowledge (penegtahuan,ingatan), comprehension (pemehaman, menjelaskan,

merimgkas, cintoh), application (menerepkan), analysis (mneguraikan,

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan,

membentuk bangunan baru) dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah

6
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receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai),

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain

psikomotorik meliputi initiatory, pre-routine, dan rountized. Psikomotorik

juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik. Sosial, manajerial, dan

intelektual.

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang

di kategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak

dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.

Hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang telah

mencapai ketuntasan klasikal, yakni apabila mencapai angka ≥ 80% siswa

yang mencapai KKM.

b. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran

(Nurochim, 2013: 176) Aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan

peserta didik (bersama dan atau tanpa guru) dengan input belajar untuk

mencapai tujuan belajar. Contoh aktivitas belejar antara lain: diskusi,

eksperimen,pengamatan/observasi, debat, presntasi oleh siswa, dan

megerjakan proyek.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran bisa positif maupun negatif.

Aktivitas siswa yang positif misalnya; mengajukan pendapat atau gagasan,

mengerjakan tugas atau soal, komunikasi dengan guru secara aktif dalam

pembelajaran dan komunikasi dengan sesama siswa sehingga dapat

memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, sedangkan aktivitas
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siswa yang negatif, misalnya menganggu sesama siswa pada saat proses

belajar mengajar di kelas, melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan

pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah  apa

yang dilakukan peserta didik (bersama dan atau tanpa guru) dan aktivitas itu

dapat berupa aktivitas positif maupun negatif, untuk mengetahui aktivitas

siswa dalam pembelajaran, digunakan lembar observasi aktivitas siswa.

c. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran

(Dian Sukmara, 2007: 80) Kegiatan belajar siswa perlu dirancang

sedemikian rupa agar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Seorang guru

ditutut mampu menciptakan berbagai bentuk kegiatan dalam mengelola

pembelajaran, sehingga siswa dapat secara optimal mengembangkan

kemampuan dirinya dengan berbekal pengalaman selama melakukan kegiatan

belajar.

(Dian Sukmara, 2007: 70) Dalam mengelola pembelajaran seorang

pengajar harus mampu menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya

proses belajar pada setiap peserta didik. Setiap peserta didik  yang ada dalam

komunitas belajar  memiliki karakter yang berbeda, baik dari segi

kemampuan dalam menyerap informasi, maupun dari kemampuan yang

lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Aktivitas guru

dalam mengelola pembelajaran adalah Aktivitas guru dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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d. Respon siswa terhadap pembelajaran

(Trianto: 2010: 242) Angket respons siswa digunakan untuk mengukur

pendapat siswa terhadap ketertarikan, perasaan senang dan keterkinian, serta

kemudahan memahami komponen – komponen: materi pelajaran, format

materi ajar, kegiatan dalam LKS, suasana dalam belajar, dan cara guru

mengajar serta pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together. Model pembelajaran yang baik dapat memberi

respon yang positif bagi siswa setelah mereka mengikuti kegiatan.

2. Pengertian Belajar

Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu

agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak

yang tadinya terampil menjadi terampil.

Belajar didefenisikan oleh banyak ahli dengan rumusan yang berbeda,

namun pada hakekatnya prinsip dan maksudnya sama. Untuk mendapatakan

gambaran yang lebih jelas tentang belajar dapat dilihat beberapa defenisi yang

dikemukakan para ahli. Belajar menurut Gagne (Tim Pengembang MKDP

Kurukulum dan Pembelajaran, 2013: 124)  mengatakan bahwa belajar adalah

suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat

pengalaman. Dari pengertian tersebut terdapa tiga unsur pokok dalam

mengajar, yaitu proses, perubahan perilaku dan pengalaman.
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Anthony Robbins (Trianto, 2010: 15), mendefenisikan belajar sebagai

proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dari

defenisi ini dimensi belajar memuat beberapa unsure yaitu : penciptaan

hubungan, sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah dipahami dan sesuatu

(pengetahuan) yang baru, sedangkan Jerome bruner (Trianto, 2010: 15),

menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun

(mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan

yang sudah dimiliki.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, belajar adalah suatu proses

perubahan tingkah laku setelah penciptaan hubungan antara sesuatu

(pengetahuan) yang baru dan berdasarkan pada pengalaman yang sudah

dimiliki.

3. Hakekat Belajar Matematika

Berbagai definisi tentang matematika telah dikemukakan oleh para ahli,

tetapi sampai saat ini belum ada definisi matematika yang dapat diterima

secara mutlak. Matematika harus dipelajari secara bertahap, berurutan serta

berdasarkan kepada pengalaman belajar yang lalu. Seseorang akan mudah

mempelajari materi matematika yang baru bila didasarkan pada apa yang telah

ia ketahui sebelumnya.

Soedjadi (Murni, 2013: 12) menyatakan bahwa belajar matematika pada

hakikatnya adalah suatu aktivitas mental untuk memahami arti dari struktur-

struktur, hubungan-hubungan, simbol-simbol, dan manipulasikan konsep-

konsep yang dihasilkaan kesituasi yang nyata ,sehingga menyebabkan
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perubahan. Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan siswa dapat

menata nalarnya, membentuk kepribadiannya serta dapat menerapkan

matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan belajar menurut

Gagne (Tim Pengembang MKDP Kurukulum dan Pembelajaran, 2013: 124)

mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.

Pada hakekatnya belajar matematika adalah suatu proses memahami

hubungan objek atau konsep-konsep serta struktur matematika melalui

manipulasi simbol-simbol sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku.

4. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai

guru dan mungkin siswa kita pernah menggunakannya dan  mengalaminya.

Artzt & Newman (Trianto, 2010: 56) menyatakan bahwa  dalam belajar

kooperatif  siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam meyelesaikan tugas-

tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota memiliki

tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya.

Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori kontruktivis.

Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah

menemukan dan memahami konsep sulit jika mereka saling  berdiskusi dengan

temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu

memecahkan masalah-masalah yang kompleks.

Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalm kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi
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heterogen, kemampuan,jenis kelamin, ras/suku, dan satu sama lain saling

membantu. Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberikan

kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses

berpikir dan kegiatan belajar.

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah ini ditunjukkan pada

Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif

FASE-FASE PERILAKU GURU
Fase 1

Menyampaikan tujuan dan
mempersiapkan peserta didik

Guru menyampaikan semua tujuan
pelajaran yang ingin dicapai pada

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa
belajar.

Fase 2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau

lewat bahan bacaan.
Fase 3

Mengorganisir peserta didik ke
dalam kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa
bagaimana caranya membentuk

kelompok belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan transisi secara

efisien.
Fase 4

Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan

tugas mereka.
Fase 5

Mengevaluasi
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
mater yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan
hasil kerjanya.

Fase 6
Memberikan penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk
menghargai baik upaya maupun hasil

belajar individu dan kelompok.
(Sumber: Trianto, 2010:66)
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5. Pembelajaran Kooperatif  Tipe Numbered Head Together

Numbered Head Together adalah merupakan jenis pembelajaran

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan

sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Head Together

pertama kali dikembangkan oleh Spensesr Kagen (1993) untuk  melibatkan

lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut

(Trianto, 2010: 82).

Pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Head Together

diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok

kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep yang

dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan

terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka

tiap kelompok terdiri dari 8 orang. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok

diberi nomor 1-8.

Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap

kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini, tiap-tiap kelompok

menyatukan kepalanya “Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas

pertanyaan dari guru.

Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang memiliki

nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan member

jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya oleh guru. Hal itu dilakukan
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terus hingga semua peserta didik dengan nomor yang sama dari masing-masing

kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru.

Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih

mendalam, sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu

sebagai pengetahuan yang utuh.

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT menggunakan struktur empat

fase (Trianto, 2010: 82), yaitu :

a. Fase 1 : Penomoran

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5.

b. Fase 2 : Mengajukan Pertanyaan

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi.

c. Fase 3 : Berpikir Bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.

d. Fase 4 : Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab

pertanyaan untuk seluruh kelas.

Kita mengetahui bahwa setiap model pembelajaran dan metode

pembelajaran yang manapun pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut

ini merupakan kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Nurochim, 2013: 64) adalah:
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1. Kelebihan

- Setiap siswa menjadi siap semua.

- Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

- Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

2. Kelemahan

- Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru.

- Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.

6. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Fitriana (2014) dengan judul penelitian “Efektivitas Pembelajaran

Matematika untuk Materi Lingkaran melalui Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together pada Siswa

Kelas VIII SMP Negeri Majauleng Kabupaten Wajo” dimana dari hasil

penelitian tersebut diperoleh skor rata-rata tes awal (pretest)hasil belajar

matemtika siswa adalah 53,44 dan sebanyak 4 orang siswa dinyatakan

tuntas belajar dari jumlah keseluruhan 25 orang dengan persentase 16%

sedangkan skor rata-rata tes akhir (postest) hasil belajar siswa adalah

80,28 dan sebanyak 21 orang siswa dinyatakan tuntas belajar dari jumlah

keseluruahan 25 orang dengan persentase 84%, ini berarti ketuntasan

secara klasikal tercapai. Aktivitas positif siswa berada pada   kategori

banyak sekali dengan persentase 76,37%. Angket respon siswa

menunjukkan bahwa 95,33% siswa memberikan respon yang positif

terhadap pelaksanaan model pembelajaran kooperatf tipe Numbered
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Head Together. Berdasarkan hasil penelitian maka pembelajaran

matematika untuk materi lingkaran efektif melalui penerapan model

kooperatif tipe Numbered Head Together pada Siswa kelas VIII SMP

Negeri  1 Majauleng Kabupaten Wajo.

2. Irawati (2012) dengan judul penelitian ”Efektivitas Pembelajaran

Matematika dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Numbered Head Together pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas

XI IPA SMA Wahyu Makassar” dimana hasil penelitian menunjukkan

bahwa: (1) skor rata-rata tes awal (pretest) hasil belajar matematika

siswa adalah 36,44 dan berada pada kategori sangat rendah dengan

standar deviasi 11,12 dimana skor terendah yang diperoleh adalah 15,00

dan skor tertinggi adalah 57,00 dari skor ideal 100. Dan (2) skor rata-rata

tes akhr (postest) hasil belajar matematika siswa adalah 71,68 dan berada

pada kategori sedang dengan standar deviasi 9,91 dimana skor terendah

yang diperoleh adalah 45,00 dan skor tertinggi adalah 87,00 dari skor

ideal 100. Berdasarkan hasil penelitian maka model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together efektif diterapkan dalam

pembelajaran matematika pada Siswa Kelas XI IPA SMA Wahyu

Makassar dan terjadi peningkatan hasl belajar yang signifikan dalam

pembelajaran setelaj diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together pada Siswa Kelas XI IPA SMA Wahyu

Makassar.

3. Marlina (2013) dengan judul penelitian“Efektivitas Pembelajaran
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Matematika untuk Materi Bangun Datar melalui Cooperative Learning

Tipe (NHT) Numbered Head Together pada Siswa Kelas VII SMP

Negeri 3 Sungguminnasa” dimana dari hasil penelitian tersebut

diperoleh skor rata-rata tes awal (pretest) hasil belajar matematika siswa

adalah 57,94 dan sebanyak 6 orang siswa dinyatakan tuntas belajar

sedangkan skor rata-rata tes akhir (postest) hasil belajar matematika

siswa adalah 84 dan sebanyak 29 orang siswa dinyatakan tuntas belajar

ini berarti ketuntasan secara klasikal tercapai. Aktivitas positif siswa

berada pada  kategori banyak sekali dengan persentase 77,98%.

Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran berada pada kategori

tinggi dengan skor rata-rata 3,33. Angket respon siswa menunjukkan

bahwa 94,12% siswa memberikan respon yang positif terhadap

pelaksanaan model pembelajaran kooperatf tipe Numbered Head

Together. Berdasarkan hasil penelitian maka pembelajaran matematika

untuk materi bangun datar efektif melalui penerapan model Cooperative

Learning tipe (NHT) Numbered Head Together pada Siswa kelas VII

SMP Negeri  3 Sungguminasa.

B. KERANGKA PIKIR

Pembelajaran efektif merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam

mengelola kelas. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh atau

sebagian besar peserta didik terlibat langsung secara aktif, baik mental, fisik,

maupun sosialnya. Sebab dalam proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada

pada peserta didik.
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Interaksi yang baik antara guru dan peseta didik merupakan sesuatu yang

harus terjadi, interaksi yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara guru

dan siswa, siswa dan guru dan siswa dengan siswa lainnya. Sehingga proses

pembelajaran perlu dilakukan dengan suasana yang tenang dan menyenangkan,

kondisi yang demikian menuntut aktivitas dan kretivitas guru dalam menciptakan

lingkungan yang kondusif. Seperti yang telah dijelaskan pada latar  belakang

bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa

dikarenakan dalam proses belajar mengajar dikelas masih kurang efektif karena

kurang tepatnyapemilihan model pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik

untuk belajar matemaika akibatnya banyak siswa yang tidak aktif dalam proses

belajar mengajar dan kurangnya interaksi yang tercipta dan kerja sama antara

siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan

suatu model pembelajaran yang tepat menunjang terciptanya kegiatan

pembelajaran yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. Salah satu model

pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran kooperatf tipe Numbered

Head Together.

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together maka siswa akan selalu terlibat sacara langsung dalam proses

pembelajaran sehingga tercipta interaksi dan kerja sama antar siswa dalam proses

belajar mengajar serta dapat terjadi hubungan yang lebih akrab antara siswa

dengan siswa lain. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran  kooperatif

tipe Numbered Head Together dipandang baik karena akan memberi peluang

kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa saling bekerja
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sama dan saling bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. Hal ini juga

sejaan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together efektif diterapkan

dalam pembelajaran matematika.

Skema Kerangka Pikir

Gambar

2.1 Bagan Skema Kerangka Pikir

Model Pembelajaran
Kooperatif

Tipe Numbered Head
Together

Aktivitas guruHasil belajar
Matematika

Aktivitas
siswa

Respon
siswa

Tidak efektifEfektif

Hasil belajar
matematika siswa

rendah

Tidak Efektif

ObservasiFaktor guru:
kurang

tepatnya
pememilih

model
pembelajaran

ynag tepat

Faktor siswa:
siswa kurang
tertarik untk
mengikuti

pembelajaran

Hasil penelitian yag pernah
dilakukan oleh Marlina
(2013),dengan judul
penelitian“Efektivitas
Pembelajaran Matematika
untuk Materi Bangun Datar
melalui Cooperative
Learning Tipe (NHT)
Numbered Head Together
pada Siswa Kelas VII SMP
Negeri 3 Sungguminnasa”.
Dalam penelitian ini
disimpulkan bahwa
pembelajaran matematika
untuk materi bangun datar
efektif melalui penerapan
model Cooperative Learning
tipe (NHT) Numbered Head
Together pada Siswa kelas
VII SMP Negeri  3
Sungguminasa.
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C. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir yang dikemukakan di atas,

maka dirumuskan hipotesis adalah “model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika

siswa kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang ditinjau dari empat (4)

sebagai berikut:

a. Peningkatan hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah

pembelajaran ditinjau dari skor rata-rata kelas, minimal mencapai criteria

ketuntasan minimum dan ditinjau dari ketuntasan belajar secara klasikal

minimal 80%.

b. Aktivitas siswa yang positif dalam mengikuti pembelajaran rata-rata

presentasenya minimal 75%. Adapun aktivitas siswa diakatakan negatif

apabila rata-rata presentasenya maksimal 25%

c. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran minimal berada pada

kategori baik

Respon siswa yang bersifat positif terhadap kegiatan pembelajaran

minimal 75%. Jika persentase dijawab tidak senang terhadap model

pembleajaran yang diterapkan maksimal 25 % maka respon siswa dikatakan

negatif.

 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji kesamaan rata-rata yaitu dengan

menerapkan teknik uji-t (One Sample T-Test).

Pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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H : μ ≤ 0,3 melawan H : μ > 0,3
Keterangan : µ =Rata-rata hasil belajar siswa

Hgo = Hasil belajar siswa setelah menerapkan model

kooperatif tipe Numbered Head Together tidak meningkat

Hg1 = Hasil belajar siswa setelah menerapkan model

kooperatif tipe Numbered Head Together meningkat

Kriteria pengambilan keputusan adalah Hg0 ditolak jika sig.(2-tailed)

< α dan Hg0 diterima jika sig.(2-tailed) ≥ α, dimana α = 5% atau 0,05.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen yang melibatkan satu kelas

sebagai kelas eksperimen dengan tujuan mengetahui efektivitas pembelajaran

matematikadengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang.

B. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel yang akan diselidiki dalam penelitian yaitu : variabel terikat

sebagai indikator keefektifan dan variabel bebas sebagai  model

pembelajaran. Model pembelajaran yang akan diterapkan, yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah One-Group Pretest-Posttest Design yang

merupakan salah satu jenis penelitian eksperimen. Model desainnya sebagai

berikut:

Tabel 3.1 One Group Pretest-Posttest Design
O1 X O2

(Sumber: Sugiyono, 2013: 11)

Dengan :

X : Perlakuan

O1 : Pretest

O2 :Posttest

22
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C. Satuan eksperimen dan perlakuan

1. Satuan Eksperimen

Satuan eksperimen dalam penelitian ini adalah kelas VIID yang dipilih secara

random dari 5 kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang.

2. Perlakuan

Kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas VIID yang terdiri

dari 32 siswa, 16 orang laki-laki dan 16 orang perempuan diajar dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.

D. Definisi Operasional Variabel

Efektivitas pembelajaran adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh

mana hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar.

Adapun definisi dari indikator keefekrtifan sebagai berikut:

1) Hasil belajar matematika siswa

Hasil belajar matematika siswa adalah nilai hasil tes matematika siswa

setelah diajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together yang telah mencapai ketuntasan, yakni siswa telah memenuhi

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah yang

bersangkutan.

2) Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran

Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran adalah  apa yang dilakukan

peserta didik selama proses belajar mengajar dikelas.
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3) Aktivitas guru dalam Mengelola pembelajaran

Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran adalah Aktivitas guru dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

4) Respon siswa terhadap pembelajaran

Respon siswa terhadap pembelajaran adalah respon atau tanggapan siswa

terhadap model pembelajaran yang diterapkan guru pada saat

pembelajaran berlangsung.

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Setelah dilakukan penetapan satuan eksperimen penelitian, maka

pelaksanaan penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan pembimbing, guru dan kepala sekolah untuk

memohon agar peneliti diberi izin untuk melakukan penelitian di sekolah.

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

3. Menyusun instrumen penelitian dalam bentuk tes kemudian

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

4. Memilih satu kelas di antara kelas yang ada secara random. Siswa yang

menjadi satuan eksperimen penelitian diajar dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.

5. Memberikan Pretest kepada siswa.

6. Satu kelas tersebut diberikan perlakuan yaitu diajar dengan menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.
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7. Memberikan Post test kepada siswa setelah diajar menggunakan model

pembelajatan kooperatif tipe Numbered Head Together.

8. Melakukan analisis pada datayang telah dikumpulkan.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tes Hasil Belajar

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa,

digunakan satu perangkat alat instrumen yaitu tes hasil belajar yang dibuat

sendiri oleh peneliti.

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa

selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Lembar observasi Aktivitas guru Dalam Mengelola Pembelajaran

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui Aktivitas guru dalam

Mengelola pembelajaran.

4. Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran

Angket respon siswa dirancang untuk mengetahui respon siswa terhadap

model pembelajaran yang diterapkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data hasil penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berupa tes

hasil belajar matematika yang telah disusun oleh peneliti. Data yang terkumpul

merupakan skor untuk masing-masing individu. Skor tersebut memperlihatkan

hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
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Data tentang aktivitas siswa dan guru dikumpulkan dengan menggunakan

lembar observasi. Lembar observasi diberikan kepada seorang pengamat untuk

diisi sesuai dengan keadaan yang diamati dan lembar angket respon siswa

terhadap model pembelajaran dibagikan kepada siswa untuk diisi.

H. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari kedua kelompok, selanjutnya dianalisis dengan

menggunakan teknik statistika deskriptif dan teknik statistika inferensial

1. Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil

belajar siswa meliputi skor tertinggi, skor terendah, skor rata-rata, standar

deviasi, tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk kelompok perlakuan.

a. Data Hasil Belajar matematika Siswa

Data hasil belajar matematika siswa digunakan untuk menguji

hipotesis dalam penelitian ini. Data hasil belajar siswa dianalisis dengan

menggunakan teknik statistik deskriptif.

Jenis data berupa hasil belajar selanjutnya dikategorikan secara

kualitatif, Kriteria yang digunakan untuk menentukan hasil belajar dengan

model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas VII SMP Negeri 7

Alla’ Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini tingkat penguasaannya

menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakn sebagai

berikut:
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Tabel 3.2 Kategorisasi Hasil Belajar.

Nilai Kategori
0.00 ˂ skor ˂ 1,33 Kurang
1,33 ˂ skor ≤ 2,33 Cukup
2,33 ˂ skor ≤ 3,33 Baik
3,33 ˂ skor ≤ 4 Sangat baik

Sumber: Kemendikbud 2013

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang telah

mencapai ketuntasan, yakni siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan

minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Hasil

belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang telah mencapai ketuntasan,

yakni siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang

ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Pembelajaran dikatakan tuntas

apabila mencapai angka ≥ 80% siswa yang mencapai KKM.

Ketuntasan belajar klasikal =
, × 100%

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Minimum

Nilai Kriteria≥ 2,66 Tuntas< 2,66 Tidak Tuntas

b. Aktivitas Siswa dalam mengikuti pembelajaran

Analisis data aktivitas siswa dilakukan dengan menentukan

frekuensi dan persentase frekuensi yang digunakan siswa dalam

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together.
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Langkah – langkah analisis aktivitas siswa adalah sebagai berikut

(Murni, 2013:33):

a. Menentukan frekuensi hasil pengamatan aktivitas siswa tiap indikator

dalam satu pertemuan.

b. Mencari persentase frekuensi tiap indikator dengan membagi besarnya

frekuensi dengan jumlah siswa, kemudian dikalikan 100%.

Kriteria keberhasilan aktivitas siswa (Lampiran D.1) dalam

penelitian ini yaitu apabila siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran

sekurang – kurangnya 75% .

c. Aktivitas guru dalam Mengelola Pembelajaran

Data hasil pengamatan Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together dianalisis dengan mencari data-data Aktivitas guru dalam

mengelola pembelajaran selama lima kali pertemuan. Kategori Aktivitas

guru untuk setiap aspek dalam mengelola model pembelajaran kooperatif

tipe Numberd Head Together ditetapkan sebagai berikut (Muni, 2013:34) :

1. Skor 4 kategori sangat baik.

2. Skor 3 kategori baik.

3. Skor 2 kategori cukup.

4. Skor 1 kategori kurang.

Sedangkan untuk memberikan interpretasi terhadap rata-rata skor

akhir yang diperoleh digunakan kategori sebagai berikut:
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Tabel 3.4 Pedoman Rata-rata Kategori Aktivitas guru dalam
Mengelola Pembelajaran.

No Interval Kategori
1. 1,00 ≤ x < 1,75 Kurang Baik
2. 1,75≤ x < 2,50 Sedang
3. 2,50 ≤x <3,25 Baik
4. 3,25≤x ≤4,00 Sangat Baik

Data yang diperoleh, dicari rata-rata dari keseluruhan aktivitas guru

dalam mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dikatakan efektif

bila Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran telah mencapai minimal

kategori baik.

d. Respon Siswa terhadap pembelajaran

Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data respon

siswa adalah sebagai berikut:

a. Menghitung persentase banyak siswa yang memberikan respon positif

dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon positif

dengan jumlah siswa yang memberikan respon kemudian dikalikan

dengan 100%.

b. Menghitung persentase banyaknya siswa yang memberikan respon

negatif dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon

negatif  dengan jumlah siswa yang memberikan respon kemudain

dikalikan dengan 100%.
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Respon siswa dikatakan positif jika persentase respons siswa dalam

menjawab senang dengan model pembelajaran yang diterapkan ≥ 75 %. Jika

persentase dijawab tidak senang terhadap model pembleajaran yang

diterapkan ≤ 25 %, maka respon siswa dikatakan negatif.

2. Analisis Statistika Inferensial

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis, maka dapat ditentukan

teknik statistik yang digunakan untuk analisis data dan menguji hipotesis.

Data yang diperoleh dari hasil pretes dan posttes dianalisis untuk

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Besarnya peningkatan yang

terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus gain

ternormalisasi (N-Gain) (Redhana dalam Eka, 2014:86) sebagai berikut:

= −−
dengan:

: Skor tes akhir

: Skor tes awal

: Skor maksimum yang mungkin dicapai

Untuk klasifikasi gain ternormalisasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat N Gain
Batasan Kategori

g>0,7 Tinggi

0,3≤g≤0,7 Sedang

g<0,3 Rendah

Sumber: Ardin 2013 (Eka, 2014: 87)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil dan analisis data penelitian dibuat berdasarkan data yang diperoleh

dari kegiatan penelitian tentang hasil belajar siswa (Lampiran C.2 ) melalui

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together yang

telah dilaksanakan di SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang. Penelitian ini

dilaksanakan selama lima kali pertemuan, dimana pertemuan pertama diberikan

pretest untuk mengetahui kemanpuan awal siswa dan diberikan posttest setelah

perlakuan.

Pada bagian ini disajikan hasil analisis berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan. Ada dua macam hasil analisis yang disajikan disini yaitu hasil

analisis yang menggunakan statistika deskriptif dan hasil analisis yang

menggunakan statistika inferensial .Hasil analisis deskriptif meliputi rata-rata,

median, range, standar deviasi, variansi, nilai minimum, dan nilai maksimum SE

of mean, skweness, kurtosis. Sedangkan untuk keperluan analisis statistika

inferensial dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan rumus N-Gain.

Adapun hasil analisis masing-masing data tersebut sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Statistika Deskriptif

Hasil analisis statistika deskriptif menunjukkan tentang karakteristik

distribusi skor hasil belajar dari kelompok penelitian sekaligus jawaban atas

masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

31
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a. Data Hasil Pretest

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada lampiran

C.2, maka statistik skor hasil belajar siswa pada kelas VIID dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together sebelum dilaksanakan

perlakuan (Pretest) pokok bahasan operasi himpunan adalah sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran awal tentang hasil belajar matematika siswa

pada kelas VIID yang dipilih sebagai unit penelitian dengan model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together. Berikut disajikan skor hasil belajar

matematika siswa kelas VIID sebelum dilakukan perlakuan.

Hasil analisis statistik deskriptif skor hasil belajar metematika siswa yang

diajarkan dengan menggunakan model pem belajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together disajikan dalam Tabel  4.1.

Tabel 4.1 Deskripsi Data Hasil Matematika Siswa pada Pretest

Statistik Nilai Statistik
Satuan eksperimen
Maximum
Minimum
Skor Ideal
Range
Mean
Standar Deviasi

32
3,04
0,8
4
2,24
2,1733
0,47989

Jika skor tes hasil belajar matematika siswa sebelum perlakuan (Pretest)

dikelompokkan ke dalam empat (5) kategori, maka diperoleh distribusi skor

frekuensi dan persentase yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Hasil Belajar
Matematika Siswa Pada Pretest

Nilai Kategori Frekuensi Presentase (%)
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0.00 ˂ skor ˂ 1,33 Kurang 2 6,25
1,33 ˂ skor ≤ 2,33 Cukup 26 81,25
2,33 ˂ skor ≤ 3,33 Baik 4 12,5
3,33 ˂ skor ≤ 4 Sangat baik 0 0
Jumlah 32 100

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 32 siswa

kelas VIID SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang yang dijadikan satuan

eksperimen penelitian pada pretest,  rata-rata skor hasil belajar matematika pada

pokok bahasan operasi himpunan sebelum dilakukan perlakuan (pretest) adalah

2,1733 dari skor ideal 4. Skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 3,04 dan skor

terendah 0,80,  dengan standar deviasi sebesar 0,47989 yang berarti bahwa skor

hasil belajar matematika siswa pada Pretest dengan model kooperatif tipe

Numbered Head Together SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang tersebut

tersebar dari skor terendah 0,80 sampai skor tertinggi 3,04. Hal ini berarti bahwa

hasil belajar matematika siswa yang menjadi unit penelitian pada umumnya

berada pada kategori cukup sebelum diberikan perlakuan.

Kemudian untuk melihat persentase ketuntasan belajar matematika siswa

sebelum perlakuan (Pretest) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas VIID SMP
Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang Pada Pretest

Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase (%)
≥ 2,66 Tuntas 4 12,5<2,66 Tidak Tuntas 28 87,5

Jumlah 32 100

Berdasarkan Tabel 4.3 sebelum perlakuan (Pretest) dapat digambarkan

bahwa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 4orang dengan
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persentase 12,5%, sedangkan yang tidak mencapai ketuntasan belajar sebanyak 28

orang dengan persentase 87,5%.

b. Data Hasil Posttest

Statistik skor hasil belajar siswa pada kelas VIID setelah dilaksanakan

perlakuan (Posttest) pokok bahasan Operasi himpunan disajikan Tabel 4.4

berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Skor Hasil Belajar Matematika Siswa pada Posttes
Statistik Nilai Statistik
Satuan eksperimen
Maximum
Minimum
Skor Ideal
Range
Mean
Standar Deviasi

32
3,92
1,92
4
2,00
3,2000
0,64906

Jika skor tes hasil belajar matematika siswa sebelum perlakuan (Pretest)

dikelompokkan ke dalam empat (5) kategori, maka diperoleh distribusi skor

frekuensi dan persentase yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5  Distribusi dan Persentase Skor Hasil Belajar Matematika
Siswa pada Posttest

Nilai Kategori Frekuensi Presentase (%)
0.00 ˂ skor ˂ 1,33 Kurang 0 0
1,33 ˂ skor ≤ 2,33 Cukup 5 15,625
2,33 ˂ skor ≤ 3,33 Baik 15 46,875
3,33 ˂ skor ≤ 4 Sangat baik 12 37,5
Jumlah 32 100

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 32 siswa

kelas VIID SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang yang dijadikan satuan

eksperimen penelitian pada pretest,  rata-rata skor hasil belajar matematika pada

pokok bahasan operasi himpunan setelah dilakukan perlakuan (posttest) adalah
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3,2 dari skor ideal 4. Skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 3,92 dan skor

terendah 1,92,  dengan standar deviasi sebesar 0,64906 yang berarti bahwa skor

hasil belajar matematika siswa pada Pretest dengan model kooperatif tipe

Numbered Head Together SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang tersebut

tersebar dari skor terendah 1,92 sampai skor tertinggi 3,92. Hal ini berarti bahwa

hasil belajar matematika siswa yang menjadi unit penelitian pada umumnya

berada pada kategori cukup sebelum diberikan perlakuan.

Kemudian untuk melihat persentase ketuntasan belajar matematika siswa

setelah perlakuan (Posttest) dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas VIID

SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang pada Posttest

Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase (%)
≥ 2,66 Tuntas 26 81,25<2,66 Tidak Tuntas 6 18,75

Jumlah 32 100

Berdasarkan Tabel 4.6 setelah perlakuan (Posttest) dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat digambarkan bahwa

yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 26 orang dengan persentase

81,25%, sedangkan yang tidak mencapai ketuntasan belajar adalah 6 orang

dengan persentase 18,75%.

c. Perbandingan Tingkat  Hasil Belajar Siswa Antara Pretest dan Posttest

Dari pembahasan di atas, apabila disajikan dalam tabel akan terlihat jelas

perbedaaan hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan perlakuan (Pretest) dan

setelah dilaksanakan perlakuan (Posttest), yang ditunjukkan Tabel 4.7 berikut:
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Tabel 4.7 Distribusi Hasil Belajar Matematika Siswa Hasil Pretest dan
Posttest Tipe NHT

Statistik
Nilai Statistik
Pretest Posttest

Satuan eksperimen
Maximum
Minimum
Skor ideal
Range
Mean
Standar deviasi

32
3,04
0,8
4
2,24
2,1733
0,47989

32
3,92
1,92
4
2,00
3,2000
0,64906

Dari Tabel 4.7 di atas digambarkan bahwa skor rata-rata siswa setelah

dilaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

(Posttest) lebih tinggi yaitu 3,2 dengan rentang skor 2 dibanding dengan Pretest

atau sebelum dilaksanakan perlakuan yaitu 2,1733 dengan rentang skor 2,24.

d. Perbandingan Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa Antara Pretest dan

Posttest

Perbedaaan ketuntasan belajar siswa sebelum dilaksanakan perlakuan

(Pretest) dan setelah dilaksanakan perlakuan (Posttest), yang ditunjukkan Tabel

4.8 berikut:

Tabel 4.8 Distribusi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Hasil Pretest
dan Posttest Tipe NHT

Statistik
Nilai Statistik
Pretest Posttest

Tuntas 4 26
Tidak tuntas 28 6

Dari tabel 4.8 menunjukan bahwa sebelum perlakuan (Pretest) yang telah

mencapai ketuntasan belajar sebanyak 4 orang, sedangkan yang tidak mencapai

ketuntasan belajar sebanyak 28 orang dengan persentase. Dan setelah perlakuan

(Posttest) dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

dapat digambarkan bahwa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 26
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orang, sedangkan yang tidak mencapai ketuntasan belajar adalah 6 orang. Jadi

terlihat jelas bahwa yang telah ketuntasan belajar pada pretest mengalami

kenaikan dari 4 orang menjadi 28 orang dan sebaliknya yang tidak mencapai

ketuntasan belajar menurun dari 26 orang menjadi 6 orang.

e. Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan aktivitas siswa dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together selama 3 kali pertemuan

dinyatakan dalam persentase pada tabel (Lampiran D.1):

Berdasarkan hasil analisis data observasi aktivitas siswa pada kelas VII

SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang (Lampiran D.1) terlihat bahwa pada

kategori aktivitas siswa persentasenya memenuhi 75% siswa aktif. Jika observasi

aktivitas siswa presentasenya maksimal 25% maka siswa dinyatakan tidak aktif.

Karena hasil analisis data observasi aktivitas siswa yang terlihat menunjukkan

sebagian besar aktivitas siswa berada pada kategori aktif.

f. Deskripsi Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran

Data tentang Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran diambil dari

hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama tiga kali pertemuan, dengan

observer guru bidang studi matematika di kelas VII SMP Negeri 7 Alla’

Kabupaten Enrekang yang dapat dilhat dalam tabel pada (Lampiran D.2):

Berdasarkan hasil analisis Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran

(Lampiran D.2) dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together dapat dikatakan efektif dengan kategori sangat baik.
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g. Deskripsi Mengenai Respon Siswa Terhadap Pembelajaran yang
Diterapkan

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data respon siswa adalah

angket respon siswa terhadap pembelajaran diukur dengan pemberian angket

untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together. Dengan ketentuan kriteria yang ditetapkan dalam

penelitian ini adalah minimal 75 % siswa yang memberi respon positif terhadap

pembelajaran yang diisi oleh 32 orang siswa yang dinyatakan dalam tabel pada

(Lampiran D.3). Jika siswa yang menjawab tidak senang

Berdasarkan hasil analisis mengenai respon siswa terhadap model

pembelajaan (Lampiran D.3) yang diterapkan yaitu model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together terlihat bahwa sebagian besar siswa

yang menjawab senang terhadap model pembelajaran yang diterapkan yakni rata-

ratanya mencapai 86,874% dengan demikian bahwa respon siswa terhadap model

pembelajaran yang diterapkan adalah respon positif.

2. Hasil Analisis Gain Ternormalisasi

Besarnya peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (N-Gain) sebagai berikut:

= −−
dengan:

: Skor tes akhir

: Skor tes awal

: Skor maksimum yang mungkin dicapai
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Data hasil belajar siswa sebelum dan setelah pembelajaran matematika

dengan model kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa kelas VIID

SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang dianalisis dengan menggunakan

analisis rumus gain ternormalisasi (N-gain) diperoleh nilai perbandingan

peningkatan antara nilai pretes dan posttest yang dapat dilihat pada tabel

(Lampiran D.4).

Untuk klasifikasi gain ternormalisasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Kriteria tingkat Gain Ternormalisasi
Batasan Kategori Frekunsi Persentase (%)

g>0,7 Tinggi 11 34,375%

0,3≤g≤0,7 Sedang 16 50%

g<0,3 Rendah 5 15,625%

Jumlah 32 100%

Berdasarkan hasil analisis peningkatan yang terjadi sebelum dan setelah

pembelajaran matematika (Lmapiran D) dan Tabel 4.9 dapat digambarkan bahwa

dari 32 siswa kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang yang dijadikan

satuan eksperimen penelitian pada Pretest-posttest, pada umumnya memiliki

tingkat hasil belajar matematika dalam kategori tinggi dengan frekuensi 11 siswa

atau 34, 375%, kategori sedang dengan frekuensi 16 siswa atau 50% kategori

rendah dengan frekuensi 5 siswa atau 15,625%. Dengan demikian pencapaian

Rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 0,56 tergolong sedang.

 Pengujian Hipotesis

Setelah memperhatikan karakteristik variabel yang telah diteliti dan

prasyaratan analisis, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis.

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji-t (One Sample T-
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Test), dimana sebelumnya diadakan pengujian persyaratan hipotesis yang

dirumuskan:H : μ ≤ 0,3 melawan H : μ > 0,3
Dimana; µ = rata-rata hasil belajar siswa

Hgo = Hasil belajar siswa setelah menerapkan model

kooperatif tipe Numbered Head Together tidak meningkat

Hg1 = Hasil belajar siswa setelah menerapkan model

kooperatif tipe Numbered Head Together meningkat

Tabel 4. 10 One-Sample Statistics

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

N_Gain 32 .5650 .26910 .04757

Pada tabel 4.10 memberi ringkasan statistic dari variabel nilai N-gain

yaitu: rata-rata nilai 0,5650 dengan standar deviasi 0,26910 dan standar eror

rata-rata .04757.

Tabel  4.11 One-Sample Test

Test Value = 0

T Df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

N_Gain 11.877 31 .000 .56500 .4680 .6620

Langkah-langkah Uji Hipotesis:

1. Menentukan tingkat signifikansi
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Pengujian menggunakan uji satu sisi (pihak kanan) dengan tingkat

signifikansi α = 5% atau α = 0,05. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti

kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak

hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%.

2. Kriteria pengujian

 H0 diterima jika sig.(2-tailed) > α.

 H0 ditolak jika sig.(2-tailed) < α.

3. Menarik kesimpulan

 Daerah kritis

Kriteria pengambilan keputusan adalah Hg0 ditolak jika sig.(2-

tailed) < α dan Hg0 diterima jika sig.(2-tailed) ≥ α, dimana α = 5% atau 0,05.

 Kesimpulan

Pada Tabel 4.11 Karena sig.(2-tailed) < α yaitu 0,000  <  0,05, maka

H0 ditolak. Dengan kata lain hal ini berarti bahwa nilai rata-rata siswa

meningkat dan pembelajaran matematika efektif melalui penerapan model

kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa kelas VII SMP Negeri 7

Alla’ Kabupaten Enrekang .

B. Pembahasan

Tes hasil belajar pada kelas perlakuan dengan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Rata-rata nilai pretest

sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together yaitu 2,1733, sedangkan posttest yaitu 3,2000, dengan perbedaan hasil

rata-rata keduanya adalah 1,0267 dan skor rata-rata peningkatan hasil belajar yang
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terjadi setelah pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

berdasarkan rumus N-Gain adalah 0,56. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 7

Alla’ Kabupaten Enrekang setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together.

Hasil analisis data mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together pada siswa Kelas VII SMP Negeri 7

Alla’ Kabupaten Enrekang, sesuai dengan indikator aktivitas siswa bahwa

aktivitas siswa dikatakan berhasil/efektif apabila sekurang-kurangnya 75%

siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dari hasil analisis data

observasi aktivitas siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together terlihat bahwa sebagian  besar siswa sudah

memenuhi kriteria keberhasilan aktivitas, sehingga aktivitas siswa dikatakan

mencapai kriteria aktif.

Hasil analisis mengenai Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran

dikelas. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, maka dapat diketahui

bahwa dalam mengelola pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together guru melakukan

pembelajaran dengan sangat baik dengan nilai rata-rata adalah 3,66.

Hasil analisis data mengenai respon siswa terhadap pembelajaran

matematika menunjukkan bahwa persentase rata-rata jumlah siswa kelas

perlakuan yang memberi respon positif terhadap pembelajaran matematika

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together



43

mencapai 86,874% dan yang memberi respon negatif hanya 13,126%. Dengan

demikian, menurut kriteria respon siswa dapat disimpulkan bahwa siswa

memberikan respon positif terhadap model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan,dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar matematika siswa tuntas secara klasikal, aktivitas siswa

mencapai kriteria aktif, Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dikelas

sangat baik, serta respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

efektif diterapkan pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten

Enrekang.

 Pembahasan Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis H : μ ≤ 0,3 melawan H : μ > 0,3 dengan

menggunakan uji One Sample T-test telah diperoleh nilai sig.(2-tailed) < α

yaitu 0,000  < 0,05, menunjukkan bahwa H0 ditolak. Ini menunjukkan

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP

Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang setelah diberi perlakuan dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

pada BAB IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together efektif digunakan dalam

pembelajaran matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Alla’

Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Hasil belajar matematika siswa tuntas secara klasikal yakni 26 orang

atau 81,75%,

b. Aktivitas siswa memenuhi kriteria ketuntasan keefektifan yakni

sebagian besar aktivitas siswa berada pada kategori aktif .

c. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori sangat

baik dengan nilai rata-rata 3,66 .

d. Respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together positif dengan nilai rata-rata siswa yang menjawab

senang yaitu 86,874%.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

44
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1. Guru matematika sebaiknya kreatif dalam menciptakan suasana kelas agar

siswa tidak cepat bosan dan tegang dalam belajar serta lebih termotivasi

untuk memperhatikan apa yang diajarkan.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat

dijadikan sebagai model pembelajaran alternatif dalam pembelajaran

matematika di sekolah.

3. Kepada para peneliti di bidang pendidikan khususnya pendidikan

matematika perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas

pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan keefektivan belajar

matematika siswa bukan hanya ditingkat SMP saja tapi juga pada tingkat

SMA dan SD.



DAFTAR PUSTAKA

Amri, Sofyan & Khoiru, Iif Ahmadi. 2010. Proses Pembelajaran Kreatif dan
Inovatif dalam Kelas. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Aqib,  Zainal dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SMP, SMA, SMK.
Banadung: CV.Yrama Widya

Eka. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match
Dalam Pembelajaran Matematika Materi Lingkaran Pada Siswa Kelas
VIII SMP Ummul Mukminin Makassar. Skripsi. Makassar. Universitas
Negeri Makassar.

Huda, Miftahul. 2013. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Kemendikbud. 2013. Konsep Penilaian Autentuk Pada Proses dan Hasil Belajar.
Jakarta.

Murni. 2013. Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan Model

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) pada Siwa Kelas VII

SMP Negeri 2 Cenrana Kab. Bone.Skripsi. Makassar. FKIP Unismuh.

Nurochim. 2013. Perencanaan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sukmara, Dian. 2007. Implementasi Life Skill Dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) Melalui Model Manajemen Potensial Qodrati.
Bandung: Mughni Sejahtera.

Suprijono, Agus.2013. Cooperative Learning. Surabaya: Pustaka Belajar.

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar.
Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Tim Reality. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya: Reality
Pubhlisher.

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2013. Kurikulum dan
Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.

Trianto. 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Surabaya:
Kencana.



Lampiran D.1

Hasil Analisis Observasi Aktivitas siswa pada Kelas VIID

SMP Negeri 7 Alla’ Kabupaten Enrekang

NO Komponen yang diamati
Pertemuan ke - Rata-

rata %I II III IV V
1 Jumlah Siswa yang hadir pada saat

proses pembelajaran

P
R

E
 T

E
ST

30 31 31

P
O

ST
  T

E
ST

30,66 95,81
2 Siswa yang memperhatikan

penjelasan guru 27 29 29 28,33 88,53
3 Siswa membaca dan mempelajari

yang ada pada LKS 26 28 29 27,66 86,44
4 Siswa yang menyelesaikan masalah

yang ada pada LKS 25 27 29 27 84,38
5 Siswa yang menanyakan materi

yang tidak dimegerti 20 17 10 15,66 48,94
6 Siswa yang membandingkan dan

mendiskusikan jawaban dengan
teman kelompok 22 27 30 26,33 82,29

7 Siswa yang menyampaikan
jawaban kelompok dan menanggapi
dengan teman kelompok 18 26 28 24 75

8 Siswa yang menyimpulkan hasil
diskusi kelas 21 26 29 25,33 79,17

9 Siswa yang memberikan bantuan
penjelasan kepada teman yang
membutuhkan 19 27 28 24,66 77,08

10 Siswa yang melakukan kegiatan
lain(ribut, bermain, jail, dan
mengganggu temannya) 14 9 5 9,33 29,16



Lampiran D.2

Hasil Analisis Kemampuan Guru dalam
Mengelola Pembelajaran

ASPEK PENGAMATAN
PERTEMUAN KE - Rata-

rata KategoriI II III IV V
Kegiatan Awal Fase 1:
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

P
 R

 E
  T

 E
 S T

P
 O

 S T  T E
 S T

a. Membuka pelajaran dengan salam
4 4 4 4

sangat
baik

b. Megecek kehadiran siswa
4 4 4 4

sangat
baik

c. Menyampaikan materi yang akan
dibahas dan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai. 3 4 4 3,66

sangat
baik

d. Memotivasi siswa agar timbul rasa
ingin tahu tentang materi yang akan
dibahas. 3 4 4 3,66

sangat
baik

Kegiatan Inti   Fase 2: Menyajikan
informasi
a. Guru menyajikan informasi tentang

materi yang akan dibahas. 3 3 4 3,33 baik

b. Guru memberikan beberapa contoh
soal yang berhubungan dengan
materi yang dijelaskan. 3 4 4 3,66

sangat
baik

Fase 3: Mengorganisasikan siswa
kedalam kelompok belajar

a. Guru membentuk kelompok yang
anggotanya 4-5 orang siswa. 3 4 4 3,66

sangat
baik

b. Guru mengarahkan siswa untuk
menempati kelompoknya masing-
masing 3 4 4 3,66

sangat
baik

c. Setiap siswa dalam kelompok diberi
nomor 1-5. Pembagian kelompok
dan penomoran anggota dilakukan
oleh guru, urutan penomoran siswa
tidak berdasarkan kemampuan
akademik tetapi diacak. 3 4 4 3,66

sangat
baik

Fase 4:  Membimbing siswa bekerja
dan belajar
a. Membimbing kelompok- kelompok

belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas. 3 3 3 3 baik



b. Guru meminta siswa untuk
mengerjakan LKS secara kelompok
dan masing – masing memikirkan
pertanyaan yang diberikan. 3 4 4 3,66

sangat
baik

c. Siswa berdiskusi dalam
kelompoknya untuk menyatukan
jawaban dari pertanyaan yang ada
pada LKS.setiap anggota dalam
suatu kelompok harus dipastikan
mengetahui jawabannya. Guru
memberi waktu sekitar 10 menit
untuk berpikir bersama (alokasi
waktu untuk item soal yang lain
menyesuaikan). 4 4 4 4

sangat
baik

Fase 5:Evaluasi
a. Guru memanggil salah satu siswa

yang bernomor tertentu secara acak. 4 4 4 4
sangat
baik

b. Siswa yang dipanggil
mengacungkan tangan dan
menjawab pertanyaan yang
diajukan guru dan ditanggapi oleh
siswa pada kelompok lain dengan
nomor yang sama 4 4 4 4

sangat
baik

c. Guru memimpin diskusi,
megarahkan jawaban dari diskusi
kelas tersebut. 3 3 4 3,33 baik

Fase 6:Memberikan penghargaan
a. Guru memberikan pujian kepada

siswa / kelompok yang dapat
menjawab pertanyaan dengan benar. 3 3 4 3,33 baik

b. Memberi kesempatan kepada siswa
untuk mencatat jawaban yang benar 4 4 4 4

sangat
baik

Kegiatan akhir
a. Guru membimbing siswa untuk

membuat kesimpulan. 3 3 3 3 baik

b. Memberikan pekerjaan rumah.
3 4 4 3,66

sangat
baik

c. Megingatkan siswa untuk
mempelajari materi selanjutnya. 3 4 4 3,66

sangat
baik

d. Megakhiri pertemuan dengan
mengucapakan salam. 4 4 4 4

sangat
baik

JUMLAH 3,66
sangat
baik



Lampiran D.3

Hasil Analisis Respon Siswa Terhadap Model Pembelajaran
Kooeratif tipe Numbered Head Together

No
Aspek yang ditanyakan Frekuensi Persentase (%)

Kategori Ya Tidak Ya Tidak

1
Apakah kamu merasa senang belajar
dengan pembelajaran tipe NHT?

32 0 100 0

2

Apakah kamu senang terhadap
masalah – masalah yang diberikan
oleh guru diawal pembelajaran?

32 0 100 0

3
Apakah kamu senang berdiskusi
dengan teman sekelas kamu saat
pembelajaran berlangsung?

30 2 93,7
5

6,25

4

Apakah kamu senang jika kamu
memberikan kesempatan bertanya
terhadap masalah yang belum
dipahami?

100 0 100 0

5

Apakah kamu senang
membandingkan jawaban teman
sekelasmu?

4 28 12,5 87,5

6
Apakah kamu senang memberikan
kesimpulan terhadap pembelajran?

100 0 100 0

7
Apakah kamu senang dengan cara
mengajar guru?

25 7 78,1
2

21,88

8
Apakah kamu senang jika diterapkan
cara pembelajran seperti ini pada
pembelajran berikutnya?

27 5 84,3
7

15,63

9
Apakah kamu senang bertanya pada
guru?

100 0 100 0

10

Apakah kamu merasa ada kemajuan
setelah pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajran
kooperatif  tipe NHT?

100 0 100 0

Jumlah 86,8
74

13,126



Lampiran D.4

Hasil Analisis Peningkatan yang Terjadi sebelum dan Setelah
Pembelajaran Kooeratif Tipe Numbered Head Together

NO. NAMA SISWA L/P
PRE
TEST

POST
TEST

GAIN
TEST

1 FADLI L 1.36 2.32 0.36
2 HAIDIR L 1.44 2.32 0.34
3 JUANWAR L 1.6 3.2 0.67
4 MUCHSIN MUIS L 2.32 3.28 0.57
5 MUHAMMAD NASRULLAH L 2.16 3.28 0.61
6 MUHAMMAD AQSA L 1.92 3.2 0.62
7 MUH. IQBAL L 1.44 2.24 0.31
8 RONALDI L 0.8 2 0.38
9 SABARUDDIN L 1.44 2.88 0.56
10 SAHRUL SUDIRMAN L 2 2.72 0.36
11 SAPRI L 2 2.72 0.36
12 SARMAN L 1.2 1.92 0.26
13 SUDIRMAN N L 2 2.24 0.12
14 TERANADI PRAMUDYA L 2 2.24 0.12
15 YUSRIL IHZA MAHENDRA L 2.24 3.28 0.59
16 YUSRAN L 2 2.72 0.36
17 ZULKIFLI L 2 2.24 0.12
18 EBI HIDAYAH P 2.32 3.04 0.43
19 FEBRIANTI NAJIB P 2.24 3.04 0.45
20 HASTIRA P 2.24 3.68 0.82
21 JUSRIANI P 2.32 3.76 0.86
22 MISRAH P 3.04 3.92 0.92
23 NUR FADILA P 2.32 3.92 0.95
24 NURHALIPA P 2.32 3.92 0.95
25 RAHMANIAR P 2.24 3.6 0.77
26 RINA P 2.72 3.68 0.75
27 SALMI P 2.32 3.68 0.81
28 SURYANI P 2 3.68 0.84
29 SUHERMIK P 2.72 3.92 0.94
30 WAHYUNI P 2.24 3.48 0.70
31 WIDIYANTI P 2.32 2.72 0.24
32 YASNI P 2.72 3.92 0.94
Rata-rata 2.0625 3.08625 0.56
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