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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1 Deskripsi Data 

 

Prestasi belajar siswa merupakan aspek kognitif yang diukur dengan memberikan 

test yang terdiri dari 5 soal pre test dan 5 soal post test pada siswa kelas VIII B 

dan VIII C.  Kelas VIII B merupakan kelas yang akan dilakukan intervensi 

pembelajaran model Team Games Tournament dan Kelas VIII C adalah kelas 

yang dilakukan intervensi pembelajaran  Number Heads Together.  Keseluruh 

siswa berjumlah 62 yang terdiri dari 30 siswa kelas VIII B dan 32 siswa kelas VIII 

C.  

 

 

Dilaksanakannya pre test dimaksudkan untuk mengetahui interaksi antara 

pembelajaran dengan tingkat kemampuan awal dalam peningkatan prestasi belajar 

bahasa inggris. Adapun post test dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan 

prestasi belajar bahasa inggris siswa yang pembelajarannya menggunakan 

Number Heads Together dan Team Games Tournament dan perbedaan 

peningkatan prestasi belajar bahasa inggris siswa yang pembelajarannya 

menggunakan  Number Heads Together dan Team Games Tournament pada siswa 
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yang memiliki kemampuan awal rendah dan kemampuan awal yang tinggi. 

Pemaparan dari deskripsi data ini adalah sebagai berikut:  

1. Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 1 

Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar maka perlu dideskripsikan 

kemampuan bahasa inggris siswa yang diukur dari 4 indikator pengukuran 

yakni idea/content, structure schematic, linguistic features, dan punctuation 

and grammar. Keempat pengukuran tersebut diimplementasikan pada 5 soal 

wacana yang diberikan kepada siswa. Hasil pengukuran kemampuan siswa 

adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 4.1 Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Siswa Kelas Eksperimen 1 

 

 

Berdasarkan tabel grafik di atas terlihat adanya peningkatan kemampuan siswa 

pada masing-masing indikator pengukuran dimana nilai rata-rata kemampuan 

idea/content sebelum dilakukan pembelajaran model NHT adalah 14 dan 

setelah dilakukan pembelajaran NHT meningkat menjadi 15, demikian juga 

rata-rata kemampuan  structure schematic siswa dari 13 menjadi 20, rata-rata 

kemampuan  linguistic features dari 13 menjadi 18 dan  rata-rata kemampuan 
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punctuation and grammar dari 15 menjadi 17. Nilai dari kemampuan tersebut 

tergabung dalam 5 soal sehingga menghasilkan nilai yang dapat memberikan 

gambaran prestasi belajar siswa kelas eksperimen 1 sebagaimana terdistribusi 

pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 4.1 Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 1 

Hasil Hasil Pre test Hasil Post test 

Mean 61.62 74.67 

Median 62.75 75.00 

Mode 70 70 

Std. Deviation 10.25 10.33 

Variance 105.20 106.78 

Minimum 40 55 

Maximum 80 95 

 

 

 

Dari hasil perhitungan penelitian yang didapat dari pre test pada kelas 

eksperimen 1 diperoleh nilai tertinggi sebesar 80 dan nilai terendah adalah 40. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 61,62, standar deviasi (s) sebesar 10,25 dan 

varian (S
2
) sebesar 105,20. Adapun hasil post test pada kelas eksperimen 1 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 95 dan nilai terendah adalah 55.  Nilai rata-

rata (mean) sebesar 74,67, standar deviasi (s) sebesar 10,33 dan varian (S
2
) 

sebesar 106,78.  Dilihat dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui ada 

peningkatan rata-rata prestasi belajar prê test dan post test sebagaimana 

digambarkan pada grafik di bawah ini: 
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Gambar 4.2 Perbedaan Rata-rata Hasil Pretest dan Post Test Bahasa Inggris pada 

Kelas Eksperimen 1 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar 

(keterampilan menulis) siswa sebelum dilakukan model pembelajaran NHT 

adalah 61,6 

2. Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 2 

Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar maka perlu dideskripsikan 

kemampuan bahasa inggris siswa yang diukur dari 4 indikator pengukuran 

yakni idea/content, structure schematic, linguistic features, dan punctuation 

and grammar. Keempat pengukuran tersebut diimplementasikan pada 5 soal 

wacana yang diberikan kepada siswa.  Hasil pengukuran kemampuan siswa 

adalah sebagai berikut:  
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Gambar 4.3 Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Siswa Kelas Eksperimen 2 

 

 

 

Berdasarkan tabel grafik di atas terlihat adanya peningkatan kemampuan siswa 

pada masing-masing indikator pengukuran dimana nilai rata-rata kemampuan 

idea/content sebelum dilakukan pembelajaran model TGT adalah 14 dan 

setelah dilakukan pembelajaran NHT meningkat menjadi 17, demikian juga 

rata-rata kemampuan  structure schematic siswadari 13 menjadi 19, rata-rata 

kemampuan  linguistic features dari 11 menjadi 17 dan rata-rata kemampuan 

punctuation and grammar dari 15 menjadi 18.  Nilai dari kemampuan tersebut 

tergabung dalam 5 soal sehingga menghasilkan nilai yang dapat memberikan 

gambaran prestasi belajar siswa kelas eksperimen 1 sebagaimana terdistribusi 

pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.2 Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 2 

Hasil Hasil Pre test Hasil Post test 

Mean 63,91 77,42 

Median 66,25 80,00 

Mode 55 65 

Std. Deviation 10,01 10,42 

Variance 100,37 108,66 

Minimum 48 60 

Maximum 80 95 

 

 

 

Dari hasil perhitungan penelitian yang didapat dari pre test pada kelas 

eksperimen 2 diperoleh nilai tertinggi sebesar 80 dan nilai terendah adalah 48. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 63,91, standar deviasi (s) sebesar 10,01 dan 

varian (S
2
) sebesar 105,37.  Adapun hasil post test pada kelas eksperimen 2 

diperoleh nilai tertinggi sebesar  95 dan nilai terendah adalah 60. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 77,42, standar deviasi (s) sebesar 10,42 dan varian (S
2
) 

sebesar 108,66.  Dilihat dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui ada 

peningkatan rata-rata prestasi belajar prê test dan post test sebagaimana 

digambarkan pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Perbedaan Rata-rata Hasil Pretest dan Post Test Bahasa Inggris 

pada Kelas Eksperimen 1 
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3. Deskripsi Gain Score Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 1 dan 2 

 

Gambaran prestasi belajar terdeskripsi dari kemampuan bahasa inggris siswa 

yang diukur dari 4 indikator pengukuran yakni idea/content, structure 

schematic, linguistic features, dan punctuation and grammar.  Keempat 

pengukuran menghasilkan nilai kepada masing-masing siswa.  Rata-rata nilai 

siswa yang diukur dari 4 indikator kemampuan menulis adalah sebagai 

berikut:  

 

 

Gambar 4.5 Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Siswa Kelas Eksperimen 2 

 

 

Berdasarkan tabel grafik di atas terlihat adanya peningkatan kemampuan siswa 

dimana nilai rata-rata kemampuan sebelum dilakukan pembelajaran model 

TGT adalah 54 dan setelah dilakukan pembelajaran TGT meningkat menjadi 

70, demikian juga rata-rata kemampuan sebelum dilakukan pembelajaran 

model NHT adalah 54 dan setelah dilakukan pembelajaran NHT meningkat 

menjadi 71, nilai dari kemampuan tersebut tergabung dalam 5 soal sehingga 

menghasilkan nilai gain score yang dapat memberikan gambaran prestasi 
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belajar siswa kelas eksperimen 1 sebagaimana terdistribusi pada tabel di 

bawah ini:  

 

Tabel 4.3 Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 2 

Hasil Gain skor 

Ekperimen 1 

Gain skor 

Eksperimen 2 

Mean 13,87 14,66 

Median 13,00 13,00 

Std. Deviation 8,541 7,91 

Variance 72,94 62,68 

Minimum 0 3 

Maximum 30 38 

 

 

Dari hasil perhitungan penelitian yang didapat dari gain score kelas 

eksperimen 1 diperoleh nilai tertinggi sebesar 30 dan terendah adalah 0. Nilai 

rata-rata (mean) sebesar 13,87, standar deviasi (s) sebesar 8,54 dan varian (S
2
) 

sebesar 72,94. Adapun hasil prestasi belajar pada kelas eksperimen 2 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 38 dan nilai terendah adalah 3.  Nilai rata-rata 

(mean) sebesar 14,66, standar deviasi (s) sebesar 7,91 dan varian (S
2
) sebesar 

62,68.  Dilihat dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui nilai gain 

score kelas eksperimen 2 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai gain score 

pada kelas eksperimen 1 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 



 98 

Gambar 4.6 Perbedaan Rata-rata Gain Score Prestasi Belajar Bahasa Inggris 

Kelas Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

 

 

4. Distribusi Frekuensi Hasil Pretes melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

 

Hasil pretest pada kelas VIII yang diberikan pendekatan kooperatif Team 

Games Tournament dan Number Heads Together dikelompokkan menjadi 

kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah.  Ketentuan 

pengelompokkan kemampuan dalam kategori tinggi dan rendah adalah 

sebagai berikut: 

PAB ≥ 70%  : siswa kelompok kemampuan awal tinggi 

PAB< 70%  : siswa kelompok kemampuan awal rendah 

Adapun hasil perhitungan terdistribusi pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kemampuan dan Pre test  

Kemampuan 

awal 

Pembelajaran Kooperatif  Total 

Team Games 

Tournament 

Number Heads 

Together 

Tinggi  20 17 37 

66.7% 53.1% 59.7% 

Rendah 10 15 25 

33.3% 46.9% 40.0% 

Total  30 32 62 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 siswa yang akan diberikan 

pendekatan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament terdapat 

sebanyak 20 (66,7%) memiliki kemampuan awal tinggi dan 10 (33,3%) 

memiliki kemampuan awal rendah.  Sedangkan dari 32 siswa yang diberikan 

pembelajaran kooperatif  Number Heads Together terdapat 17 (53,1%) yang 

memiliki kemampuan awal tinggi dan 15 (46,9%) memiliki kemampuan awal 

rendah.  Dari hasil tersebut secara persentase siswa yang yang memiliki 

kemampuan awal tinggi lebih banyak yang dari kelompok siswa yang akan 

diberikan pembelajaran kooperatif  Team Games Tournament dibandingkan 

siswa yang akan diberikan pembelajaran kooperatif Number Heads Together.  

5. Distribusi Frekuensi Hasil Post test melalui Pendekatan Pembelajaran 

Kooperatif 

 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kemampuan dan Post test 

Kemampuan 

awal  

Pembelajaran Kooperatif  Total 

Team Games 

Tournament 

Number Heads 

Together 

Tinggi  23 23 46 

76.7% 71.9% 74.2% 

Rendah 7 9 16 

23.3% 28.1% 25.8% 

Total  30 32 62 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Hasil post tes mendeskripsikan kemampuan awal siswa dimana dari 30 siswa 

yang akan telah pendekatan pembelajaran kooperatif  Team Games 

Tournament terdapat sebanyak 23 (76,7%) memiliki kemampuan awal tinggi 

dan 7 (23,3%) memiliki kemampuan awal rendah.  Sedangkan dari 32 siswa 
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yang telah diberikan pembelajaran kooperatif  Number Heads Together 

terdapat 23 (71,9%) yang memiliki kemampuan awal tinggi dan 9 (28,1%) 

memiliki kemampuan awal rendah.  Dari hasil tersebut secara persentase siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi ada pada kelompok siswa yang telah 

diberikan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament dan Number 

Heads Together dengan jumlah proporsi yang sama. 

 

 

 

4.2 Hasil Penelitian  

Untuk mengetahui bahwa kedua kelompok siswa yang berada pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas ekesperimen 2 berangkat dari kondisi awal yang sama, 

dapat dilakukan pengujian perbedaan sampel tidak berkorelasi (independentt test). 

Penguijian perbedaan independent t test juga dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen1 dengan kelas eksperimen 

2 setelah pelaksanaan treatment yaitu Team Games Tournament untuk kelas 

eksperimen 1 dan Number Heads Together untuk kelas eksperimen 2. Berbeda 

dengan pengujian independent t test, pengujian sampel berkorelasi (paired t test) 

dilakukan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa sebelum dan 

sesudah pelaksanaan treatment di masing-masing kelas. Namun demikian, 

sebelum analisis data dengan uji perbedaan tersebut, perlu dilakukan uji prasyarat 

analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogentias.  Proses analisis data 

penelitian diuraikan sebagaimana berikut:  
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4.2.1 Uji Normalitas Data 

Persyaratan analisis statistik sebagai syarat untuk menguji hipotesis dilakukan 

dalam beberapa tahap yang diantaranya meliputi uji normalitas data. Uji 

normalitas dilakukan berdasarkan uji Liliefors dengan menetapkan taraf 

signifikansi α = 0,05.  Hasil perhitungan pngujian normalitas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Normalitas melalui Uji Liliefors 

Variabel  n Sig Taraf 

Kesalahan 

Kesimpulan 

Team Games Tournament_1 30 0.150 0.05 Normal 

Team Games Tournament_2 30 0.108 0.05 Normal 

Number Heads Together1 32 0.197 0.05 Normal 

Number Heads Together2 32 0.165 0.05 Normal 

 

Dari Tabel 7.1 di atas dijelaskan bahwa data terdistribusi normal, yang dapat 

dilihat dari nilai signifikansi atau nilai probabilitas.  Pedoman pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikan < 0,05 data tidak normal dan sebaliknya jika  

nilai signifikansi > 0,05 data dikatakan normal (Basrowi dan Soenyono, 2007:78). 

Dari data di atas alat kenormalan uji kenormalan distribusi data yang digunakan 

uji Kolmogorov smirnov dengan keterangan sama dengan uji Liliefors. Nilai 

probabititas atau nilai sig yang didapat dari keempat kelompok data > 0,05, maka 

keempat diatas terdistribusi normal atau simetri.  
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4.2.2 Uji Homogenitas Data 

Untuk uji homogenitas dilakukan melalui uji Bartlett, dalam uji Bartlett 

diisyaratkan bahwa variabel penelitian adalah homogen.  Hasil uji homegenitas 

terdistribusi pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Homogenitas  

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

prestasi_bljr .304 1 60 .583 

Gain_score 1.571 1 60 .215 

 

Output Test of homogeneity of variances digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel tersebut memiliki varian yang sama.  Pedoman pengambilan keputusannya 

adalah jika pada levene statistik bernilai signifikansi (sig) <0,05 maka data tidak 

homogen dan sebaliknya jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 maka data dikatakan 

homogen (Supranto, 2005:121).  Berdasarkan Tabel 7.2 di atas dapat diketahui 

nilai levene statistic adalah 0,304 untuk prestasi belajar dangain score adalah 

1,571 dan dengan nilai sig > 0,05 yaitu 0,583 dan 0,215 maka varian sampel 

adalah homogen. 

 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

a. Perbedaan Prestasi Belajar Sebelum dan Setelah dilakukan TGT 

 

Dalam kondisi sesudah dilakukan pembelajaran Team Games Tournament juga 

diketahui bahwa data memiliki distribusi yang normal. Untuk mengetahui 

signifikansi peningkatan prestasi belajar dilakukan pengujian melalui uji 

perbedaan sampel berkorelasi atau paired t test. Pengujian ini dilakukan untuk 
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mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa sebelum dengan sesudah pelaksanaan 

pembelajaran Team Games Tournament. Hasil perhitungan terdistribusi pada tabel 

di bawah ini:  

 

Tabel 4.8 Perbedaan Rata-rata Pre dan Post Kelas Eksperimen 1 

Pendekatan Kooperatif  Mean N Std. Deviation 

Team Games Tournament_pre 61,62 30 10,084 

Team Games Tournament_post 74,67 32 10,160 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai prestasi 

belajar pada siswa yang diberikan model pembelajaran Team Games Tournament 

hasil pre test dan post test yaitu dari nilai rata-rata 61,62 pada pre test menjadi 

74,67 pada post test. Hal ini menunjukkan dilihat dari rata-rata, nilai prestasi 

belajar mengalami peningkatan setelah diberikan model pembelajaran Team 

Games Tournament.  Adapun hasil uji hipotesis terdistribusi pada tabel di bawah 

ini:  

 

Tabel 4.9 Hasil Independent t test pada kelompok eksperimen 1 

Pembelajaran  Statistik Nilai 

Model Team Games Tournament 

(pre test dan post test)  

t hitung  7,761 

sig 0,000 

df  30 

t tabel  1,697 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,000, 

dengan demikian, diketahui bahwa nilai probabilitas berada di bawah 0,05 (0,000 

< 0,05). Selain itu, dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa nilaithitung< 

ttabel7,761<1,697).  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan 

nilai prestasi belajar yang signifikan pada saat pre test dan post test setelah 

dilakukan model pembelajaran Team Games Tournament. 

 

b. Perbedaan Prestasi Belajar Sebelum dan Setelah NHT 

Dalam kondisi sesudah dilakukan pembelajaran  Number Heads Together juga 

diketahui bahwa data memiliki distribusi yang normal.  Untuk mengetahui 

signifikansi peningkatan prestasi belajar dilakukan pengujian melalui uji 

perbedaan sampel berkorelasi atau paired t test.  Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa sebelum dengan sesudah pelaksanaan 

pembelajaran  Number Heads Together. Hasil perhitungan terdistribusi pada tabel 

di bawah ini:  

 

Tabel 4.10 Perbedaan Rata-rata Pre dan Post Kelas Eksperimen 2 

Pendekatan Kooperatif  Mean N Std. Deviation 

Number Heads Together_pre 63.91 32 10.019 

Number Heads Together_post 77.42 32 10.424 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai prestasi 

belajar pada siswa yang diberikan model pembelajaran  Number Heads Together 

hasil pre test dan post test yaitu dari nilai rata-rata 63,91 pada pre test menjadi 
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77,42 pada post test. Hal ini menunjukkan dilihat dari rata-rata, nilai prestasi 

belajar mengalami peningkatan setelah diberikan model pembelajaran  Number 

Heads Together.  Adapun hasil uji hipotesis terdistribusi pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.11 Hasil Independent t test pada kelompok eksperimen 1 

Pembelajaran  Statistik Nilai 

Model Number Heads Together 

(pre test dan post test)  

t hitung  8,953 

sig 0,000 

df  32 

t tabel  1,697 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,000, 

dengan demikian, diketahui bahwa nilai probabilitas berada di bawah 0,05 (0,000 

<0,05).  Selain itu, dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa nilai thitung< ttabel 

(8,953<1,697).  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nilai 

prestasi belajar yang signifikan pada saat pre test dan post test setelah dilakukan 

model pembelajaran  Number Heads Together. 

 

c. Perbedaan Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen 1 danKelompok 

Eksperimen 2 

 

Dalam kondisi sesudah diberlakukan pembelajaran Team Games Tournament 

pada kelas eksperimen 1 dan Number Heads Together  pada kelas eksperimen 2, 

diketahui perbedaan prestasi belajar melalui pendekatan Team Games Tournament 

dan Number Heads Together.  Untuk mengetahui signifikansi peningkatan 

prestasi belajar dilakukan pengujian melalui uji independent t test.  Hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Rata-rata Prestasi Belajar pada Kelompok Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2 

 

Pendekataan Kooperatif N Mean Std. Deviation 

Team Games Tournament 30 74.67 10.334 

Number Heads Together 32 77.42 10.424 

 

 

Hasil tersebut menunjukkan siswa yang diberikan model pembelajaran Team 

Games Tournament memiliki nilai rata-rata prestasi belajar sebesar 74,67 

sedangkan siswa yang diberikan pembelajaran  Number Heads Together memiliki 

nilai prestasi belajar sebesar 77,42.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-

rata prestasi belajar siswa yang diberikan pembelajaran Number Heads Together 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberikan pembelajaran Team 

Games Tournament.  Hasil pengujian hipotesis tentang perbedaan prestasi belajar 

siswa yang dberikan pembelajaran Team Games Tournament dan Number Heads 

Together adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.13 Perbedaan Prestasi Belajar pada Kelompok Eksperimen 1 

Kelompok Eksperimen 2 

Pembelajaran  N F levene test 
sig (t)  

F Sig (F) 

Team Games Tournament 30 
0.199 0.657 0.300 

Number Heads Together 32 

 

 

Berdasarkan Tabel di atas diketahui uji t dengan asumsi varians kedua kelompok 

sama (equal variances assumed) dan uji t dengan asumsi varian kedua kelompok 
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tidak sama (equal varians not assumed).  Untuk memilih uji mana yang dipakai, 

dapat dilihat uji kesamaan varian melalui uji levene, bila nilai sig <0,05 maka 

varian berbeda, dan bila nilai sig > alpha, varian dikatakan sama dengan nilai 

alpha sebesar 0,05. 

 

Hasil uji levene terlihat nilai sig untuk F lavene adalah=0.438 berarti varian kedua 

kelompok adalah sama.  Jadi uji t yang dipakai adalah untuk varian tidak sama 

(equal variances assumed). Hasil penelitian diatas didapat nilai sig =0,300, berarti 

pada alpha 5% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan prestasi 

belajar bahasa inggris melalui pendekatan kooperatif pada kelas VIII SMP Negeri 

Satu Atap Bumi Jaya. 

 

 

 

d. Perbedaan Gain Score Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen 1 

Kelompok Eksperimen 2 

 

Sesudah diberlakukan pembelajaran Team Games Tournament pada kelas 

eksperimen 1 dan Number Heads Together pada kelas eksperimen 2, diketahui 

nilai Gain Score hasil belajar Team Games Tournament dan Number Heads 

Together.  Untuk mengetahui signifikansi gain score ditampilkan pada table di 

bawah ini:  

 

Tabel 4.14 Rata-rata gain score Prestasi Belajar pada Kelompok Eksperimen 1 

dan Eksperimen 2 

 

Pendekataan Kooperatif N Mean Std. Deviation 

Team Games Tournament 30 13.87 8.541 

Number Heads Together 32 14.66 7.917 
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Hasil tersebut menunjukkan siswa yang diberikan model pembelajaran Team 

Games Tournament memiliki nilai rata-rata gain score prestasi belajar sebesar 

13,87 sedangkan siswa yang diberikan pembelajaran  Number Heads Together 

memiliki rata-rata prestasi belajar sebesar 14,66. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai gain score prestasi belajar siswa yang diberikan pembelajaran 

Number Heads Together lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberikan 

pembelajaran Team Games Tournament. Hasil pengujian hipotesis tentang 

perbedaan prestasi belajar siswa yang dberikan pembelajaran Team Games 

Tournament dan Number Heads Together adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.15 Perbedaan Prestasi Belajar pada Kelompok Eksperimen 1 

Kelompok Eksperimen 2 

Pembelajaran  N F levene test 
sig(t) 

F sig(F) 

Team Games Tournament 30 
1.571 0.215 0.708 

Number Heads Together 32 

 

 

Berdasarkan Tabel di atas didapat nilai sig =0,215, berarti pada alpha 5% dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar bahasa inggris melalui 

pendekatan kooperatif  NHT dan TGT pada kelas VIII SMP Negeri Satu Atap 

Bumi Jaya (sig. 0,215). 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini telah diupayakan sesuai dengan sesuai dengan prosedur agar 

memperoleh hasil yang akurat, tetapi disadari bahwa masih banyak kekurangan 
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karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain kurangnya 

waktu penelitian sehingga proses perlakuan atau intervensi pembelajaran 

kooperatif ini kurang optimal. Pelaksanaan penelitian ini tidak dapat 

mengeneralisasikan kemampuan atau peningkatan prestasi belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Inggris karena materi kemampuan menulis 

yang sulit dilakukan pengukuran secara mutlak serta karakteristik dan banyak 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

 

 

4.4 Pembahasan  

 

a. Perbedaan Prestasi Belajar Sebelum dan Setelah dilakukan Team Games 

Tournament (TGT) dan Number Heads Together (NHT) 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan prestasi belajar sebelum dan 

setelah dilakukan pendekataan pembelajaran kooperatif dalam bentuk Team 

Games Tournament dan Number Heads Together.  Hasil uji hipotesis dapat 

diterima bahwa ada perbedaan prestasi belajar bahasa inggris sebelum dan setelah 

pemberian pembelajaran kooperatif  Team Games Tournament dan Number Heads 

Together pada siswa di SMP Negeri Satu Atap Bumi Jaya Abung Timur.  

 

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Kokom Komalasari (2010:97) “model 

Team Games Tournament  (TGT) merupakan salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan serta reinforcement. 
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Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran 

kooperatif  tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar.  Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Spencer Kagan (Lie, 2003:23). 

Model ini menggunakan sistem penomoran dalam pembelajaran. Tujuan dalam 

model pembelajarankooperatif tipe NHT ini memberikan kesempatan kepada 

siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan dalam kegiatan – 

kegiatan belajar.  Model pembelajaran tipe ini mendorong tanggung jawab setiap 

siswa atas tugas yang diberikan guru.  Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

ini mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama, kemampuan yang harus 

dimiliki oleh siswa ditekankan pada kemampun setiap siswa walaupun diterapkan 

dalam bentuk kelompok atau diskusi.  

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitianterdahulu, yaitu penelitian yang 

dilakukan Restika Parendrarti (2009) yang menjelaskan bahwa metodeTeam 

Games Tournamentdapat meningkatkan kemampuan awal dan hasil belajar siswa. 

Sedangkan penelitian Banuarli (2012) menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar setelah penerapan modelpembelajaran Kooperatiftipe Team Games 

Tournament siswa kelas X Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah 1 Bambang 

lipuro. 

 

 

b. Perbedaan Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 

Eksperimen 2 

 

Dari hasil pretest diketahui bahwa rata-rata nilai prestasi belajar bahasa inggris 

pada siswa yang diberikan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament dan 
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Number Heads Together belum bisa dikategorikan baik. Pada saat post test 

diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar bahasa inggris pada siswa yang 

diberikan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament dan Number Heads 

Together mengalami peningkatan dibandingkan nilai test kemampuan awal 

melalui pre test. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan menerapkan 

pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament dan Number Heads Together 

membantu meningkatkan prestasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris.  

 

Perilakuan (treatment) yang diberikan peneliti adalah pembelajaran Kooperatif 

Team Games Tournament dan Number Heads Together, dalam artian mengajak 

siswa melakukan permainan dalam pelaksanan pembelajaran. Pemberian 

pembelajaran ini ditujukan untuk mengetahui perubahan padahasil belajarsiswa, 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Perlakuan ini dilakukan pada 

kelas eksperimen1 yaitu kelas VIII B dengan perlakuan Team Games Tournament 

dan kelas eksperimen 2 yaitu kelas VIII C dengan perlakuan Number Heads 

Together.  Setelah memberikan treatment pada siswa, kembali dilakukan tes untuk 

mengetahui hasil belajar akhir siswa. 

 

Perbedaan peningkatan hasil belajar pada siswa sebelum perlakuan dan setelah 

perlakuan tersebut disebabkan karena pembelajaran yang diberikan pada saat 

perlakuan dapat merangsang siswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Sedangkan 

siswa yang sebelumnya belum mendapatkan perlakukan cenderung pasif dan 

keterlibatannya terhadap proses belajar tidak optimal. Hasil ini menjadi bahan 

evaluasi kepada guru untuk dapat melakukan variasi dan menguasai pembelajaran 
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kooperatif Team Games Tournament dan Number Heads Together yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat 

lebih baik dengan peran serta aktif dari siswa dan guru.  

Penilaian yang sering diadakan walau sebentar dan pendek lebih baik dari pada 

penilaian yang jarang diadakan walaupun memakan waktu yang lama. Hal ini 

menjadikan siswa lebih mengerti kemampuan dan kelemahan dirinya. Demikian 

juga sebaliknya, guru tidak dapat berharap proses mengajarnya sangat efektif jika 

guru tidak mengetahui apakah siswanya telah menangkap dan menyerap hal-hal 

yang penting dari bahan pelajaran yang disajikan. Dari hasil analisis dapat 

diketahui bahwa pemberian perlakuan memberikan dampak yang positif  bagi 

nilai siswa. Hal ini diketahui dari adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan 

pada kelas setelah mendapatkan perlakuan.  

 

Dampak positif lainnya adalah peningkatan nilai siswa menjadi lebih tinggi 

diketahui dari nilai rata-rata yang meningkat, yang dilihat dari hasil post test 

setelah diberikan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament dan Number 

Heads Together karena mempunyai tingkat kesiapan dan perhatian yang lebih 

baik dalam mengikuti kegiatan belajar mata pelajaran Bahasa Inggris 

dibandingkan sebelum mendapatkan pembelajaran kooperatif Team Games 

Tournament dan Number Heads Together.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan 

prestasi belajar bahasa inggris melalui pendekatan kooperatif Team Games 

Tournament dan Number Heads Together pada kelas VIII SMP Negeri Satu Atap 
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Bumi Jaya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keduanya memiliki posisi 

yang sama dalam menciptakan proses belajar dengan mengaktifkan peran siswa 

dalam proses pembelajaran karena kedua kelas baik kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 sama-sama menerima pemberian pembelajaran kooperatif meskipun 

dengan tipe yang berbeda.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Huda (2013) menyatakan bahwa TGT 

dikembangkan oleh Slavin dan rekan-rekannya, penerapan TGT mirip dengan 

STAD dalam hal komposisi kelompok, format instruksional, dan lembar kerjanya. 

Bedanya, jika STAD fokus pada komposisi kelompok berdasarkan kemampuan, 

ras, etnik, dan gender, maka TGT umumnya fokus hanya pada level kemampuan 

saja. Selain itu, jika dalam STAD, yang digunakan adalah kuis, maka dalam TGT 

istilah tersebut biasanya berganti menjadi game akademik.  

 

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Sukaryono (2013)  penerapan 

pembelajaran kooperatif  Team Games Tournament tidak lebih baik dari 

penerapan pembelajaran kooperatif Number Heads Together. 

 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelompok eksperimen 1 adalah Team Games 

Tournament yang dilakukan dengan penyajian kelas dimana pada awal 

pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas, biasanya 

dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang 

dipimpin guru.  Kemudian siswa yang sudah dikelompokkan mendalami materi 

bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota 
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kelompok. Kemudian siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Setelah proses tersebut hasilnya guru 

akan mengumumkan kelompok yang menang.  Aktivitas belajar dengan 

permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping 

menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar. 

 

Pembelajaran kelompok eksperimen 2 diterapkan dengan model pembelajaran 

kooperatif Number Heads Together dengan membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok kecil dengan memberikan penomoran. Keunggulan pembelajaran 

kooperatif ini adalah optimalisasi partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Pada tahap penyajian materi yang dilakukan penulis yang diupayakan dapat 

membangkitkan keingintahuan siswa dengan beberapa pertanyaan kemudian 

jawaban dari pertanyaan tersebut akan didiskusikan, kemudian guru mengajukan 

pertanyaan dengan penomoran yang telah ditentukan di awal dan siswa diberikan 

waktu untuk berfikir denagn berdiskusi dengan kelompoknya, bertanya, 

menjawab dan berinteraksi dengan anggota kelompoknya. Hal ini memudahkan 

siswa memahami dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari karena 

pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa baik secara personal maupun sosial.  

 

Namun demikian perlu disadari beberapa keterbatasan pada penelitian. Peranan 

pemberian pembelajaran Kooperatif pada Team Games Tournament dan Number 

Heads Together Bahasa Inggris dapat mengaktifkan dan memberikan pengaruh 
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positif terhadap siswa dalam proses belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan oleh 

adanya kenaikan pada nilai siswa. Dengan adanya permainan, siswa akan lebih 

terangsang untuk mencari pemecahan masalah dengan jalan membuka buku 

pelajaran atau sumber-sumber lain. Dengan demikian, siswa akan bertambah 

wawasan dan pengetahuannya dari membuka buku dan sumber-sumber lain yang 

didapatnya di luar pelajaran yang diberikan guru.  

 

Perlakuan (treatment) yang diberikan peneliti adalah Team Games Tournament 

dan Number Heads Together, dalam artian pembelajaran dimulai dengan asumsi 

bahwa pembelajaran merupakan proses yang aktif, kolaboratif, terintegrasi, dan 

konstruktif yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kontekstual. TGT dan 

NHT ditandai juga oleh pendekatan yang berpusat pada siswa (students centered), 

guru sebagai fasilitator, dan soal terbuka (open-ended question) atau kurang 

terstruktur (ill-structured) yang digunakan sebagai rangsangan awal untuk belajar. 

Soal terbuka maksudnya adalah soal yang memiliki banyak solusi dan karenanya 

siswa perlu mengkaji banyak metode sebelum memutuskan jawaban tertentu. 

Masalah yang kurang terstruktur akan mendorong siswa untuk melakukan 

investivigasi, melakukan diskusi, dan mendapat pengalaman memecahkan 

masalah. 

 

Dengan TGT dan NHT akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik yang 

belajar memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan 

yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar 

dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan 
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dengan situasi di mana konsep diterapkan.  Dalam situasi TGT dan NHT, peserta 

didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan 

mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. TGT dan NHT dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, menumbuhkan inisiatif peserta didik didik 

dalam bekerja, kemampuan awal internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

 

Hasil uji hipotesis menjelaskan bahwa model Team Games Tournament dan 

Number Heads Together berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 

Hasil tersebut sekaligus membuktikan bahwa terjadi perbedaan kemampuan 

kognitif siswa bukan suatu kebetulan tetapi karena perbedaan perlakuan yang 

diberikan kepada tiap kelas siswa sehingga dapat kemukakan bahwa model Team 

Games Tournament dan Number Heads Together dapat memberikan pengaruh 

positif kepada siswa dalam memiliki kemampuan kognitif dan kemampuan ini 

dapat ditingkatkan melalui penggunaan Team Games Tournament dan Number 

Heads Together.  

 

Hasil penelitian membuktikan bahwa Model Team Games Tournament dan 

Number Heads Together berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang 

dilakukan Parendrarti (2009) yang menjelaskan bahwa bahwa metode Team 

Games Tournament dan Number Heads Together dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa.  Sedangkan  penelitian Banuarli (2012) 

menyimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan kognitif setelah penerapan 
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model penggunaan  Team Games Tournament  dan Number Heads Together 

Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Bambanglipuro.  

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh penggunaan Team Games Tournament dan 

Number Heads Together terhadap peningkatan prestasi belajar tersebut 

menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan kognitif antara kelompok siswa 

yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan kelompok 

siswa yang tidak menggunakan Team Games Tournament dan Number Heads 

Together. Secara kualitatif, kemampuan kognitif siswa yang belajar dengan 

penggunaan Team Games Tournament dan Number Heads Together lebih tinggi 

kualifikasinya dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan Team Games 

Tournament dan Number Heads Together. Hal ini terjadi karena model 

pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen, memberikan peluang kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan dan kemampuan kognitifnya melalui 

proses pemecahan masalah yang kompleks dalam kelompok diskusi kecil, 

sehingga kemampuan analisis, interpretasi, evaluasi, inferensi dan ekplanasi siswa 

menjadi lebih baik. 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Team Games Tournament dan 

Number Heads Together yang dirancang dan diperkirakan mampu 

mengembangkan serta meningkatkan kemampuan kognitif siswa, ternyata lebih 

efektif. Penggunaan Team Games Tournament dan Number Heads Together 

merupakan model pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah yang 

bersifat ill- structured, kompleks, berhubungan dengan realita dunia siswa, namun 
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masih dalam domain konsep pembelajaran yang ditargetkan untuk dikuasai siswa, 

merupakan stimulus dari proses pembelajaran. 

Dalam tahapan pembelajaran yang diawali dengan orientasi siswa pada masalah 

aktual dan autentik, lalu dilanjutkan dengan mengorgani siswa dalam belajar, 

membimbing penyelidikan di dalam kelompok, mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya, dan diakhiri dengan menganalisis dan engevaluasi proses pemecahan 

masalah, siswa secara individual dan juga dalam kelompok akan menganalisis 

masalah, mengidentifikasi dari inti permasalahan, merumuskan hipotesis, 

mengidentifikasi apa yang harus diketahui dan apa yang harus mereka pelajari 

agar bisa memecahkan masalah, dan berkolaborasi untuk mengitegrasikan seluruh 

materi untuk menghasilkan suatu simpulan dan pemecahan masalah.  

 

Berdasarkan taksonomi Bloom, kegiatan tersebut akan menggiring siswa dari 

level penguasaan pengetahuan ke level aplikasi, analisis sampai ke evaluasi. 

Kondisi seperti itu akan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan potensi dan kemampuan kognitifnya (Duch, 2001). Setting 

pembelajaran berbasis masalah yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok 

kecil akan memungkinkan siswa untuk berhadapan dengan kompleksitas pendapat 

dengan tingkat perbedaan yang tinggi. Keadaan ini akan membuat siswa 

melakukan analisis terhadap kebenaran dari pendapat-pendapat yang ada, 

menjabarkan hal- hal yang berhubungan dengan fakta dan memilih alternatif 

solusi terbaik dan memutuskan solusi terbaik untuk permasalahan yang diberikan. 

Melalui diskusi dalam kelompok, maka secara tidak langsung siswa akan melatih 

dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. 



 119 

 

 

Kegiatan tersebut akan berujung pada peningkatan akurasi dari analisis yang 

dilakukan dan meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Inilah yang 

menyebabkan kemampuan kognitif siswa yang belajar dengan penggunaan Team 

Games Tournament dan Number Heads Together lebih baik dari siswa yang tidak 

menggunakan Team Games Tournament dan Number Heads Together.  

 

Karateristik model pembelajaran yang tidak menggunakan Team Games 

Tournament dan Number Heads Together adalah guru mendemontrasikan 

keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap kemudian 

dilanjutkan dengan memberikan latihan terbimbing.  Pada pembelajaran yang 

tidak menggunakan Team Games Tournament dan  Number Heads Together peran 

guru sangat dominan sedangkan siswa lebih pasif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kondisi demikian mengakibatkan siswa akan sulit mengembangkan 

kemampuannya dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta 

kemampuan kognitif.  Menurut Dahar (1988 dalam Trianto, 2007), pengetahuan 

yang benar - benar bermakna apabila seseorang berusaha sendiri untuk mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya. 

 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadia 

et,al (2009), Sanderson (2008), Tiwari et’al, (2006)., Redhana (2003), Arnyana 

(2005) yang memgemukakan bahwa kemampuan kognitif siswa yang belajar 

dengan penggunaan Team Games Tournament dan Number Heads Together lebih 
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tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan Team Games 

Tournament dan  Number Heads Together. Pembelajaran berbasis masalah 

diawali dengan penyajian masalah yang bersifat ill-structured. Siswa dituntut 

untuk menganalisis masalah, mengidentifikasikan apa yang mereka ketahui dari 

masalah tersebut dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah untuk 

menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya.  

 

 

Untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan sendiri oleh siswa secara 

kelompok, siswa akan berusaha menggali/mengumpulkan informasi, teori, dari 

berbagai sumber atau literatur.  Pada pengajaran yang tidak menggunakan model 

Team Games Tournament dan Number Heads Together, materi yang disajikan 

memiliki petunjuk yang jelas mengenai kegiatan percobaan dan siswa hanya 

mengikuti langkah- langkah atau petunjuk kerja tersebut. Hal ini tentunya akan 

berpengaruh terhadap aktivitas dan kedalaman pengetahuan siswa karena 

pengetahuan siswa terbatas pada apa yang diketahui guru. Pada proses 

pembelajaran yang tidak menggunakan Team Games Tournament dan Number 

Heads Together materi pelajaran disampaikan oleh guru di awal pembelajaran 

sehingga siswa menjadi pasif dan tidak dapat melatih kemampuan kognitifnya 

secara optimal. 

 

Meskipun penggunaan Team Games Tournament dan Number Heads Together 

lebih unggul dalam meningkatkatkan kemampuan kognitif siswa dibandingkan 

siswa yang tidak menggunakan Team Games Tournament dan Number Heads 
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Together, hal ini terbukti dari deskripsi data yang menunjukkan proporsi siswa 

yang menggunakan Team Games Tournament dan Number Heads Together lebih 

banyak yang memiliki kemampuan kognitif.  

 

Penelitian ini konsisten dengan teori-teori yang ada, namun terdapat dua 

pertanyaan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan pencapaian 

keterampian berpikir kritis. Secara operasional praktis mengapa dalam pencapaian 

kemampuan kognitif, siswa kelas eksperimen lebih unggul daripada siswa kelas 

kontrol. Perbedaan rata-rata gain skor ini terjadi karena setiap individu 

mempunyai karateristik yang berbeda-beda. Setiap individu akan memiliki cara- 

cara yang berbeda atas pendekatan yang dilakukannya terhadap situasi belajar, 

dalam cara mereka menerima, mengorganisasikan, merespon, mengolah informasi 

dan menyusunnya berdasarkan pengalaman- pengalaman yang dialaminya. 

Perbedaan ini bukanlah merupakan suatu tingkat kemampuan seseorang namun 

suatu bentuk kemampuan individu dalam memproses dan menyusun informasi 

serta cara individu untuk tanggap terhadap stimulus yang ada dilingkunganya. Hal 

ini sejalan dengan yang dikemukakan Nurdin (2005) bahwa setiap individu 

memiliki perbedaan cara dalam menerima informasi, memproses dan 

mengorganisasikan kegiatannya, dengan demikian perbedaan tersebut akan 

mempengaruhi kuantitas serta kualitas dari kegiatan yang dilakukan termasuk 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran di sekolah. 

 

Penggunaan Team Games Tournament dan Number Heads Together merupakan 

model pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah yang bersifat ill-
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structured, kompleks, berhubungan dengan realita dunia siswa, namun masih 

dalam domain konsep pembelajaran yang ditargetkan untuk dikuasai siswa, 

merupakan stimulus dari proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis 

masalah, siswa akan diajak untuk mengkritisi suatu permasalahan dari informasi 

dan fakta- fakta yang tersedia. Kemudian mereka mengajukan hipotesis, menguji 

hipotesis, lalu mengambil keputusan atau pemecahan terbaik dari alt ernatif- 

alternatif yang ada. Untuk bisa melaksanakan hal tersebut, siswa dituntut untuk 

melakukan analisis, inferensi, interpretasi, mengevaluasi dan juga melakukan 

ekplanasi terhadap apa yang mereka lakukan. Proses- proses yang dilalui oleh 

siswa ini akan melatih keterampilan berpikir kritis siswa.Perbedaan peningkatan 

kemampuan kognitif pada siswa sebelum perlakuan Dan setelah perlakuan 

tersebut disebabkan karena pembelajaran yang diberikan pada saat perlakuan 

dapat merangsang siswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Sedangkan siswa yang 

sebelumnya belum mendapatkan perlakukan cenderung pasif dan keterlibatannya 

terhadap proses belajar tidak optimal. Hasil ini menjadi bahan evaluasi kepada 

guru untuk dapat melakukan variasi dan menguasai Team Games Tournament dan 

Number Heads Together yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa.  

 


