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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
A. Jenis Penelitian 

 
Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimental, yaitu 

memberikan perlakuan terhadap sampel, kemudian dilakukan pengamatan 

terhadap dampak dari perlakuan dan melakukan tes formatif terhadap sampel 

tersebut. Perlakuan yang dimaksud adalah dengan mengadakan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe NHT. 

 
 
B. Populasi dan Sampel 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP Bina Mulya 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 2 kelas dengan banyak 

siswa 79 orang. Sampel yang diambil adalah: 

1) Siswa kelas VIII A sebanyak 41 siswa, yang terbagi menjadi 18 siswa 

dikategorikan siswa pandai dan 23 siswa dikategorikan siswa kurang 

pandai. 

2) Siswa kelas VIII B sebanyak 38 siswa, yang terbagi menjadi 11 siswa 

dikategorikan siswa pandai dan 27 siswa dikategorikan siswa kurang 

pandai. 
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C. Jenis Data 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar matematika 

siswa yang berupa nilai. Nilai-nilai itu dalam bentuk angka atau berupa data 

kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes formatif 1 dan tes formatif 2, tes yang 

akan dilakukan berupa soal-soal yang berbentuk essay yang diberikan pada 

dua kelas yang dijadikan sampel pada akhir pembelajaran dalam bahasan 

bangun ruang yaitu kubus dan balok, prisma dan limas. 

 
 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
 

Data penelitian dikumpulkan melalaui tes setelah selesai satu pokok bahasan.  

Pada tahap pertama kelas VIII A menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sedangkan kelas VIII B menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Materi yang dipelajari adalah kubus dan 

balok, setelah pokok bahasan ini selesai kedua kelas dikenakan tes formatif 1. 

Pada tahap kedua kelas VIII A menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT sedangkan kelas VIII B menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Materi yang dipelajari adalah prisma dan limas. 

Setelah pokok bahasan ini selesai kedua kelas dikenakan tes formatif  2. 
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E. Langkah – langkah Penelitian 

 
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a).  Perencanaan 

a. Menetapkan pokok bahasan yang akan diteliti 

b. Menyusun Rencana Pembelajaran (RP) yang akan diterapkan di kelas 

c. Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

d. Mengambil dua kelas sebagai sampel. 

e. Membuat kelompok berdasarkan kemampuan akademik pada hasil tes 

sebelumnya pada kelas pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT. 

f. Membuat catatan, kelompok siswa yang mempunyai kemampuan 

tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah.  

g. Menjelaskan kepada siswa tentang metode pembelajaran yang akan 

dilakukan, yakni tentang metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan NHT. 

h. Mempersiapkan alat bantu/alat peraga jika diperlukan. 

 
b). Pelaksanaan 

Kegiatan ini merupakan penerapan kegiatan pembelajaran yang telah 

disusun dalam perencanaan sesuai dengan rencana pembelajaran dengan 

urutan kegiatan secara garis besar sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan masing-masing 

metode yang telah ditetapkan 

2. Memberikan tes pada setiap akhir pembelajaran. 
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3. Mengoreksi hasil tes siswa 

4. Mengolah data penelitian 

5. Menganalisis data dan membuat kesimpulan 

 
 

F. Analisis data dan pengujian hipotesis 

 
Perbandingan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT dilihat dari hasil tes, hasil tes ini 

akan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut: 

 
a. Uji Normalitas Data 

 
Uji normalitas data dilakukan dengan memeriksa plot probabilitas untuk 

melihat apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil analisis 

data hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, siswa yang dikategorikan pandai dengan tipe STAD, 

siswa yang dikategorikan pandai dengan tipe NHT, siswa yang 

dikategorikan kurang pandai dengan tipe STAD dan siswa yang 

dikategorikan kurang pandai dengan tipe NHT diperoleh nilai ���������  

sebesar -1,13091; -1,02701; -0,92895; -0,06601; 0,302734 dan  0,344302, 

sedangkan Ztabel adalah 1,96.  

Dengan: 
 

��������� =
��������

�6
��

  , �������� =  
∑ (�� − ��)��

��� 

���
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Berdasarkan kriteria uji yaitu: Tolak H0 jika nilai � jatuh di luar −1,96 <

� < 1,96 maka dapat disimpulkan semua data berdistribusi normal. 

Setelah diketahui data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji 

kesamaan dua varians. 

 
 

b. Uji Kesamaan Dua Varians  

 

Uji kesamaan dua varians ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

memiliki varians yang sama atau tidak. Statistik yang digunakan dalam uji 

ini adalah: 

�������=  
������� ��������

������� ��������
 

 
Berdasarkan analisis data uji kesamaan dua varians diperoleh Fhit secara berurutan 

sebesar 1,116942; 1,710615; 1,106964 dan Ftabel sebesar 1,45; 1,90; 1,61. 

Berdasarkan kriteria uji yaitu: tolak H0 jika ������� ≥  � � (��� � ,��� �) ini berarti 

sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. 

 

 

c.  Uji kesamaan dua rata-rata 

  Dalam uji kesamaan dua rata-rata digunakan rumus sebagai berikut: 

Untuk kedua varians sama, 
2
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Kriteria uji: Terima H0 jika - t(1-1/2 )(ni+nj-2) < thit < t(1-1/2 )(ni+nj-2)  dengan 

dk = ni + nj -2. 

 
Dari hasil perhitungan didapat ������� secara berturut-turut sebesar-

0,08175; -1,29843; dan -0,55954. Dengan ������ sebesar 1,96; 2,00; dan 

1,98. Hal ini menyebabkan H0 diterima, artinya rata-rata hasil belajar 

matematika siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD sama 

dengan tipe NHT. Demikian juga untuk kategori siswa pandai dan kurang 

pandai. 

 
 

G. Persentase Siswa Tuntas Belajar 

 
Jika sebelum penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe NHT 

ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 36% siswa yang tuntas belajar maka 

dengan diterapkannya kedua tipe ini persentase ketuntasan belajar siswa 

menjngkat menjadi 58,22% dengan tipe STAD dan 60,75% dengan tipe NHT. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian 

 
Dari analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa 

dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD sebesar 64,65 dimana nilai rata-rata siswa pandai dan kurang pandai 

berturut-turut sebesar 69,48 dan 61,86. Nilai tertinggi dan terendah yang 

diperoleh siswa dengan tipe ini berturut-turut adalah 100 dan 10. 

 
Sedangkan dari hasil analisis data untuk pembelajaran kooperatif tipe NHT 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa sebesar 64,97; dimana 

rata-rata nilai siswa pandai dan kurang pandai berturut-turut sebesar 77,06 dan 

57,96. Nilai tertinggi dan terendah yang diperoleh siswa adalah 100 dan 10. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel :  

 

 

 

Hal Banyak siswa Siswa pandai Siswa kurang 
pandai 

Banyak data 79 29 50 
Nilai rata-rata (STAD) 64,65 69,48 61,86 

Nilai rata-rata (NHT) 64,97 77,06 57,96 

Simpangan baku 
(STAD) 

638,68 624,73 625,18 

Simpangan baku 
(NHT) 

571,81 365,2 564,77 
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Berdasarkan uji normalitas data, dengan melihat plot probabilitas dan nilai 

��������� dan Ztabel yang jatuh di dalam −1,96 < � < 1,96. Dengan nilai 

��������� untuk pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa yang dikategorikan 

pandai dengan tipe STAD, siswa yang dikategorikan pandai dengan tipe 

NHT, siswa yang dikategorikan kurang pandai dengan tipe STAD dan siswa 

yang dikategorikan kurang pandai dengan tipe NHT secara berturut-turut 

yaitu sebesar -1,13091 ; -1,02701;  -0,92895; -0,06601; 0,302734 dan 

 0,344302, dengan α = 0,05 dan Ztabel sebesar 1,96.  Maka dapat disimpulkan 

semua data berdistribusi normal. 

 
Uji kesamaan dua varians, dilakukan untuk mengetahui data berasal dari 

populasi yang memilki varians yang sama atau tidak. Dengan Ftabel sebesar 

1,45; 1,90; 1,61 dan ������� sebesar 1,116942; 1,710615; 1,106964. Dengan 

demikian  ������� ≥  � �����  maka didapat bahwasannya hipotesis nol ditolak 

yang artinya varians hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sama dengan tipe NHT. Begitu juga untuk 

siswa yang dikategorikan siswa pandai dan kurang pandai. 

 
Kemudian karena data berdistribusi normal dan mempunyai varians yang 

sama, maka dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata dilakukan 

pengujian lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf nyata 5%, 

diperoleh �������  secara berturut-turut sebesar 0,08175; -1,29843; dan -

0,55954. Dengan ������ sebesar 1,96; 2,00; dan 1,98. Sehingga �������< ���� 

maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan 
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model pembelajaran kooperatif tipe NHT sama dengan hasil belajar 

matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan 

begitu juga untuk kategori siswa pandai dan kurang pandai.  

 
 
B. Pembahasan 

 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Bina Mulya Bandar Lampung tahun pelajaran 

2009/2010 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sama dengan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Demikian juga untuk kategori siswa 

pandai dan kurang pandai.  

 
Pada dasarnya pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe NHT merupakan 

model pembelajaran yang baru pertama kali dialami siswa yang sebelumnya 

menggunakan pendekatan tradisional. Pada tahap pertama pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dilaksanakan pada kelas VIII A, kegitan dimulai dengan 

pemberian materi secara singkat. Ketika guru menjelaskan materi, siswa 

memperhatikan dengan baik.  Hal yang belum sesuai harapan terjadi ketika 

siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan LKS yang berisi 

perintah-perintah dan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan siswa 

mengkonstruksi pengetahuan mereka. Dalam kegiatan ini, muncul beberapa 

aktivitas yang tidak relevan dalam pembelajaran seperti mengobrol dan 

bermain alat peraga. Selain itu juga kemauan dan kemampuan siswa untuk 

berdiskusi masih kurang, mereka lebih mengandalkan temannya untuk 
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menyelesaikan LKS. Untuk mengatasi hal tersebut, guru menegur dan mem-

bimbing siswa untuk fokus dan aktif  berdiskusi dalam kelompoknya. Diskusi 

kelompok memakan waktu yang lebih lama, khususnya pada pertemuan 

pertama. Pada kegiatan ini, siswa banyak bertanya mengenai pertanyaan dan 

perintah yang kurang jelas di LKS. 

 
Setelah siswa mendiskusikan materi di LKS, guru memberikan kesempatan 

kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Awal-

nya, tidak ada satupun kelompok yang berani mempresentasikan hasil yang 

mereka dapatkan. Karena hal tersebut terjadi, guru menunjuk beberapa 

kelompok untuk memperesentasikan hasil diskusinya. Terlihat bahwa kemam-

puan mereka melakukan presentasi masih kurang. Mereka masih bingung 

dalam melakukan presentasi sehingga dalam mempresentasikan hasil diskusi-

nya siswa masih membaca. Hal ini terjadi karena mereka belum memahami 

materi dan belum terbiasa melakukan kegiatan ini.   

 
Pada kelas VIII B siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. Pemberian materi dilakukan secara singkat. Agar siswa lebih mudah 

untuk memahami materi yang disampaikan maka guru menggunakan alat 

peraga. Alat peraga yang digunakan sama seperti yang digunakan pada kelas 

VIII A (tipe STAD). Hal yang berbeda terjadi ketika persentasi. Kalau pada 

kelas VIII A (tipe STAD), persentasi dilakukan oleh perwakilan kelompok, 

tetapi pada kelas VIII B (tipe NHT) pada saat presentasi, guru menyebutkan 

salah satu number card, siswa dalam tiap kelompok yang memiliki number 

card yang guru sebutkan maju persentasi diwakili oleh nomor yang dipanggil 
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oleh guru. Hanya terdapat beberapa siswa yang mengajukan diri, lainnya 

masih enggan dan malu untuk mengajukan diri dan maju ke depan kelas.  

 
Pada pertemuan selanjutnya, untuk mengaktifkan siswa dalam berdiskusi 

ditambahkan strategi yaitu memberikan reward bagi kelompok yang aktif, 

mempunyai skor yang lebih tinggi dan mau mempresentasikan hasil 

diskusinya. Hasilnya, mereka sudah dapat bekerja sama dengan cukup baik 

dalam mendiskusikan LKS dan memiliki kemauan untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya. Sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih baik daripada 

pertemuan sebelumnya. Mereka lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. 

Dalam kegiatan kelompok pun mereka sudah dapat bekerja sama dengan baik.   

 
Pada tahap kedua, kelas VIII B siswa menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Kegitan dimulai dengan pemberian materi secara garis besar saja, 

setelah menyampaikan materi siswa langsung merespon materi yang 

disampaikan oleh guru dengan cara bertanya kepada guru materi yang belum 

dipahami. Pada saat berdiskusi dan mengerjakan LKS, mereka lebih mudah 

mengerjakannya. Kebanyakan siswa tidak lagi mengobrol dan sudah mau 

berdiskusi dengan kelompoknya. Pada saat presentasi, mereka sudah bisa 

mempresentasikan dengan baik.  

 
Pada kelas VIII A siswa menggunakan model pembelajaran koopeartif tipe 

NHT, pembelajaran dimulai dari guru menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa, menyajikan informasi, penomoran mengajukan pertanyaan/permasalah-

an, berpikir bersama hingga menjawab (evaluasi). Dengan adanya fase 

penomoran pada pembelajaran kooperatif tipe NHT memberikan tanggung 
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jawab penuh kepada siswa dalam memahami materi, baik secara individu 

maupun kelompok. Dengan adanya penomoran siswa lebih bertanggung  

jawab terhadap tugas yang diberikan karena setiap siswa dalam kelompok 

mempunyai nomor yang berbeda. Dengan demikian tidak ada siswa yang 

mengandalkan dan mendominasi saat proses pembelajaran. Siswa yang 

berkemampuan tinggi, rendah maupun sedang berusaha memahami konsep 

sebaik mungkin, mereka mempunyai kesempatan diajarkan oleh teman yang 

memiliki cara bicara dan wawasan yang tidak jauh berbeda dengan mereka. 

Sehingga mereka berpikir bersama dan mengemukakan ide-ide yang 

dimilikinya untuk menentukan ide yang paling tepat dengan permasalahan 

yang diberikan. Sedangkan bagi siswa yang berkemampuan tinggi dengan 

membantu temannya pemahamannya akan menjadi lebih baik. Dengan 

demikian siswa selalu siap mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya dan 

terlatih dalam berkomunikasi terutama pada saat berbagi informasi, bertanya, 

dan mengungkapkan pendapat di depan kelas. 

 
Dengan demikian berdasarkan penerapan langsung, pembelajaran kooperatif 

tipe NHT mempunyai dampak positif yang sama dengan tipe STAD. 

Terutama bagi siswa SMP Bina Mulya Bandarlampung. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


