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Hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia kelas XI SMA YP Unila Bandar 

Lampung mengenai hasil belajar kimia siswa pada materi pokok laju reaksi tahun 

pelajaran 2008-2009 belum mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu 

hanya 62,5% siswa yang memperoleh nilai   65.  Hasil observasi terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPA5 SMA YP Unila Bandar Lampung tahun pelajaran 

2009-2010 sebelum materi pokok laju reaksi yaitu pada materi pokok termokimia 

masih rendah, belum mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu hanya 

34,3% siswa yang mendapat nilai   65.  Aktivitas belajar dan keterampilan dalam 

melakukan eksperimen juga masih rendah.  Salah satu metode yang dapat dijadi-

kan alternatif dalam meningkatkan hasil belajar adalah metode kooperatif teknik 

Numbered Head Together (NHT). 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan (1) pembelajaran kooperatif teknik 

NHT  dalam meningkatkan persentase setiap jenis aktivitas on task siswa, (2) 

pembelajaran kooperatif teknik NHT  dalam meningkatkan persentase kete-
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rampilan siswa, (3) pembelajaran kooperatif teknik NHT  dalam meningkatkan 

persentase rata-rata penguasaan konsep laju reaksi siswa, (4) pembelajaran koope-

ratif teknik NHT  dalam ketercapaian ketuntasan belajar siswa.  Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus.  Data 

penelitian ini berupa data aktivitas on task siswa, data keterampilan siswa dalam 

melakukan eksperimen, data kinerja guru, dan data  penguasaan konsep siswa. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik NHT pada 

materi pokok laju reaksi dapat (1) meningkatkan persentase setiap jenis aktivitas 

on task siswa dari siklus ke siklus, (2) meningkatkan persentase nilai keterampilan 

siswa dalam melakukan eksperimen kimia dari siklus I ke siklus II, (3) mening-

katkan persentase rata-rata penguasaan konsep laju reaksi siswa dari siklus ke sik-

lus, dan (4) meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada materi pokok laju reaksi. 

 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif teknik NHT, hasil belajar siswa 
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