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ABSTRACT 

DEVELOPMENT MODEL TYPE COOPERATIVE LEARNING 
THROUGH NHT PEER TUTORS ABILITY TO IMPROVE 

COMMUNICATION AND ACTIVITIES                           
MATHEMATICAL LEARNING 

By 

NUR INDAH RAHMAWATI 

 

Declining value of the minimum completeness (KKM) of to students caused by 
improper learning model. Cooperative learning model NHT with peer tutors to 
improve mathematical communication and learning activities, an appropriate 
learning to improve KKM on the students. This study aimed to describe (1) the 
design development of cooperative learning model NHT through peer tutors to 
improve mathematical communication and learning activities of students, (2) the 
results of mathematical communication students in the development of 
cooperative learning model NHT through peer tutoring seen from KKM, (3) 
activity of students in cooperative learning NHT with peer tutors. The 
development of research in the Research and Development to follow the steps 
Borg and Gall refers to a procedure Sanjaya. The results showed mathematical 
communication NHT with peer tutor class passing rate is 92,30% and the 
percentage of indicator learning activities have an average of higher. The NHT 
class showed mathematical communication passing rate is 32%  and the 
percentage of indicator learning activities have an average of lower. Based on 
these results it can be concluded that the mathematical communication and 
activities of students in the class NHT type cooperative learning with peer tutors 
effectively increase the percentage of graduation and learning activities better 
than class NHT type cooperative. 

 

Keywords: cooperative, peer tutoring, mathematical communication, learning 
activities 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
NHT MELALUI TUTOR SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN                    
AKTIVITAS BELAJAR 

 
Oleh 

NUR INDAH RAHMAWATI 

Merosotnya nilai ketuntasan minimal (KKM) siswa salah satunya disebabkan oleh 
model pembelajaran yang tidak tepat. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
dengan tutor sebaya untuk meningkatkan komunikasi matematis dan aktivitas 
belajar, merupakan pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan KKM pada 
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) design pengembangan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui tutor sebaya untuk 
meningkatkan komunikasi matematika dan aktivitas belajar siswa, (2) hasil 
komunikasi matematis siswa pada pengembangan model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT melalui tutor sebaya dilihat dari KKM, (3) aktivitas siswa dalam 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya. Penelitian pengembangan 
ini menggunakan metode Research and Development mengikuti langkah-langkah 
Borg dan Gall yang mengacu pada prosedur Sanjaya. Hasil penelitian 
menunjukkan kemampuan komunikasi matematis kelas NHT dengan tutor sebaya 
dengan persentase kelulusan yaitu 92,30% dan persentase indikator aktivitas 
belajar memiliki rata-rata lebih tinggi. Pada kelas NHT menunjukkan kemampuan 
komunikasi matematis persentase kelulusan 32% dan persentase indikator 
aktivitas belajar memiliki rata-rata lebih rendah. Berdarkan hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis dan 
aktivitas siswa pada kelas pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya 
efektif meningkatkan persentase kelulusan dan aktivitas belajar lebih baik dari 
kelas kooperatif  tipe NHT. 

 

Kata kunci : kooperatif, tutor sebaya, komunikasi matematis, aktivitas belajar 
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I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan saat ini menuntut siswa untuk selalu aktif, kreatif, dan inovatif  dalam 

menanggapi mata pelajaran khususnya matematika yang diajarkan. Sikap aktif, 

kreatif, dan inovatif dapat terwujud dengan menempatkan siswa sebagai subjek 

pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan sumber belajar yang paling 

benar. Seorang guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahlian 

dalam mengelola kelas. Salah satu komponen keahlian itu adalah kemampuan 

untuk  menyampaikan materi pelajaran matematika kepada siswa. Menyampaikan 

pelajaran dengan efektif, guru perlu mengenal berbagai jenis model pembelajaran 

sehingga dapat memilih model pembelajaran manakah yang paling tepat untuk 

suatu bidang pengajaran.  

 
Sekolah merupakan rumah ke dua dan tempat bagi siswa bersosialisasi bersifat 

heterogen. Terjadi hubungan sosial baik secara individu maupun secara ber-

kelompok, tetapi dalam proses pembelajaran perlu juga kecerdasan sosial. Siswa 

masih belajar secara individual dan tidak peduli terhadap temannya. Siswa 

memiliki kemampuan tinggi tidak peduli terhadap temannya yang berkemampuan 

rendah, akibatnya siswa berkemampuan rendah merasa enggan bertanya pada 

siswa yang bekemapuan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang tidak merata dan aktivitas belajar hanya didominasi pada 

siswa yang berkemampuan tinggi saja.   
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Pada hasil observasi pembelajaran di kelas VIII di SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Guru adalah satu-satunya 

sumber belajar, pembelajaran yang didominasi guru mengakibatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang rendah dan aktivitas pembelajaran berpusat 

pada guru. Penyebabnya karena siswa tidak diberi kesempatan untuk 

mengeksplorasi kemampuan belajar yang komunikatif. Perlunya model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk dapat lebih aktif, kreatif dan inofatif di 

dalamnya.  

 
Menurut Fersyhana (2011) model pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-

langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Dapat dikatakan bahwa model pembelajaran adalah prosedur yang difokuskan 

kepencapaian tujuan. Model pembelajaran yang tidak bervariasi dan monoton  

dapat mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan. Proses 

pembelajaran yang membosankan dapat menyebabkan siswa kesulitan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dalam memahami materi yang 

diajarkan. Mengakibatkan merosotnya nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Guru perlu memberikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dan aktivitas pembelajaran. 

 
Berikut ini adalah survei data hasil belajar tiga tahun terakhir dilihat dari nilai 

KKM matematika siswa di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Gambar 1.1 

Menunjukkan hasil ujian akhir semester matematika dilihat dari KKM. 
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Gambar 1.1 Grafik  Hasil Ujian Akhir Semester Dilihat dari KKM 

Dari data nilai ujian akhir semester pada pelajaran matematika menunjukan bahwa 

hasil pembelajaran matematika di SMP Negeri 8 masih banyak siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. Siswa yang mecapai KKM hanya 30% dan siswa 

yang belum mencapai KKM 70%. Rendanya ketuntasan belajar siswa dipengaruhi 

oleh kemampuan komunikasi matematis dan aktivitas belajar. Menurut Abba 

(2000: 2) rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Aktivitas siswa dapat dilihat dari 

kemahiran berproses siswa dalam proses pembelajaran. Anwar (2006: 3) 

mengemukakan siswa yang aktif mengikuti proses pembelajaran menunjukan 

siswa tersebut memiliki kemahiran dalam mengikuti proses pembelajaran. Model 

pembelajaran yang dipilih hendaknya dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis dan kemahiran berproses siswa dalam aktivitas belajar, 

sehingga dapat menuntaskan standar ketuntasan belajar. Kreatifitas guru dalam 

menerapkan model pembelajaran sangat diperlukan, karena tidak ada model 

pembelajaran yang paling baik. Seorang guru dapat menggabungkan beberapa 

model pembelajaran yang ada, sehingga pembelajaran dapat bervariasi dan 
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menyenangkan. Penggabungan beberapa model pembelajaran dapat dilakukan 

dengan memperhatikan kelebihan-kelebihan model pembelajaran yang ada. 

 
Rendahnya kemampuan komunikasi matematis menjadi salah satu alasan 

mengapa model pembelajaran ini dapat terus dikembangkan, yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa berkemampuan akademik sedang dan 

rendah. Karena model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat 

sampai lima siswa yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis 

kelamin, ras, suku yang berbeda (heterogen). Pembelajaran ini sangat cocok 

dipadukan dengan pembelajaran tutor sebaya, selain itu dalam pembelajaran 

kooperatif ini sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok dengan memberikan 

reward (penghargaan) di akhir pembelajaran. 

 
Dalam penelitian Nasichah (2009: 5) model pembelajaran NHT adalah suatu 

model belajar yang membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang memberi 

kesempatan kepada anggotanya untuk saling membagi ide ke dalam beberapa 

kelompok untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru tentang materi 

yang terkait serta mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Tipe 

pembelajaran NHT dilihat dari proses dan langkah-langkah pembelajaran dapat 

dikembangkan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya yang menekankan 

pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Tipe pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya 

sangat membantu bagi siswa yang mengalami kesulitan. Dari alasan tersebut 

diharapkan dalam pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
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dengan tutor sebaya dapat meningkatkan komunikasi matematis dan aktivitas 

belajar. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah desain pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT melalui tutor sebaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis dan aktivitas belajar siswa? 

2. Bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis belajar siswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui tutor sebaya dilihat dari KKM? 

3. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT 

melalui tutor sebaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Desain pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui tutor 

sebaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan aktivitas 

belajar siswa. 

2. Kemampuan komunikasi matematis belajar siswa pada pengembangan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui tutor sebaya dilihat dari KKM. 

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya, terutama pada 

bidang pendidikan yang koheren dengan kepentingan kegiatan belajar 

mengajar, khususnya dalam mengelola pembelajaran.  

b. Sebagai konstribusi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas 

pendidikan matematika serta mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang 

pengembangan model pembelajaran.  

 
2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan 

dalam membantu meningkatkan pemahaman siswa serta prestasi belajar siswa.  

b. Bagi Guru  

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam membantu meningkatkan 

pemahaman konsep matematika pada materi himpunan, mengatasi kecemasan 

matematika siswa serta sebagai masukan dalam panggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya.  

c. Bagi Siswa  

Diharapkan dapat meningkatkan komunikasi matematis pada materi bangun 

ruang sisi datar dan meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas, serta dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi Penulis 

Dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan pemahaman tentang 

pembelajaran matematika untuk bekal di masa berikutnya.  
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E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maka ada beberapa istilah yang perlu 

peneliti definisikan. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:   

1. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 

penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar dengan aturan yang telah 

ditetapkan dan disepakati bersama. Number Head Together adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa 

dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber 

yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. 

2. Tutor sebaya adalah seorang siswa yang berasal dari teman–teman dari 

kelompoknya yang memegang tugas sebagai mentor dan tutor dikalangannya 

sendiri. Atau boleh jadi seseorang siswa mampu memegang tugas sebagai 

mentor, bahkan sampai taraf tertentu dapat menjadi tutor. Teman sebaya berarti 

temen-teman yang sesuai dan sejenis, perkumpulan atau kelompok 

prapuberteit yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan terdiri dari satu jenis. 

3. Komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk menyampaikan dan 

mengkontruksikan simbol matematika dalam memecahkan masalah. 

Pengukuran komunikasi matematis secara tertulis dilakukan dengan indikator 

kemampuan menyatakan dan mengilustrasikan ide matematika ke dalam 

simbol matematika persamaan, notasi, gambar dan grafik. Indikator 

komunikasi matematis yang diukur adalah transfer, eksploratif, elaboratif, 

aplikatif, dan estimasi dengan menggunakan tes hasil belajar siswa. 
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4. Aktivitas siswa adalah sejumlah keterlibatan dan kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama pembelajaran kooperatif tipe NHT, indikator aktivitas siswa ini 

meliputi, (a) mendengar dan memperhatikan secara aktif, (b) mempelajari 

konsep dan materi yang diajarkan, (c) bertanya, menjawab, berdiskusi antara 

sesama siswa, (d) membaca, memahami dan mengerjakan LKS, (e) mempre-

sentasikan hasil diskusi dan mengambil kesimpulan, (f) menyajikan, 

mengevaluasi, dan menyimpulkan hasil belajar, (g) mengerjakan tes. Aktivitas 

siswa ini diukur dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan/observasi 

aktivitas siswa dalam mengelola pembelajaran. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang 

digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Toeti Soekamto dan    

Winataputra (1995: 78) mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka  

konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam meng-

organisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar 

mengajar. Dapat dikatakan bahwa model pembelajaran merupakan jabaran dari 

pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai model 

pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa model pembelajaran adalah prosedur 

pembelajaran yang difokuskan kepencapaian tujuan.  

 
Model pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam  kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat 

tercapai secara optimal, ini yang dinamakan model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran matematika. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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model pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang telah diracang khusus oleh 

seorang pendidik untuk memudahkan guru melakukan proses pembelajaran. 

Setiap model pembelajaran yang dirancang mempunyai tujuan dan sasaran yang 

berbeda. Berdasarkan hal tersebut, model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) adalah model pembelajaran yang diterapkan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

dan aktivitas belajar. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah salah satu pembelajaran 

dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang heterogen. Kooperatif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam 

orang siswa dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pada dasarnya 

model pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau 

perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur 

kerja sama yang teratur dalam kelompok, sikap ini sangantlah penting dalam 

penelitian ini. 

 
Pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kelompok kerja, 

karena pembelajaran kooperatif mempunyai dua komponen utama, yaitu 

komponen tugas kooperatif (cooperative task) dan komponen struktur insentif 

kooperatif (cooperative insentive structure). Tugas kooperatif berkaitan dengan 

hal-hal yang menyebabkan anggota kelompok bekerja sama dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, sedangkan struktur insentif kooperatif merupakan suatu yang 
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dapat membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan 

kelompok. 

 
Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan menggunakan 

sistem kelompok/tim kecil, yaitu antara tiga sampai lima orang siswa yang 

mempunyai latar belakang, kemampuan akademis, jenis kelamin, ras atau suku 

yang berbeda (heterogen) untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Bukanlah sebuah 

kooperatif jika para siswa duduk bersama di dalam kelompok-kelompok kecil 

namun mereka menyelesaikan masalah secara individu dan hanya satu siswa yang 

menyelesaikan seluruh pekerjaan kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif 

menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya 

sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau 

tugas. 

 
2.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Arends (1997) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi 
belajar  

b. Kelompok di bentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 
rendah. 

c. Jika mungkin anggota kelompok barasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 
yang berbeda-beda.  

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. 
 

 
Dari ciri-ciri pembelajaran kooperatif, dapat diambil kesimpulan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan hubungan sosial antar siswa dalam kelompok. 

Perbedaan yang terjadi dalam kelompok dalam proses pembelajaran akan 
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menimbulkan sikap saling menghargai. Sikap ini sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran yang terjadi didalam penelitian, untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

 
2.3 Unsur–Unsur Model Pembelajaran Kooperatif  

Roger dan David Johnson (Lie, 2008: 31) mengemukakan bahwa tidak semua 

pembelajaran kelompok adalah pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil 

yang maksimal, ada lima unsur pembelajaran kooperatif yang harus diperhatikan: 

1) Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar 

siswa merasa saling membutuhkan atau yang biasa disebut dengan saling 

ketergantungan positif yang dapat dicapai melalui saling ketergantungan men-

capai tujuan, saling ketergantungan menyelesaikan tugas, saling ketergantungan 

bahan atau sumber, saling ketergantungan peran, saling ketergantungan hadiah. 

2) Personal responsibility (tanggung jawab perorangan) 

Tanggung jawab perorangan merupakan kunci untuk menjamin semua anggota 

yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Unsur ini menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggung jawaban kelompok. Pertama, 

mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua 

anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. 

Beberapa cara membangun saling ketergantungan positif yaitu : 

a. Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam 

kelompok, pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai 

tujuan. 



13 
 

b. Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan 

yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan. 

c. Mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam kelompok 

hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. 

Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan 

saling berhubungan, saling melengkapi dan saling terikat dengan peserta didik lain 

dalam kelompok. 

3) Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

Dengan hal ini dapat memaksa siswa saling bertatap muka sehingga mereka akan 

berdialog. Dialog tidak hanya dilakukan dengan guru tetapi dengan teman sebaya 

juga karena biasanya siswa akan lebih luwes, lebih mudah belajarnya dengan 

teman sebaya. Unsur ini penting untuk dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif. Ciri–ciri interaksi promotif adalah : 

a. Saling membantu secara efektif dan efisien. 

b. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. 

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. 

d. Saling mengingatkan. 

e. Saling percaya. 

f. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

4) Interpersonal skill (komunikasi antar anggota/keterampilan). 

Keterampilan sosial dalam menjalin hubungan antar siswa harus diajarkan. Siswa 

yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi akan memperoleh teguran dari 

guru juga siswa lainnya. Dalam unsur ini berarti mengkoordinasikan kegiatan 
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peserta didik dalam pencapaian tujuan peserta didik, maka hal yang perlu 

dilakukan yaitu : 

a. Saling mengenal dan mempercayai. 

b. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius. 

c. Saling menerima dan saling mendukung. 

d. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

5) Group processing (pemrosesan kelompok). 

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok. 

Penilaian ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran secara individual. Hasil penilaian ini selanjutnya disampaikan oleh guru 

kepada kelompok agar semua kelompok mengetahui siapa kelompok yang 

memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan, maksudnya yang 

dapat mengajarkan kepada temannya. Nilai kelompok tersebut harus didasarkan 

pada rata-rata, karena itu anggota kelompok harus memberikan kontribusi untuk 

kelompoknya. Intinya yang dimaksud dengan akuntabilitas individual adalah 

penilaian kelompok yang didasarkan pada rata-rata penguasaan semua anggota 

secara individual. 

 
Dalam hal ini pemprosesan berarti menilai. Melalui pemprosesan kelompok dapat 

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari 

anggota kelompok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas anggota 

dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai 

tujuan kelompok. 
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2.5 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim (2000) Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap kondisi social, dan pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran 

kooperatif unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. 

Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi kelompok bawah, 

sedangkan kelompok atas akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena 

memberikan pelayanan sebagai tutor. Pembelajaran kooperatif memberi peluang 

kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi sosial, budaya untuk saling 

mambantu satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan belajar untuk saling 

menghargai satu sama lain. Pembelajaran kooperatif mengajarkan kepada siswa 

untuk saling bekerja sama dan menghargai, sehingga secara tidak langsung dapat 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

2.6 Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) adalah sebuah 

tipe pembelajaran yang dikembangkan oleh Spancer Kagan tahun 1993. Pada 

umumnya NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman 

pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni 

mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. Model 

pembelajaran NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 
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menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

 
Lie (2008: 59) mengemukakan pendapat bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

NHT memberikan kepada siswa untuk saling membagi ide-ide dan memper-

timbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu tipe pembelajaran ini dapat 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama belajar mereka. 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang 

terdiri dari beberapa siswa memiliki kemampuan bervariasi yaitu; tinggi, sedang 

dan rendah. Interaksi sosial akan terjadi dalam kelompok, ada komunikasi, diskusi 

tatap muka dan timbulnya rasa tanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan 

adanya ketergantungan positif, dimana siswa yang memiliki kemampuan rendah 

akan dibantu oleh teman yang berkemampuan tinggi. 

 
Lundgren (Zubaedi, 2011: 229) mengemukakan ada beberapa manfaat model 

kooperatif tipe NHT terhadap peserta didik yang hasil belajar rendah, antara lain:  

a. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 
b. Memperbaiki kehadiran. 
c. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar. 
d. Perilaku mengganggu menjadi lebih baik. 
e. Konflik antara pribadi berkurang. 
f. Pemahaman lebih mendalam. 
g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 
h. Hasil belajar lebih tinggi. 

 
2.7 Langkah-langkah Pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) 

Kangen (Zubaedi, 2011: 228) mengemukakan ada tiga langkah penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu pembentukan kelompok, diskusi 

masalah, dan tugas jawaban antar kelompok. Kemudian langkah-langkah tersebut 

dikembangkan lagi menjadi enam langkah, sebagai berikut: 
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Tabel.2.1 Langkah-langkah NHT 

Tahapan  
Pembelajaran 

Proses Pembelajaran NHT 

1. Langkah Persiapan Guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan 
membuat Skenario Pembelajaran. 

2. Pembentuk Kelompok • Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok 
yang beranggotakan 3 - 5 orang peserta didik. 

• Guru memberi nomor kepada peserta didik dalam kelompok 
dan nama kelompok yang berbeda. 

• Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang 
ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, 
dan kemampuan belajar. 

• Pembentukan kelompok menggunakan berdasarkan Kreteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) matematika dan wawancara 
sebagai dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. 
 

3 Buku Paket/Panduan Setiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku 
panduan, agar memudahkan peserta didik dalam 
menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. 

4 Diskusi masalah • Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada 
setiap peserta didik sebagai bahan yang akan dipelajari. 

• Dalam kerja kelompok, siswa berfikir bersama dan 
meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban dari 
pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan 
yang telah diberikan oleh guru. 

5 Memanggil nomor anggota 
dan memberi jawaban 

Guru menyebut satu nomor dan para peserta didik dari tiap 
kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 
menyajikan jawaban kepada peserta didik di kelas. 

6 Memberi Kesimpulan Guru bersama peserta didik menyimpulkan jawaban akhir dari 
semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang 
disajikan. 

7 Memberi penghargaan Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 
penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 
belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya 
(terkini). 

 
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan 

dalam melaksanakan model ini adalah : 

a. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing siswa dalam 

setiap kelompoknya mendapatkan nomor urut.  

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan 

permasalahannya. Tiap kelompok mendiskusikan bersama. 

c. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan 

setiap anggotanya mengetahui jawaban tersebut. 
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d. Guru memanggil salah satu nomor secara random dan siswa yang bernomor 

tersebut melaporkan jawabannya. Dalam tahap ini, seluruh kelompok yang 

bernomor sama yang dipanggil guru harus siap. Tiap kelompok yang 

nomornya dipanggil memberikan jawaban mereka. Apabila tidak bisa 

menjawab, maka guru dapat memberikan punishment. 

e. Siswa dipersilahkan memberikan tanggapan apabila dirasa jawaban kelompok 

lain kurang tepat. 

f. Setelah siswa melaporkan hasil, guru mendiskusikan jawaban-jawaban yang 

telah dijawab siswa, dan memberi jawaban yang paling benar. 

g. Bila diperlukan tiap kelompok dapat memberikan kesimpulan. 

 
Lie (2008: 60) mengemukakan ada lima langkah dalam pembelajaran kooperatif 

tipe Number Heads Together (NHT). Langkah pertama, guru membagi siswa 

kedalam kelompok beranggota 3-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok 

diberi nomor antara 1 sampai 5. Langkah kedua, guru memberikan tugas dan 

masing-masing kelompok mengerjakan. Langkah ketiga, siswa menyatukan 

pendapat tentang jawaban pertanyaan dan meyakinkan setiap anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. Langkah keempat, guru memanggil satu nomor 

tertentu, kemudian siswa menomorinya sesuai, mengacungkan tangan dan 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Langkah terahir, guru membahas dan 

mengevaluasi. 

 

Muntansir (2014: 18) menyimpulkan semblan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif dalam penelitianya. Diawali dengan persiapan, dalam 

tahap ini guru menyiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat skenario 
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pembelajaran. Langkah kedua, pembentukan kelompok yang beranggotakan 3-5 

orang, kemudian setiap kelompok tersebut diberi nomor. Langkah ketiga, setiap 

kelompok diberi lembar kerja siswa (LKS) atau permasalahan yang terkait materi 

pembelajaran yang harus dikerjakan. Dilanjutkan langkah keempat diskusi dalam 

kerja kelompok, dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui hasil 

diskusi. Langkah kelima, memanggil nomor anggota untuk menyajikan hasil 

diskusi di depan kelas. Dalam hal ini guru menyebut satu nomor dan memilih 

salah satu siswa untuk mempresentasikan jawaban. Masuk langkah keenam guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya terkait materi diskusi yang 

dipahami. Selanjutnya, langkah ketujuh guru bersama siswa membuat rangkuman 

tentang hasil diskusi. Langkah kedelapan, pemberian tes formatif sebanyak 2 atau 

3 soal yang dapat dikerjakan dalam waktu 10 menit atu 15 menit, dengan tujuan 

untuk mengetahui posisi siswa dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. 

Langkah terakhir, Guru memberi penghargaan kelompok terkait diskusi yang 

telah dilakukan. 

 
Dari langkah-langkah pembelajaran yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas siswa, rasa bertanggung jawab 

secara individu maupun kelompok, interaksi sosial dan kerjasama kelompok 

dalam menemukan jawaban. Serta meningkatkan rasa percayadiri siswa dalam 

menjawab pertanyaan. 
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3. Tutor Sebaya 

3.1 Pengertian Tutor Sebaya 

Winataputra (1999: 380) mendefinisikan tutor sebaya adalah kegiatan belajar 

siswa dengan memanfaatkan teman sekelas yang mempunyai kemampuan lebih 

untuk membantu teman dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memahami suatu 

konsep. Sedangkan menurut Ahmadi dan Supriyono (2004: 134) mengemukakan 

siswa yang tutor sebaya adalah siswa yang ditunjuk atau ditugaskan membantu 

teman yang mengalami kesulitan belajar, karena hubungan teman umumnya lebih 

dekat dibandingkan hubungan guru dengan siswa. 

 
Sari (2004: 10-11) mengemukakan Tutor sebaya adalah teman yang memiliki 

prestasi dan kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain ditunjuk oleh 

guru sebagai tutor untuk membantu teman yang mengalami kesulitan belajar 

dikarnakan hubungan teman umumnya lebih dekat dibandingkan hubungan guru 

dengan siswa. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur’an Surat 

Al-Imron ayat 79: 

 

 
“ jadilah kamu orang-orang yang beramal, melaksanakan apa yang kau ajarkan 
kepada orang-orang, dan apa yang engkau pelajari.” (Al-imron ayat 79) 

 
Sudah merupakan bagi seorang tutor sebaya untuk mengajarkan dan mengamal-

kan pengetahuan kepada teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar. Dari 

pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pem-belajaran tutor 

sebaya adalah model pembelajaran yang berfokus pada siswa, seorang siswa 

dipilih oleh guru dari kelompoknya karena memiliki kemampuan dan pemahaman 

lebih unggul dari teman lainnya, seorang tutor diberi tugas untuk membatu, 
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membimbing dan pengetahuan kepada teman sebaya atas kesulitan belajar yang 

dialami sehingga memiliki kemampuan yang sama. 

 
3.2 Syarat-syarat Tutor Sebaya 

Seorang tutor sebaya, dipilih oleh guru karna memiliki kemampuan lebih 

dibandingkan siswa lainnya. Mulyadi (2008: 85-86) untuk menentukan seorang 

siswa layak atau tidak sebagai tutor sebaya, harus memiliki syarat murid yang 

tergolong prestasi belajarnya baik, mempunyai hubungan sosial yang baik dengan 

teman-temannya. 

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 25) mengemukakan bahwa syarat yang 

terpenting menjadi tutor sebaya, yaitu dapat diterima atau disetujui oleh siswa 

yang mendapatkan program perbaikan sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut 

atau enggan untuk bertanya. Syarat kedua, tidak tinggi hati, kejam atau keras hati 

terhadap sesama kawan. Syarat ketiga, mempunyai daya kreatif yang cukup untuk 

memberi bimbingan yang dapat menerangkan pembelajaran kepada temannya. 

Dari syarat-syarat di atas, diperlukan kejelian terhadap guru dalam menilai 

kemampuan dari siswanya. Mungkin akan cukup sulit dalam mencari tutor sebaya 

seperti yang dipaparkan di atas, namun hal tersebut tidak akan sulit bila guru telah 

mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki setiap siswa. Syarat-syarat di 

atas bukanlah syarat mutlak dalam menentukan seorang tutor sebaya, karna guru 

itu sendirilah yang menentukan dan memilih tutor yang layak dari siswa yang 

dibimbingnya. 
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3.3 Tujuan dan Fungsi Kegiatan Tutor Sebaya 

Tujuan merupakan awal dari keberhasilan dalam pembelajaran yang ingin dicapai. 

Bahri dan Zain (Sari, 2006: 14-15) mengemukakan ada dua tujuan antara lain: 

1) Meningkatkan penguasaan pada siswa sesuai dengan muatan dalam modul 
untuk melakukan penanganan materi yang relevan. 

2) Untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang belajar mandiri dan 
menerapkannya pada masing-masing modul yang sedang dipelajari. 

 

Ahmadi dan Prasetiyo (1997: 169-170) mengemukakan ada empat fungsi tutor 

sebaya. Pertama intruksional, yakni melaksanakan proses pembelajaran agar para 

siswa aktif belajar mandiri melalui modul yang ditetapkan. Kedua diagnosis 

bimbingan, yakni membantu para siswa yang mengalami keterlambatan dalam 

mempelajari modul berdasarkan hasil penilaian formatif maupun sumatif, 

sehinggasiswa mampu membimbing diri sendiri. Ketiga administratif, yakni 

melaksanakan pencetakan, pelaporan, penilaian dan tehnik adminisratif lainnya 

sesuai tuntunan program modular. Keempat personal, yakni memberikan ketela-

danan kepada siswa seperti penguasaan materi modul, cara belajar, sikap dan 

perilaku yang secara tidak langsung menggungah motivasi belajar mandarin dan 

motif prestasi. 

 
Diharapkan dalam penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan 

fungsinya, sehingga dapat mencapai gol keberhasilan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggambungkan dua model pembelajaran menjadi satu. Dari 

fungsi dan tujuan pembelajaran tutor sebaya, sangatlah cocok sekali dengan model 

pembelajaran kooperatif, sehingga tidak mengubah tujuan dan fungsi dari model 

pembelajaran tutor sebaya. 
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3.4 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Tutor Sebaya 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurang dan kelebihan, begitu juga 

dalam model pembelajaran tutor sebaya.  Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013: 

184)  mengemukakan kelebihan  tutor sebaya adalah adanya hubungan lebih dekat 

dan akrab, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri, tutor 

sendiri kegiatanya merupakan pengayaan dan menambah motivasi belajar. Berikut 

ini adalah empat kelebihan tutor sebaya, antara lain: 

1) Hasil belajar lebih baik, bagi beberapa siswa tutor sebaya akan meningkatkan 

hasil belajar yang lebih baik yang mempunyai perasaan takut dan enggan 

kepada gurunya. 

2) Penguatan konsep, bagi tutor pekerjaan tutoring akan mempunyai akibat 

memperkuat konsep yang dibahas. 

3) Melatih kemampuan, bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri, 

memegang rasa tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas, dan melatih 

kesabaran. 

4) Mempererat hubungan sosial, bagi sesama siswa mempertebal perasaan sosial. 

 
Selanjutnya, ada lima kekurangan tutor sebaya, antara lain: 

1) Siswa yang dibantu terkadang sering tidak serius karena berhadapan denga 

temannya sendiri, sehingga hasilnya kurang memuaskan. 

2) Ada beberapa anak menjadi malu bertanya karena takut rahasianya diketahui 

temannya. 

3) Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutoring ini sukar dilaksanakan karena 

perbedaan kelamin antara tutor dengan siswa yang diberi program perbaikan. 
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4) Bagi guru yang sukar untuk menemukan tutor yang tepat bagi seseorang atau 

beberapa orang siswa yang harus dibimbing. 

5) Tidak semua siswa yang pandai atau cepat waktu belajarnya dapat 

mengerjakan kembali pada kawan-kawanya. 

Di atas telah dipaparkan kelebihan dan kekurangan tutor sebaya,  diharapakan 

dalam penelitian ini guru dapat mengatasi masalah dan kendala dalam prosesnya 

pembelajaran sehingga berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. 

 
4 Kemampuan Komunikasi matematis 

4.1 Pengertian Komunikasi matematis 

Sumarmo (2000) mengemukakan bahwa matematika sebagai bahasa simbol 

mengandung makna bahwa matematika bersifat universal dan dapat dipahami oleh 

setiap orang kapan dan di mana saja. Setiap simbol mempunyai arti yang jelas, 

dan disepakati secara bersama oleh semua orang.  Sebagai contoh simbol ‘9’ , 

operasi +, x , – berlaku secara nasional disetiap jenjang sekolah dimanapun 

sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Pengembangan bahasa dan simbol 

dalam matematika bertujuan untuk mengkomunikasikan matematika sehingga 

siswa dapat : 

1) Merefleksikan dan menjelaskan pemikiran siswa mengenai idea dan hubungan 

matematika; 

2) Memformulasikan definisi matematika dan generalisasi melalui metode 

penemuan; 

3) Menyatakan idea matematika secara lisan dan tulisan; 

4) Membaca wacana matematika dengan pemahaman; 
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5) Mengklarifikasi dan memperluas pertanyaan terhadap matematika yang 

dipelajarinya; 

6) Menghargai keindahan dan kekuatan notasi matematika dan peranannya dalam 

pengembangan ide matematika. 

 
Seperti yang telah dikemukakan oleh Huggins (1999) bahwa untuk meningkatkan 

pemahaman konseptual matematis, siswa bisa melakukannya dengan menge-

mukakan ide-ide matematisnya kepada orang lain. Schoen, Bean dan Ziebarth 

(Hulukati, 2005) mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

adalah kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik 

untuk pemecahan masalah, kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan 

sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel 

dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang 

gambar-gambar geometri. 

 
Greenes dan Schulman (Saragih, 2007) menyatakan bahwa komunikasi matematis 

merupakan kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi. 

Komnikasi matematis adalah modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan 

dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematika. Komunikasi 

matematis merupakan wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya 

untuk memperoleh informasi, berbagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, 

menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain. 

 
Romberg dan Chair (Sumarno, 2000) mengemukakan pendapatnya tentang 

komunikasi matematis secara luas. Pendapat pertama, komunikasi matematis 

menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika. 
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Pendapat kedua, komunikasi matematis dapat menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematis secara lisan atau tertulis dengan benda nyata, gambar, grafik dan 

aljabar. Pendapat ketiga, komunikasi matematis dapat menyatakan pristiwa sehari-

hari dalam bahasa atau simbol matematika, mendengarkan, mendiskusikan dan 

menulis tentang matematika termasuk komunikasi matematis. Pendapat keempat, 

komunikasi matematis adalah membaca dengan pemahaman suatu prestasi mate-

matika tertulis, membuat konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi 

dan generalisasi. Pendapat kelima, komunikasi matematis dapat menjelaskan dan 

membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. 

 
Baroody (Qohar, 2013: 47) mengemukakan lima aspek komunikasi, kelima aspek. 

Aspek pertama representasi (representing), berarti membuat bentuk lain dari ide 

atau masalah, contohnya dari bentuk tabel direpresentasikan dalam bentuk 

diagram atau sebaliknya. Representasi dapat membantu siswa untuk menjelaskan 

konsep atau ide, memudahkan mendapatkan stategi pemecahan dan fleksibelitas 

dalam menjawab soal matematika. Aspek kedua, mendengar (listening), aspek 

mendengar merupakan salah satu yang sangat penting dalam diskusi. Kemampuan 

dalam mendengarkan topik-topik yang sedang didiskusikan akan mempengaruhi 

pada kemampuan siswa dalam memberikan pendapat atau komentar. Aspek 

ketiga, membaca (reading), proses membaca merupakan kegiatan yang kompleks, 

karena di dalamnya terkait aspek mengingat, memahami, membandingkan, 

menganalisis, serta mengorganisasikan apa yang terkandung dalam bacaan. 

Dengan membaca seseorang dapat memahami ide-ide yang sudah dikemukakan 

orang lain leawat tulisan, sehingga terbentuklah suatu masyarakat ilmiah 

matematis, sehingga setiap anggota saling dapat menerima ide maupun gagasan 
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matematis. Aspek keempat, diskusi (discussing), di dalam diskusi siswa dapat 

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran-pikiran berkaitan dengan materi yang 

sedang dipelajari. Dalam diskusi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih 

berkwalitas, kelebihannya antara lain;   (a) dapat mempercepat pemahaman materi 

pembelajaran dan kemahiran menggunakan strategi; (b) membantu siswa meng-

kotruksikan pemahaman matematika; (c) menginformasikan  bahwa para ahli 

matematika biasa tdak memecahkan masalah sendiri-sendiri tetapi mem-bangun 

ide bersama pakar lainnya dalam satu tim, dan (d) membantu siswa menganalisis 

dan memecahkan masalah secara bijaksana. Aspek kelima, menulis (writing), 

menulis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan 

dan mengreflesikan pikiran, yang dituangkan dalam media. Menulis adalah alat 

yang bermanfaat dari berfikir, karena siswa memperoleh pengalaman matematika 

sebagai suatu aktivitas yang kreatif, dengan menulis siswa menstranfer 

pengetahuan yang dimilikinya ke dalam bentu tulisan.  

 
Kemampuan komunikasi matematis siswa bisa dikembangkan dengan berbagai 

cara, salah satunya dengan melakukan diskusi kelompok. Brenner (1998) 

menemukan bahwa pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis.  Adanya kelompok-  

kelompok kecil, maka intensitas seseorang siswa dalam mengemukakan 

pendapatnya akan semakin tinggi. Hal ini akan memberi peluang yang besar bagi 

siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Pada 

penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis akan diukur melalui 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan kemampuan komunikasi matematisnya 

secara tertulis. Setiap permasalahan matematika, pengukuran kemampuan  
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komunikasi secara tertulis dilakukan dengan indikator-indikator yaitu kemampuan 

menyatakan dan mengilustrasikan ide matematika ke dalam bentuk model 

matematika seperti bentuk persamaan, notasi, gambar dan grafik, atau sebaliknya. 

 
4.2 Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis siswa tersebut dapat diketahui setelah 

pemberian skor terhadap kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal 

komunikasi matematis. Pemberian skor kemampuan komunikasi matematis siswa 

didasarkan pada efektifitas, ketepatan, dan ketelitian siswa dalam menggunakan 

bahasa matematika seperti model, simbol, tanda, dan/atau representasi untuk 

menjelaskan operasi, konsep, dan proses. Pedoman penskoran tersebut merupakan 

modifikasi dari pedoman penskoran Maryland Math Communication Rubric yang 

dikeluarkan oleh Maryland State Department of Education (1991) berupa holistic 

scale untuk kelas 8 matematika. Sementara itu, menurut Cai, Lane dan Jacabscin 

(1996: 240), untuk mengungkapkan kemampuan komunikasi matematis dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi dan mengerjakan berbagai bentuk 

soal, baik pilihan ganda maupun uraian. Menurut Ansari (2003: 18), soal uraian 

yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa 

antara lain dapat berupa soal uraian berbentuk transfer, eksploratif, elaboratif, 

aplikatif, dan estimasi. Berikut ini diberikan contoh masing-masing bentuk soal 

tersebut. 

1) Soal berbentuk transfer 

Contoh: Atap sebuah rumah berbentuk limas. Alasnya berbentuk persegi 

panjang dengan panjang 20 m dan lebar 10 m. Jika tinggi limas 2 m, berapa 
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meter luas atap rumah tersebut? Soal yang menyangkut masalah lain yang 

diselesaikan dengan cara matematika. 

2) Soal bentuk eksporatif 

Contoh: Sebuah tangki berbentuk balok dengan alas berukuran 60 cm x 25 cm 

diisi air setinggi 14 cm. Jika 3.507 liter air ditambahkan ke dalam tangki itu, 

tentukan kenaikan air dalam tangki. 

3) Soal bentuk elaboratif 

Contoh: 

 

 

  
Pernahkah kamu berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila 

tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di atas, dapatkah kamu 

menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? 

Cobalah hitung! 

4) Soal bentuk aplikatif 

Contoh: Diketahui balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm dan tinggi 

5 cm. Carilah: 

a. Berapakah volume balok tersebut? 

b. Jika panjang, lebar dan tinggi balok tersebut bertambah 3 cm, berapakah 

volume balok sekarang? Berapa pertambahan volumenya? 

c. Jika panjang bertambah 4 cm, lebar bertambah 3 cm dan tinggi bertambah 

2 cm, berapakah volume balok sekarang? Berapa pertambahan volume-

nya? 

d. Buatlah sketsa gambar balok yang menunjukkan pertambahan itu 
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5) Soal bentuk estimasi 

Contoh: Gambarlah balok ABCD.EFGH. Gambarlah jaring-jaring balok serta 

berilah nama untuk setiap titik sudutnya, bila balok itu diiris sepanjang rusuk-

rusuk: 

a. EG, EH, HD, HG, EF, CG dan BF . 

b. EA, BF, AB, EH, FG, DG dan CG . 

c. AB, AC, BD, BF, CH, EH dan FG . 

 
5.  Aktivitas Belajar 

5.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi 

belajar mengajar. Aktivitas belajar memiliki beberapa yang berorientasi pada 

pandangan ilmu jiwa, yakni pandangan dari ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. 

Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh guru, sedangkan 

menurut pandangan ilmu jiwa modern aktivitas belajar didominasi oleh siswa. 

 
Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengekplorasi secara luas dengan 

objek yang dialami dan lingkungan belajar. Dengan demikian proses kontruksi 

pembelajaran pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Pada perinsip belajar 

adalah berbuat mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan, tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. Jadi aktivitas belajar sangat erat hubungan nya 

dengan interaksi siswa. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, pengertian 

aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, dan 

perhatian dalam interaksi kegiatan belajar di dalam kelas guna menunjang 
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keberasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan 

tersebut. 

 
5.2 Jenis-jenis Aktivitas belajar 

Menurut Diedric (Sardiman, 2011: 101) ada delapan jenis belajar yang 

digolongkan. Jenis pertama yaitu visual activities, yang termasuk di dalamnya 

misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain. Jenis kedua yaitu oral activities, seperti menyatakan merumuskan, 

bertanya, memberi saran, berpendapat, diskusi, interupsi. Jenis ketiga yaitu 

listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik dan pidato. Jenis keempat yaitu writing activities, seperti misalnya menulis 

cerita, karangan, laporan, menyalin. Jenis kelima yaitu drawing activities, 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Jenis keenam yaitu motor activities, 

yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model, mereparasi, berkebun, berternak. Jenis ketujuh yaitu mental activities, 

sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, mengambil keputusan. Dan jenis kedelapan yaitu emotinal 

activities, seperti misalnya, merasa bosan, gugup, melamun, berani, tenang. 

 
Berdasarkan berbagai pengertian jenis aktivitas di atas, berpendapat bahwa dalam 

belajar sangat dituntut keaktivan siswa. Siswa yang lebih banyak melakukan 

kegiatan yang langsung dibimbing seorang tutor sebaya dan tugas guru hanyalah 

untuk mengarahkan. Begitu pula dalam penelitian ini, model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya dapat meningkatkan komunikasi 

matematis dan aktivitas belajar siswa. 
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6. Rancangan Model Pembelajaran  

Tahapan penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran dapat dianalisis dari 

serangkaian tugas seorang pendidik dalam melaksanakan tugas pokoknya mulai 

dari merancang, melaksanakan sampai dengan mengevalusi pembelajaran. 

Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya 

dirancang sebagai solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk 

meningkatkan komunikasi aktivitas dan motivasi belajar. 

 
Agar pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya dapat 

berjalan dengan efektif, sebagai tahap awal pembelajaran dilaksanakan perlu 

diadakan seleksi yang dilaksanakan guru berdasarkan kreteria tutor sebaya. 

Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan seleksi tutor sebaya, antara lain: 

a. Dokumentasi, pada tahap ini guru melihat hasil kemampuan akademis siswa 

dari pembelajaran matematika pada semester ganjil. Siswa yang memiliki 

kemampuan akademis tinggi dipilih untuk menjadi seorang tutor. 

b. Wawancara, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan 

langsung kepada guru kelas dan guru mata pelajaran khususnya matematika. 

maka dipilihlah nama-nama siswa berdasarkan kreteria seorang tutor sebaya. 

Seorang tutor sebaya selain memiliki nilai akademis yang baik, juga harus 

memiliki kecakapan sosial yang baik. Disinilah diperlukan kejelian guru 

dalam menilai kemampuan dari siswanya. 

 
Tutor sebaya memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu: 

a. Memberikan tutorial kepada anggota terhadap materi ajar yang sedang 

dipelajari. 
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b. Mengkoordinir proses diskusi agar berlangsung kreatif dan dinamis. 

c. Menyampaikan permasalahan kepada guru pembimbing apabila ada materi 

ajar yang belum dikuasai. 

d. Menyusun jadwal diskusi bersama anggota kelompok, baik pada saat tatap 

muka di kelas maupun di luar kelas, secara rutin dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

e. Melaporkan perkembangan akademis kelompoknya kepada guru pembimbing 

pada setiap materi yang dipelajari, peran guru dalam metode diskusi kelompok 

terbimbing dengan tutor sebaya hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing 

terbatas. Artinya guru hanya melakukan intervensi ketika betul–betul 

diperlukan oleh siswa. 

 
Setelah dipilih tutor sebaya, maka pelu diadakan pembinaan. Pembinaan kepada 

siswa, khusus bagi seorang tutor sebaya merupakan pembekalan yang diberikan 

langsung oleh guru. Pembinaan tutor dilaksanakan minimal satu kali untuk setiap 

satu pertemuan. Pembinaan tutor dapat dilaksanakan diluar jam pelajaran atau 

sebelum pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya , disinilah tahap 

awal yang wajib dilaksanakan oleh guru sebelum pembelajaran dilaksanakan.  

Selanjutnya guru  dan tutor teman sebaya menyiapkan bahan ajar yang tepat untuk 

diberikan kepada tutor untuk dapat dipelajari, bahan ajar dapat berupa buku cetak, 

modul dan LKS. 

 
6.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif NHT Melalui Tutor Sebaya 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif yang dikembangkan 

dengan pembelajaran tutor sebaya, dapat dilaksanakan sebagai berikut: 



34 
 

Tabel.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif NHT Melalui Tutor 
Sebaya 

 
Tahapan  

Pembelajaran Proses Pembelajaran Pengembangan 

1. Persiapan • Seleksi Tutor teman sebaya dipilih siswa yang memiliki 
kemampuan akademik di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
siswa satu kelas (siswa yang pandai). 

• Melaksanakan diskusi ahli  yaitu pembekalan belajar tutor teman 
sebaya bersama nara sumber yaitu guru sebelum pembelajaran 
berlangsung. 

• Tutor teman sebaya mengkonsultasikan kesulitan belajar yang 
dialami pada materi pembelajaran.  

• Tutor teman sebaya dibantu guru menyiapkan bahan ajar untuk 
berupa buku cetak, modul atau LKS.   

• Mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat 
skenario pembelajaran. 

2. Pembentuk Kelompok • Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 
orang peserta didik. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap 
kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya. 

• Memberi nama kelompok dan nomor kepada siswa dalam 
kelompok berdasarkan urutan kemampuan siswa, dalam hal ini 
seorang tutor sebaya diberi urutan nomer 1. 

• Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau 
dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan 
kemampuan belajar. 

• Pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan tinggi, sedang 
dan rendah sebagai dasar dalam menentukan masing-masing 
kelompok. 

3. Buku Paket/Panduan Setiap kelompok dipandu tutor teman sebaya menyiapkan bahan ajar 
dan buku cetak, agar memudahkan tutor membimbing peserta didik 
dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. 

4. Diskusi masalah • Tutor teman sebaya memandu kelompok dari jalannya diskusi 
• setiap kelompok diberi tugas untuk mempelajari satu sub bab 

materi. Dalam hal ini tutor dalam kelompok tersebut membantu 
siswa yang kurang paham akan materi yang diberikan. 

• Menyelesaikan masalah berupa lembar LKS. 
• Dalam kelompokseorang tutor yang ditunjuk wajib membimbing 

temannya, berfikir bersama-sama dan meyakinkan bahwa setiap 
orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam 
LKS. 

5. Memanggil nomor anggota 
dan memberi jawaban 

• Tutor teman sebaya menyebut satu nomor dari para peserta didik 
dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan 
dan menyajikan jawaban kepada peserta didik di kelas. 

• Tutor teman sebaya membantu memberikan penjelasan bila 
diperlukan saat rekan kelompoknya mengalami kesulitan 
menjawab pertanyaan. 

6. Memberi Kesimpulan • Salah satu siswa (bukan tutor) dari setiap kelompok untuk 
menyampaikan sub materi yang diberikan, guru bertindak 
sebagai nara sumber utama. 

• Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara 
barurutan sesuai dengan urutan sub materi, beri kesimpulan dan 
klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu 
diluruskan. 

7. Memberi penghargaan • Memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor 
berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar kelompok 
dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). 

• Penghargaan terhadap seorang tutor sebaya berdasarkan 
penilaian aktivitas belajar saat diskusi kelompok. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Haydon (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan:  

“Using NHT strategies has an added benefit of improving students active 
participation, social skills, and cooperative skills while reducing disruptive 
behavior. Furthermore, oven without a behavioral incentive package, teacher can 
use the NHT strategy by itself and thereby improve student social and academic 
behavior in comparison with their typical teaching strategies.” 
 

Menggunakan strategi NHT memiliki manfaat tambahan yaitu meningkatkan 

partisipasi aktif siswa, keterampilan sosial dan keterampilan kooperatif sekaligus 

mengurangi perilaku yang menganggu. Lebih jauh lagi, guru dapat menggunakan 

strategi NHT dengan sendirinya dan dengan demikian meningkatkan perilaku 

sosial dan akademik sosial dibandingkan strategi pembelajaran yang sering 

mereka lakukan. 

 
Anwar (2006) dalam penelitiannya model pembelajaran kooperatif menyimpulkan 

berdasarkan respon siswa menyatakan bahwa siwa memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitiannya yang menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas belajar pada setiap pembelajaran pada setiap pembelajaran 

dan aktivitas guru dalam memfasilitasi siswa belajar semakin tinggi. 

 
Apriadi (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Number Head Together dan Two Say-Two Stray ditinjau dari 

aktivitas belajar siswa mengemukakan bahwa prestasi belajar matematika dengan 

pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together lebih baik di banding 

dengan pembelajaran langsung. 
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Herdian (Istiani, 2013) mengungkapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik. Hasil penelitannya 

menunjukkan bahwa pembelajaran NHT juga mendorong siswa untuk bekerja 

sama dalam kelompok, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam 

kelompok. Dari beberapa hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa dapat 

meningkatkan interaksi komunikasi dan aktivitas belajar siswa terjadi dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 
C. Kerangka Pikir  

Model pembelajaran yang tepat mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Model pembelajaran yang sering digunakan guru di sekolah adalah dengan 

pembelajaran langsung yang tidak banyak melibatkan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajarannya. Hal tersebut mengakibatkan suasana kelas kurang 

menyenangkan sehingga prestasi belajar siswa tampak biasa bahkan biasa jadi 

jelek. Di sekolah guru sering menerapkan pembelajaran kelompok, tetapi hanya 

sedikit guru yang tahu bahwa tidak semua pembelajaran kelompok merupakan 

pembelajaran kooperatif. Hingga kesanya pembelajaran masih bersifat tradisional 

dan tidak jelas langkah-langkah dan prosedurnya. Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran kelompok yang memiliki aturan dan fase-fase yang jelas. 

 
Kemampuan akademis yang tidak merata menjadi salah satu alasan mengapa 

model pembelajaran ini dapat terus dikembangkan, yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa berkemampuan sedang dan rendah. Karena model 
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pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai lima siswa yang 

mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, suku yang 

berbeda (heterogen). Pembelajaran ini sangat cocok dipadukan dengan 

pembelajaran tutor sebaya, selain itu dalam pembelajaran kooperatif ini sistem 

penilaian dilakukan terhadap kelompok dengan memberikan reward 

(penghargaan) diakhir pembelajaran. Jika kelompok tersebut mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan, dengan demikian setiap anggota 

kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam 

inilah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap 

kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok.  

 
Seorang tutor yang diambil dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan 

membantu teman sebayanya dan saling motivasi untuk keberhasilan 

kelompoknya. Sehingga setiap siswa akan memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan konstribusi demi keberhasilan kelompoknya. Berdasarkan hal 

tersebut pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Hads Together) dengan tutor 

sebaya sangat cocok sekali diterapkan di sekolah. Pada model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, seorang tutor memperoleh tanggung jawab kepada setiap 

anggota kelompok, tetapi keberhasilan kelompok menjadi tanggung jawab 

bersama.  

 
Model pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan 

tutor sebaya memungkinkan siswa menjadi guru bagi siswa lainnya, sehingga 

apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi dapat bertanya 
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kepada tutor sebaya. Dengan demikian kesulitan belajar dapat teratasi. Disamping 

itu pembelajaran NHT dengan tutor sebaya memungkinkan siswa saling 

mendukung, membatu dan peduli. Siswa yang kurang pandai mendapat masukan 

dari siswa yang kurang pandai, sehingga dapat menumbuhkan aktivitas belajarnya 

dan diharapkan hasil belajarnya dapat meningkatkan komunikasi matematis 

sehingga mencapai standar ketuntasan belajar. 

 
Komunikasi matematis yang dimaksud adalah Kemampuan siswa untuk menyam-

paikan dan mengkontruksikan simbol matematika dalam memecahkan masalah. 

Pengukuran komunikasi matematis secara tertulis dilakukan dengan indikator-

indikator yaitu kemampuan menyatakan dan mengilustrasikan ide matematika ke 

dalam simbol matematika persamaan, notasi, gambar dan grafik. Komunikasi 

matematis ini diukur dengan menggunakan tes hasil belajar siswa. 

 
Untuk mengukur aktivitas siswa adalah sejumlah keterlibatan dan kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa selama pembelajaran kooperatif tipe NHT, indikator 

aktivitas siswa ini meliputi, (a) mendengar dan memperhatikan secara aktif,        

(b) mempelajari konsep dan materi yang diajarkan, (c) bertanya, menjawab, dan 

berdiskusi antara sesama siswa, (d) membaca, memahami, dan mengerjakan LKS, 

(e) mempresentasikan hasil diskusi dan mengambil kesimpulan, (f) menyajikan, 

mengevaluasi, dan menyim-pulkan hasil belajar, (g) mengerjakan tes, (i) 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Aktivitas siswa ini diukur dengan 

menggunakan instrumen lembar pengamatan/observasi aktivitas siswa dalam 

mengelola pembelajaran. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dengan tutor sebaya menghasilkan model pembelajaran yang lebih 

efektif dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT biasa. 

2) Adanya peningkatan komunikasi matematis siswa setelah diterapkan pada 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan 

tutor sebaya. Dilihat dari peningkatan ketuntasan belajar pada siswa pada 

pokok bahasan bangun ruang bila proses pembelajaran menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan tutor 

sebaya pada siswa. 

3) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan tutor 

sebaya lebih dominan dari pada aktivitas guru.  
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III.   METODE PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di SMP Negeri 8 yang ada di Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung yang dipilih secara acak tahun 2015/2016. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 2015/2016.  

 
B. Jenis dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pengembangan yang menekankan 

pada pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dengan tutor sebaya. Pengembangan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan tutor sebaya menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Menurut Borg dan Gall (2003) 

penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti 

suatu langkah-langkah Borg dan Gall yang mengacu pada prosedur Sanjaya 

(2013) dengan beberapa modifikasi. Langkah-langkah penelitian pengembangan 

ini dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Studi Pendahuluan dan Pengumpulan Data 

Langkah awal dalam melakukan studi pendahuluan adalah mengumpulkan 

melakukan observasi dan wawancara terhadap guru matematika yang mengajar di 

sekolah untuk mengetahui kesulitan apa saja yang sering dialami siswa dalam 
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pembelajaran tersebut dan menentukan model pembelajaran yang tepat dalam 

mengatasinya, maka dipilihlah model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

tutor sebaya. Selanjutnya melakukan studi literatur model pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya  membuat desain pembelajarannya. 

2. Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar merupakan alat bantu yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor 

sebaya bahan ajar yang disiapkan, yaitu: Silabus, RPP, LKS lihat lampiran A. 

Materi yang disajikan adalah materi bangun ruang sisi datar untuk siswa kelas 

VII. Selanjutnya menyusun instrumen penilaian berupa lembar validasi baik 

kepada ahli materi maupun ahli media. Instrumen yang diberikan kepada guru 

berupa angket yang telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media lihat lampiran 

B1. 

3. Validasi Bahan Ajar Dilanjutkan Revisi 

Bahan ajar yang telah disusun kemudian direvisi oleh ahli materi dan ahli media 

yang berkompeten dibidangnya melalui lembar validasi. Bahan ajar yang telah 

divalidasi kemudian direvisi sesuai saran dari ahli materi dan ahli media.  

4. Focus Group Discussion Dilanjutkan Revisi 

Tahap ini dilakukan dengan mengundang guru-guru matematika tingkat 

SMP/sederajat yang ada di SMP Negeri 8 Bandar Lampung sebagai peserta FGD . 

Para peserta FGD ini kemudian mengkritisi bahan ajar yang dibuat peneliti 

melalui lembar angket respon guru terhadap bahan ajar. Setelah dianalisis oleh 

guru-guru tersebut, peneliti melakukan revisi sesuai hasil FGD lihat lampiran B2.  



42 
 

5. Uji Coba Lapangan Dilanjutkan Revisi 

Instrument tes yang telah direvisi pada tahap sebelumnya kemudian diujicobakan 

kepada siswa yang telah menempuh materi bangun ruang sisi datar, hasil tes lihat 

lampiran C.1. LKS kemudian diujicobakan kepada siswa 3 orang siswa dengan 

kemampuan matematis tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga siswa tersebut adalah 

siswa yang diberikan angket berisi uji keterbacaan LKS, lihat lampiran B.3. Hal 

ini dilakukan agar bahan ajar siap diujicobakan dalam skala yang lebih besar. 

Setelah data diperoleh, peneliti kembali melakukan revisi sesuai hasil uji coba.  

 
6. Uji Lapangan 

Uji pelaksanaan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya untuk meningkatkan 

komunikasi matematis dan aktivitas siswa. Uji coba ini akan dilakukan pada kelas 

VIII di SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG. Setelah akhir pembelajaran 

diberikan tes untuk menguji efektifitas model pembelajaran terhadap komunikasi  

matematis.  

 
7. Revisi Uji Lapangan 

Tahap ini dilakukan dengan merevisi desain pembelajaran yang telah digunakan 

siswa selama uji lapangan. Revisi yang dilakukan disesuaikan dengan hasil 

aktivitas siswa selama pelajaran matematika. 

 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini dilaksanakan SMP Negeri 8 Bandar Lampung pada siswa 

kelas VIII semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Sampel penelitian diambil 

menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 
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Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian 

ini adalah dengan mengambil dua kelas yaitu kelas NHT (kelas VIII.C) dan kelas 

NHT dengan tutor sebaya (kelas VIII.D). Melakukan pengumpulan data hasil 

dokumentasi guru matematika dan hasil wawancara dengan guru kelas. Hasilnya 

digunakan untuk mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok heterogen 

dan menentukan seorang tutor sebaya. Setiap kelompok terdapat siswa 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.  

 
D. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan pada pengembangan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan tutor sebaya,  

menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

Menurut Borg dan Gall (2003). Menurut Borg dan Gall ada tiga langkah dalam 

penelitian dan pengembangan yaitu studi pendahuluan, pengembangan dan 

eksperimen. Desain penelitian dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
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Penelitian  penelitian ini melibatkan satu kelompok eksperimen dan satu 

kelompok kontrol. Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen yang 

disebut kelas eksperimen adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model Pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya. Perlakuan yang 

diberikan pada kelompok kontrol yang disebut kelas kontrol adalah pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model Pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Selanjutnya aktivitas belajar dilakukan saat pembelajaran matematika berlangsung 

dengan kegiatan observasi/pengamatan langsung yang dibuktikan dengan lembar 

observasi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah: 

1) Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Data diperoleh dari melihat hasil pembelajaran pada semester ganjil 

yang diperoleh dari guru. 

 
2) Wawancara 

Wawancara dilaksanakan sebelum melakukan observasi ke objek pengamatan. 

Wawancara langsung kepada bapak Sutarno, S.Pd selaku guru bidang studi 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Hasil wawancara dapat 

dilihat dalam lampiran C.4. 

 
3) Metode tes 

Metode tes yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran bertujuan mengukur 

peningkatan hasil belajar matematika siswa dalam mencapai tujuan KKM yang 
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ditetapkan. Metode ini untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis model 

pem-belajaran kooperatif tipe NHT belajar yang dikembangkan dengan tutor 

sebaya. Instrumen yang digunakan berupa soal tes hasil belajar. 

 
4) Metode pengamatan 

Metode ini bertujuan mengamati siswa secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan aktivitas belajar yang dilakukan. 

 
F. Instrumen Penelitian 

Instumen dalam penelitan ini berupa tes kemampuan komunikasi matematis pada 

materi bangun ruang dan lembar pengamatan/observasi aktivitas belajar 

matematika siswa. Adapun tes komunikasi matematis digunakan untuk 

memproleh data tentang komunikasi matematis yang berbentuk soal pilihan 

ganda, sedangkan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas belajar 

matematika siswa. Secara umum prosedur yang ditempuh dalam penyusunan 

instrumen adalah: 

1) Menentukan kopetensi dasar dan indikator yang akan diukur. 

2) Menentukan kisi-kisi berdasarkan kopetensi dasar dan indikator. 

3) Menyusun butir tes kisi-kisi yang telah dibuat. 

4) Menyusun lembar observasi berdasarkan aktivitas belajar yang diamati. 

5) Melakukan uji coba instrumen dengan tujuan untuk mengetahi validitas dan 

reliabelitas instrumen. 

6) Setelah melakukan uji coba instrumen selanjutnya melakukan analisis 

instrumen. 

 



46 
 

Dari uraian maka secara khusus prosedur pengembangan instrumen dan alat 

evaluasi serta validitasnya dipaparkan sebagai berikut: 

1) Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes komunikasi matematis belajar matematika berupa soal-soal kontekstual yang 

berkaitan langsung dengan materi bangun ruang sisi datar, berfungsi untuk 

mengungkapkan kemampuan komunikasi matematis. Soal kontekstual disusun 

mengacu pada lima prinsip dasar penilaian yang menurut Ruseffendi (2001), 

Perinsip pertama, bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Perinsip 

kedua, lebih mengukur apa yang apa yang diketahui oleh siswa dari pada yang 

tidak diketahui. Perinsip ketiga, mengukur seluruh tujuan pendidikan matematika 

baik tingkat rendah, menengah maupun tinggi. Perinsip keempat, tidak hanya 

mengacu pada penilaian yang diperoleh melalui skor walaupun cara memproleh-

nya dengan cara objektif. Perinsip kelima adalah bersifat praktis. 

 
1) Uji Validitas 

Menurut Budiyono (2011: 10) suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila 

instrumen tersebut telah merupakan sampel yang representative dari keseluruhan 

isi yang tinggi, yang biasa dilakukan adalah dengan melalui experts judgement 

yaitu penilaian yang dilakukan oleh para pakar. Dalam upaya mendapatkan data 

yang akurat maka instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria tes yang baik. Validitas tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas isi. Para pakar dalam penilaian ini melakukan melakukan dua 

hal pokok. Pertama, menilai apakah kisi-kisi yang dibuat telah menunjukkan 

klasifikasi kisi-kisi telah mewakili isi (subtansi) yang akan diukur atau telah 

sesuai dengan konsep yang didefinisikan. Kedua, menilai apakah masing-masing 
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butir tes yang telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang 

ditentukan. Menurut Croker dan Algina (Budiyono, 2011: 10) mengemukakan 

prosedur langkah-langkah dalam penyusunan instrumen tes. Langkah pertama, 

mendominasikan domain kinerja yang akan diukur (pada tes prestasi dapat berupa 

serangkain tujuan pembelajaran atau kopetensi yang diwujudkan kisi-kisi). 

Langkah kedua, membentuk sebuah panel ahli (qualified) dalam domain-domain 

tersebut. Langkah ketiga, menyediakan kerangka terstuktur untuk proses 

pencocokan butir-butir soal dengan domain performan yang terkait. Langkah 

keempat, mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasarkan data yang diper-

oleh dari proses pencocokan pada langkah c. Apabila istrumen tes komunikasi 

matematis sudah dinyatakan valid oleh validator, intrumen tersebut akan 

dicobakan pada siswa siswa di luar sampel tetapi masih biasa masuk dalam 

populasi penelitian. Hasil uji coba instrumen tes ini kemudian dianalisis untuk 

mengetahui indeks kesukaran dan daya pembeda butir soal, serta reliabilitas 

instrumen tes. 

 
Dari data hasil analisis butir soal kepada 27 siswa kelas XI, untuk memperoleh 

koefesien validitas semua item dicari menggunakan rumus product moment. 

Kemudian dilanjutkan pada rumus thit untuk menentukan keberartian koefisien 

validitas, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Hasil Analisis Validitas Tes 

No Soal Nilai rxy thitung ttabel Keterangan 
1.a 0,59 2,85 2,06 Valid/cukup 
1.b 0,62 3,02 2,06 Valid/tinggi 
2 0,70 3,41 2,06 Valid/tinggi 
3 0,63 3,08 2,06 Valid/tinggi 

4.a 0,74 3,56 2,06 Valid/tinggi 
4.b 0,82 3,94 2,06 Valid/tinggi 
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Dari uji validitas thitung > ttabel maka hasil ketentuan validitas dianggap valid dan 

nilai rxy yang diperoleh, hasilnya dikonsultasikan kekreteria uji, yaitu: 

Antara 0,80 – 1,00 sangat tinggi. 

Antara 0,60 – 0,79 tinggi. 

Antara 0,40 – 0,59 cukup. 

Antara 0,20 – 0,39 rendah. 

Antara 0,00 – 0,19 sangat rendah. 

 
2) Uji Reliabilitas 

Realibilitas instrumen menggunakan rumus Alpha (Cronbach Alpha). Russeffendi 

(1998) dengan bantuan SPSS diperoleh koefesien reabilitas untuk instrumen 

kemampuan komunikasi matematis sebesar 0,875. Instrumen dengan koefisien 

reabiltas 0,875 tergolong dalam instrumen dengan koefisien reabilitas tinggi. 

Arikunto (2007: 109) Tingkat reabilitas tes bisa menggunakan rumus Alpha 

sebagai berikut: 

��� =	� �
� − 1	
1 −

∑ σ��� � 

 

keterangan: 

 ��� = indeks reliabilitas instumen 
 N  = banyaknya butir instrument 
 ∑ σ� = jumlah varians butir soal 
 �� = variansi total 

Instrumen dikatakan reabel jika ��� ≥ 0,70 

 
Hasil yang diperoleh ditabulasikan dan diselesaikan dengan memakai rumus 

Alpha. Nilai uji reliabilitas sebesar 0,82 jika dikonsultasikan kriteria reabilitas, 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki realibilitas 
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sangat tinggi. Dengan demikian instrument ini dapat digunakan dan dipakai 

sebagai alat ukur. Lihat lampiran C.6. 

 
3) Tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal menyatakan proporsi banyaknya peserta yang 

menjawab benar butir soal tersebut terdapat seluruh peserta didik. Untuk mencari 

tingkat kesukaran soal dapat menggunakan SPSS. Budiyono (2011: 30) Indeks 

tingkat kesukaran butir soal dirumuskan dengan rumus berikut: 

P = 
�
� 

 
keterangan: 
 P = indeks kesukaran 
 B = banyaknya peserta tes menjawab benar 
 N = banyaknya seluruh siswa peserta tes 
 
Suatu butir soal dianggap baik jika indeks kesukaranya bernilai 0,30 ≤ � ≤ 0,70. 

 
Dari data tingkat kesukaran butir soal nilai hasil tes kepada 27 siswa kelas XI. 

Hasil data tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat Tabel 3.1 yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Nomor Soal 1.a 1.b 2 3 4.a 4.b 

Indeks Kesukaran 0,59 0,85 0,26 0,93 0,67 0,70 

Keterangan Baik Baik 
Tidak 
Baik 

Tidak 
Baik 

Baik Baik 

  
Dari data hasil analisis tingkat kesukaran butir soal diperoleh  nomor soal 1.a, 1.b, 

4.a dan 4.b memiliki indek kesukaran katagori baik karena indeks kesukaranya 

bernilai 0,30 ≤ � ≤ 0,70. Sedangkan nomor soal 2 memiliki nilai indek 

kesukaran rendah  yaitu 0,26 dan nomor soal 3 memiliki nilai indek kesukaran 
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tinggi yaitu 0,93. Sehingga nomor soal 2 dan 3 adalah katagori tidak baik. Hasil 

tes lampiran C.1. 

4) Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui 

kesanggupan soal dalam membedakan siswa pandai dan siswa kurang pandai. 

Analisi daya pembeda ini dapat dicari dengan menggunakan SPSS dan juga 

rumus, sebagai berikut: 

D = ��- �� 
 
keterangan: 
 D = Daya pembeda 

PA = 
��
�� = Tingkat kesulitan pada kelompok atas.  

Dengan aturan 27% urutan teratas adalah kelompok atas. 

PB = 
��
�� = Tingkat kesulitan pada kelompok bawah.  

Dengan aturan 27% urutan terbawah pada kelompok bawah. 

Butir soal dikatakan mempunyai daya beda yang baik apabila indeks daya 

bedanya sama atau lebih dari 0,30 (D≥ 0,30). 
 
2) Pengamatan Aktivitas Belajar 

Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan aktivitas siswa. Lembar 

pengamatan digunakan untuk mendiskripsikan segala aktivitas baik siswa maupun 

dalam proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. Hasil lembar pengamatan untuk siswa dianalisis untuk mengetahui 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.  

 
Anwar, K. (2006) Langkah-langkah menyusun instrumen pengamatan aktivitas 

siswa adalah sebagai berikut. 

1. Pembatasan indikator yang akan diamati. 
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2. Membuat aktivitas siswa yang kemungkinan dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran. 

3. Memberikan skor pada lembar pengamatan sesuai dengan aktivitas siswa. 

4. Indikator aktivitas siswa yang akan diamati dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Indikator Aktivitas Siswa 

No Indikator Aktivitas Siswa 
1. Mendengar dan memperhatikan 

secara aktiftutor sebaya 
• Mendengarkan/memperhatikan penjelasan tutor 

sebaya (termasuk mencatat yang relevan dengan 
PBM). 

2. Mempelajari konsep dan materi 
yang diajarkan  

• Membaca/mencermati (buku siswa) 

3.  Bertanya, menjawab, dan 
berdiskusi antara sesama siswa 

• Anggota Kelompok bertanya, tutor sebaya 
menjawab pertanyaan (terjadi diskusi antar 
sesama siswa) 

4. Membaca, memahami dan 
mengerjakan LKS 
 

• Bekerja dalam menyelesaikan tugas meliputi. 
a. Bekerja menyelesaikan tugas yang men jadi 

tanggung jawabnya kelompok. 
b. Bekerja menyelesaikan tugas secara  

individu. 
c. Melakukan kegiatan penularan hasil belajar 

tutor  ke anggota kelompoknya. 
5. Mempresentasikan hasil 

diskusi/mengambil kesimpulan 
• Guru memanggil nomor secara acak dan 

mengajukan pertanyaaan 
a.  Siswa memberi jawaban 
b.  Siswa menanggapi pertanyaan guru 

6. Menyajikan, mengevaluasi, dan 
menyimpulkan hasil belajar 

• Menyajikan hasil belajar kelompok di depan 
kelas. 

• Mengkaji ulang hasil belajar kelompok meliputi. 
a.  Mengkaji ulang hasil belajar kelompok 
b.  Mengerjakan tes 

7. Mengerjakan tes • Mengerjakan tes secara mandiri 

8. Menyimpulkan hasil 
pembelajaran 

• Menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

Aktivitas belajar dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan belajar 

siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Untuk melengkapi 

pengamatan aktivitas siswa, maka perlu dibuat pedoman observasi.  Instrumen 

pengamatan aktivitas siswa perlu divalidasi oleh para ahli dan diujicobakan 

terlebih dahulu. Berdasarkan hasil uji coba dicari reliabilitas dengan 

menggunakan rumus percentage of agreement. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: 

1) Uji Normalitas Data 

Analisis tahap awal berupa uji normalitas data. Hasil uji normalitas ada digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh membentuk distribusi normal atau 

tidak. Di samping itu, digunakan untuk menentukan statistik yang dipakai. 

Apabila hasil uji normalitas menghasilkan data berdistribusi normal, maka 

statistik yang dipakai adalah statistik parametrik, dan sebaliknya jika tidak 

berdistribusi normal, statistik yang dipakai adalah statistik non parametrik. 

Sudjana (1996: 294) Pengujian normalitas menggunakan uji chi kuadrat dengan 

rumus: 

    �= ∑ � !"#!)$
#!

%&'� , 

 
Keterangan: 

Oi :  frekuensi observasi 
Ei :  frekuensi harapan 
K :  banyaknya interval 

Data berdistribusi normal jika besar χhit
2< χtabel

2 dengan taraf kesalahan 5% dan 
derajat kebebasan k–3 
 
 
Hasil uji normalitas data diperoleh pada kelas NHT diperoleh data ()&�  = 20,65. 

Untuk taraf signifikan 5% (* = 0,05), 	(,-. = 11,1. Terima Ho, jika ()&� <
(,-. 	dari hasil perhitungan kelas NHT didapat 20,65 > 11,1 data berasal dari 

populasi berdistibusi normal. Hasil uji normalitas data diperoleh pada kelas NHT 

dengan tutor sebaya diperoleh data ()&�  = 23,51. Untuk taraf signifikan 5% 

(* = 0,05),	(,-. = 11,1. Terima Ho, jika ()&� < (,-. 	dari hasil perhitungan 
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kelas NHT dengan tutor sebaya didapat  23,51 > 11,1 data berasal dari populasi 

berdistibusi normal. Lihat lampiran C.6. 

2)  Analisis Tahap Akhir 

Apabila data berdistribusi tidak normal, pengujian hipotesis menggunakan 

statistik non parametrik. 

a. Uji Ketuntasan Belajar 

Ho: µo < 7,00,  tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika kelas model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya dengan  

kelas model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Ha: µo ≥ 7,00,     ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika kelas model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya dengan  

kelas model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 
Sudjana (2005: 239) menguji hipotesis keberhasilan pembelajaran (kreteria 

ketuntasan belajar), dapat menggunakan rumus: 

0)&� = (�111 − (
23 14� +

14
 

 
Keterangan: 
n1  : banyak siswa yang telah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT  
    dengan tutor sebaya (�  : rata-rata hasil belajar siswa yang telah menerapkan pembelajaran  
    kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya 
n2  : banyak siswa yang telah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT (  : rata-rata hasil belajar siswa yang telah menerapkan pembelajaran  
    kooperatif tipe NHT 2�  : standar deviasi siswa siswa yang telah menerapkan pembelajaran  
    kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya 2  : standar deviasi siswa siswa yang telah menerapkan pembelajaran  
    kooperatif tipe NHT 
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Dengan kriteria terima Ho jika −0��"� 6 7)< t < 0��"� 6 7). Selain itu Ho ditolak 

dimana −0��"� 6 7) = nilai t dari distribusi siswa dengan peluang 0��"� 6 7), dengan 

* = taraf signifikan dan derajat kebahasaan (dk) = n1 + n2 – 2. 
 
 
Dari hasil menguji hipotesis keberhasilan belajar dilihat dari KKM 0)&� 	 = 2,86. 

Terima Ho jika −0��"� 6 7)< t < 0��"� 6 7) selain itu Ho ditolak jika untuk taraf 

nyata * − 0,05 0,-. = 	2,00. Ho ditolak, jika 0)&� > 0,-., dari perhitungan 

didapat 2,86 > 2,00 dengan demikian dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata 

hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan tutor sebaya dengan kelas model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Lihat 

lampiran C.5. 

 
b. Diskripsi Terhadap Aktivitas Siswa 

Untuk mendiskripsikan aktivitas siswa, respon siswa terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya digunakan analisis 

persentase (%) yakni banyaknya setiap aktivitas dibagi dengan seluruh frekuensi 

aktivitas dikali 100%. Hasil pencapaian aktivitas pembelajaran siswa setiap 

pertemuan dapat dilihat dalam lampiran C.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan yaitu: 

1. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya 

yang dilihat dari peningkatan komunikasi matematis dan aktivitas belajar. Pada 

pengembangan ini terdiri dari tiga tahap pembelajaran dan tujuh fase 

pengembangan pembelajaran, yaitu (1) tahap pembelajaran awal, terdiri dari 

fase persiapan. (2) tahap inti terdiri dari lima fase, yaitu fase pembentukan 

kelompok, fase buku paket dan panduan, fase diskusi masalah, fase memanggil 

nomor anggota dan memberi jawaban, dan fase memberi kesimpulan, dan      

(3) tahap penutup, terdiri dari fase memberi penghargaan. Tahap inti pada fase 

diskusi masalah peran tutor teman sebaya dimasukkan sebagai pengembangan 

model pembelajaran NHT. Pada fase diskusi masalah, peran tutor teman sebaya 

adalah memandu kelompok dari jalannya diskusi. Dalam hal ini tugas tutor 

membantu siswa/teman yang kurang faham akan materi yang dipelajari. LKS 

dibuat sebagai alat bantu yang memandu seorang tutor dalam membimbing 

temannya, berfikir bersama-sama dalam menemukan jawaban dari pertanyaan 

yang telah dimuat dalamnya. LKS memberikan kemudahan tutor membantu 

siswa/teman terutama dalam proses diskusi dan belajar berjalan dengan baik 

dan lancar. 
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2. Hasil kemampuan komunikasi matematis siswa pengembangan model pem-

belajaran kooperatif tipe NHT dengan tutor sebaya terlihat sangat baik. Terlihat 

pada kelas NHT dengan tutor sebaya lebih dari 92% siswa mencapai nilai 

KKM. Sedangkan pada kelas NHT hanya 32% saja siswa mencapai nilai 

KKM. 

3. Berdasarkan hasil penilaian aktivitas pembelajaran secara keseluruhan didapat, 

indikator persentase rata-rata aktivitas belajar siswa kelas NHT dengan tutor 

sebaya lebih tinggi dari pada persentase indikator rata-rata aktivitas kelas NHT. 

Dengan demkian dapat disimpulkan berdasarkan persentase rata-rata hasil 

aktivitas pembelajaran siswa kelas NHT dengan tutor sebaya dapat lebih baik 

meningkatkan aktivitas pembelajaran dari pada kelas NHT. 

 
B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi guru atau sekolah khususnya pada pembelajaran matematika dapat 

dijadikan referensi dan dapat dikembangkan. Model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan tutor sebaya dapat digunakan pada materi pembelajaran yang 

lain. Hendaknya sebelum memulai pelajaran guru terlebih dulu mempersiapkan 

media pembelajaran yang baik dan tepat agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan tutor sebaya, hendaknya peneliti lebih selektif dalam memilih 

tutor sebaya. Pemilihan tutor dapat dilakukan dengan tes kemampuan awal 

untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang materi pokok yang akan 

dipelajari. Penilaian indikator kemampuan aktivitas belajar siswa hendaknya 
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disetiap pertemuan dilakukan pengamatan secara keseluruhan bukan secara 

kelompok sebagai sampel, guna mencapai hasil yang diharapkan.  
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