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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 

(NHT) TERHADAP KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI LISAN DAN  

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK PERAN  
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Oleh 
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Hasil observasi di kelas VII SMP N 1 Negeri Katon, diketahui bahwa kemampuan 

berkomunikasi lisan dan hasil belajar siswa masih rendah. Oleh karena itu, 

diperlukan solusi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan dan hasil 

belajar siswa, salah satunya dengan menggunakan model NHT. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran NHT  

terhadap kemampuan berkomunikasi lisan dan hasil belajar siswa.  

 

Desain penelitian adalah pretest-postest tak ekuivalen, dengan sampel penelitian 

siswa kelas VIIA dan VIIB  dipilih secara purposive sampling. Data penelitian berupa 

data kualitatif dan kuantitatif. Data kemampuan komunikasi lisan diperoleh dengan 

observasi dan tanggapan siswa dijumlah yang dianalisis secara deskriptif. Sedangkan 

data kuantitatif berupa hasil belajar yang dianalisis menggunakan uji t.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata aspek kemampuan komunikasi 

lisan siswa (pandangan mata, penyampaian informasi, bertanya atau menanggapi 

pertanyaan, pemahaman isi materi dan bahasa) pada kelas eksperimen (71,52 ) lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol (44,58). Hasil belajar siswa berupa nilai 

rata-rata N-gain untuk kelas eksprimen (69) lebih tinggi dari pada kelas kontrol (35). 

Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap hasil belajar siswa. 

Meningkatnya hasil belajar siswa didukung oleh tanggapan siswa yang positif 

terhadap penerapan model pembelajaran NHT. Tanggapan siswa yang positif seperti 

100% siswa lebih aktif berkomunikasi di kelas dengan menggunakan model NHT, 

96,97% siswa mampu menyampaikan pendapat, 90,91% siswa dapat menyampaikan 

materi dengan mudah melalui model pembelajaran NHT, 93,94% siswa lebih mudah 

bertukar pendapat dengan teman satu kelompok, serta 100% siswa menyatakan lebih 

mudah memahami materi dengan menggunakan model NHT.  Dengan demikian, 

pembelajaran menggunakan model NHT berpengaruh dalam meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi lisan dan hasil belajar siswa pada materi pokok peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan. 
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