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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP PRESTASI

BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV
SDN 1 RAWA LAUT

Oleh

CYNDI OLIVIA

Masalah penelitian ini adalah masih rendahnya prestasi belajar matematika

peserta didik di SD N 1 Rawa Laut . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together(NHT)

dan perbedaan prestasi belajar sebelum dan sesudah menggunakan model

kooperatif tipe NHT . Jenis penelitiaan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah quasi eksperimen dengan menggunakan desain nonequivalent control

group. Metode  pengumpulan data menggunakan instrument tes hasil belajar dan

lembar observasi aktivitas peserta didik. Data dianalisis menggunakan rumus

regresi linear sederhana dan t-test. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh

dan perbedaan dalam menggunakan model kooperatif tipe NHT terhadap prestasi

belajar matematika peserta didik kelas IV SD N 1 Rawa Laut.

.

Kata kunci: matematika. numbered head together, prestasi belajar



ABSTRACT

THE EFFECT OF IMPLEMENTATION COOPERATIVE LEARNING
TYPE NUMBERED HEAD TOGETHER TO THE STUDENTS

ACHIEVEMENT OF MATHEMATIC AT THE FOURTH
GRADE OF SDN 1 RAWA LAUT

by

CYNDI OLIVIA

The problem in this research was the students’ achievement of mathematic
learning was  still  low in SD Negeri 1 Rawa Laut. This study aims to find out the
effect of cooperative learning type Numbered Head Together to the  students’
achievement of msthemstic learning and difference before and after the use of
cooperative learning type NHT . The method of this research was experimental
research which used nonequivalent control group design. Multiple choice test and
observation sheet were use as the instruments for data collecting technique. The
data analyzed by using simple linear regression formula and t-test. The results
shows there was effect by using the cooperative learning type NHT to the
students’ achievement of mathematic and there was difference before and after
using cooperative learning type NHT at the fourth grade students of SD Negeri 1
Rawa Laut academic year 2017/2018.

Keywords: achievement of  learnig process, mathematic, numbered head together
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern di era globalisasi menuntut

adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui

pendidikan. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat berdiri dengan mandiri,

kuat dan berdaya saing tinggi dengan cara membentuk generasi muda yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, serta memiliki

keterampilan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal I ayat 1 yang menjelaskan bahwa,

pendidikan merupakan :

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut dapat
diwujudkan dengan sistem pendidikan yang jelas, yakni pendidikan
berbasis karakter.

Pada pasal 1 ayat 1 UU RI ini jelas disebutkan bahwa proses pembelajaran

yang diharapkan adalah pembelajaran yang mengharapkan peserta didik secara

aktif dapat mengembangkan potensi yang dimiliki individu, membentuk

kepribadian individu yang cakap, kreatif, mandiri, berkarakter serta bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa .
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Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar (SD), oleh karena itu penanaman

konsep materi sangat penting di semua mata pelajaran, baik mata pelajaran

yang memiliki tingkat kesukaran paling rendah hingga paling tinggi. Salah satu

mata pelajaran yang diajarkan adalah matematika. Matematika adalah mata

pelajaran yang berkaitan dengan angka dan rumus dalam pengaplikasiannya,

dan memiliki kesukaran yang tinggi apabila peserta didik tidak memperhatikan

dengan baik. Belajar matematika membutuhkan ide gagasan dan konsentrasi

tinggi. Latihan dan praktik membantu peserta didik mengingkatkan prestasi

belajar mereka sehingga materi pelajaran akan mudah dipahami.

Hal ini sesuai dengan pengertian matematika dalam Permendiknas No. 22

Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa:

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan
memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi
informasi dan komunukasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan
matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan
matematika diskrit. Diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak
dini untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan. Mata
pelajaran matematika perelu diberikan kepada sema peserta didik mulai
dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan
berpikir logis, anlitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan
bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat
memiliki kemampuan, memperoleh, mengelola, dan memanfaatan
informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak
pasti dan kompetitif. Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran
matematika diharapkan mampu menciptakan paradigma peserta didik
terhadap kegunaan matematika dalam kehidupan. Namun tidak mudah
untuk dapat menumbuhkan sikap menghargai kegunaan matematika
dalam kehidupan, sebab konsep matematika disajikan dalam bentuk
abstrak.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran matematika diharapkan mampu

menciptakan paradigma peserta didik terhadap kegunaan matematika dalam

kehidupan. Namun tidak mudah untuk dapat menumbuhkan sikap menghargai
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kegunaan matematika dalam kehidupan, sebab konsep matematika disajikan

dalam bentuk abstrak. Soedjadi (dalam Muhsetyo, dkk., 2008: 1.2)

mengemukakan bahwa keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak,

yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika beserta

ciri lainnya yang tidak sederhana, menyebabkan matematika tidak mudah

untuk dipelajari, dan pada akhirnya banyak peserta didik yang kurang tertarik

terhadap matematika.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 Tentang

Kompetensi Inti (KI) Dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran dalam Kurikulum

2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, dinyatakan bahwa :

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu,
kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri
sendiri untuk kelas IV, V, dan VI.

Masalah ini salah satunya menjadi tugas pendidik sebagai pengajar dan

pendidik di sekolah. Peran pendidik pada proses pembelajaran sangat penting

bagi pesera didik untuk memberikan umpan balik yang sesuai sehingga dapat

diterima pesera didik. Umpan balik yang sesuai dilakukan dengan menciptakan

suasana yang menumbuhkan semangat belajar serta meningkatkan prestasi

belajar yang baik. Seorang pendidik yang profesional tidak cukup hanya

dengan menguasai materi pelajaran saja, akan tetapi seorang pendidik harus

mampu mengayomi, menjadi contoh, dan selalu mendorong peserta didik

untuk lebih baik dan maju. Selain faktor pendidik, dalam mewujudkan

peningkatan mutu pendidikan juga tidak terlepas dari faktor pesera didik

karena peserta didik merupakan titik pusat proses pembelajaran. Keberhasilan
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pembelajaran matematika peserta didik dapat dilihat dari prestasi belajar

peserta didik. Nilai prestasi belajar matematika dapat dipakai sebagai

parameter untuk menilai keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di

sekolah dan juga mengukur  kinerja pendidik dalam melaksanakan proses

pembelajaran.

Seorang pendidik harus kreatif dalam memilih model pembelajaran. Model

yang sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan

kapasitas intelektual peserta didik, menyenangkan, dan harus membuat peserta

didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran merupakan

suatu unsur pola, rancangan belajar yang digunakan sebagai pedoman dalam

proses belajar untuk mencapai tujuan belajar yang baik. Model belajar yang

efektif adalah yang membuat peserta didik mampu berpikir kritis dan aktif

dalam proses pembelajaran.

Tujuan dari penggunaan model pembelajaran adalah agar proses pembelajaran

semakin bervariasi dan tidak membosankan, agar belajar peserta didik menjadi

aktif, dan membuat peserta didik semakin semangat dalam belajar karena

mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil survey penelitian pendahuluan yang dilakukan pada

tanggal 7 November 2017 di kelas IV SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar

Lampung diperoleh data hasil belajar matematika yang dicapai seluruh

peserta didik kelas IV umumnya kurang optimal. Data yang diperoleh pada

prestasi belajar matematika tahun ajaran 2017/2018 seperti tabel berikut ini:
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Tabel 1 Nilai UAS Matematika Semester Ganjil Peserta Didik Kelas IV SD

Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung

Kelas Jumlah
Peserta
didik

Nilai KKM Jumlah
Ketuntasan

Presentase
(%)

Ketuntasan

Keterangan

IV A 40
≥70 70 17 42,50 Tuntas

<70 23 57,50 Belum
Tuntas

IV B 34 ≥70 70 12 35,30 Tuntas
<70 22 64,70 Belum

Tuntas
IV C 40 ≥70 70 14 35,00 Tuntas

<70 26 65,00 Belum
Tuntas

IV D 40 ≥70 70 18 45,00 Tuntas
<70 22 55,00 Belum

Tuntas
IV E 32 ≥70 70 16 50,00 Tuntas

<70 16 50,00 Belum
Tuntas

IV F
31

≥70 70 16 51,60 Tuntas

<70 15 48,40 Belum
Tuntas

Jumlah Siswa 217 Peserta Didik

Jumlah Siswa Nilai

di Atas KKM

93 Peserta Didik  (42,90%)

Jumlah Siswa Nilai

di Bawah KKM

124 Peserta Didik ( 57,10%)

Sumber: Dokumentasi Wali Kelas IV SD Negeri 1 Rawa Laut

Berdasarkan tabel 1 di atas peserta didik yang memperoleh nilai di atas

kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan nilai 70 ada sebanyak 93 peserta

didik dari 217 peserta didik atau sebanyak 42,86%. Sedangkan 57,14% atau

sebanyak 124 peserta didik dari 217 peserta didik belum mencapai KKM.

Berdasarkan kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar

matematika peserta didik kelas IV semester ganjil SD Negeri 1 Rawa Laut

tahun ajaran 2017/2018 relatif rendah.
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Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan

mengobservasi lingkungan sekolah serta mewawancarai pendidik kelas IV SD

Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung, diketahui bahwa pendidik-pendidik

sudah banyak menggunakan model-model pembelajaran kooperatif yang

diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi belum maksimal

sehingga keadaan kelas tidak terkendali dan juga peserta didik seringkali

mengalami kesulitan dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal-soal latihan

matematika.

Peserta didik yang belum mengerti apa yang dijelaskan oleh pendidik malu

bertanya kepada pendidik, dan kepada teman yang sudah mengerti peserta

didik kesulitan untuk berdiskusi. Terlebih lagi pendidik jarang memberikan

soal-soal latihan. Pendidik hanya menjelaskan materi dan membuat

rangkuman. Oleh karena itu jika peserta didik diberi soal-soal latihan mereka

tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menjawab soal-soal yang sama persis

dengan yang dicontohkan oleh pendidik.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran

dalam masalah ini adalah pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Tipe pembelajaran ini

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi peserta didik. Model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) akan memberikan pengalaman belajar

bekerja sama dalam kelompok, saling membantu, tidak membeda-bedakan

sesama teman, dan saling memberikan masukan serta gagasan untuk
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menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga memupuk rasa kebersamaan

antar peserta didik.Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

(NHT) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi

gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk

meningkatkan kerjasama peserta didik, Numbered Head Together (NHT) juga

bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam

pembelajaran dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) Terhadap Prestasi Belajar

Matematika Peserta didik Kelas IV di SD Negeri 1 Rawa Laut”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Peserta didik kurang bersemangat dalam proses pembelajaran.

2. Proses pembelajaran dominan berpusat pada pendidik.

3. Model pembelajaran yang bervariasi sudah diterapkan tetapi kurang

maksimal.

4. Rendahnya prestasi belajar matematika peserta didik rata-rata masih di

bawah KKM yaitu 57,14 % atau sebanyak 124 peserta didik dari 217

peserta didik.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah pada

Rendahnya Prestasi belajar Matematika ranah kognitif peserta didik kelas IV

SD Negeri 1 Rawa Laut tahun ajaran 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik sebelum

dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together (NHT) kelas IV SD Negeri 1Rawa Laut tahun ajaran

2017/2018?

2. Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika

peserta didik kelas IV SD Negeri 1Rawa Laut tahun ajaran 2017/2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik

sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together (NHT) peserta didik kelas IV SD Negeri 1

Rawa Laut Tahun Ajaran 2017/2018.
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2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi belajar

matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Rawa Laut Tahun Ajaran

2017/2018.

F. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat member manfaat tertentu bagi

semua  pihak. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan bagi pendidik dan calon pendidik dalam  mengetahui

keadaan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap

prestasi belajar matematika peserta didik.

2. Manfaat Praktis

a. Peserta didik

Memberikan pengalaman belajar melalui model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) sebagai alternatif

pembelajaran untuk meningkatkan semangat peserta didik sehingga

hasil belajar meningkat.

b. Pendidik

Menginformasikan kepada pendidik dalam proses pembelajaran

untuk lebih kreatif dalam menggunakan model-model

pembelajaran, khususnya model pembelajaran kooperatif tipe
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Numbered Head Together (NHT) yang dapat diterapkan untuk

meningkatkan hasil belajar peserta didik.

c. Kepala Sekolah

Memberikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas pendidik

di sekolah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif

Numbered Head Together (NHT) .

d. Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan

pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang telah diteliti.

e. Peneliti Lainnya

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin

mengkaji lebih dalam mengenai model pembelajaran kooperatif

Numbered Head Together (NHT) .



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Belajar

1.1 Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan manusia dimana adanya

perubahan setelah mengalami proses tersebut seperti dari yang tidak

tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Perubahan yang

terjadi meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. . Belajar

merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan

lingkungannya untuk mengubah perilakunya. Dengan demikian, hasil

dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang

relative permanen pada diri orang yang belajar, perubahan yang

diharapkan adalah perubahan kea rah yang positif atau yang lebih

baik.

Menurut Al- Tabany (2014: 18) “belajar secara umum diartikan

sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau

karakteristik seseorang sejak lahir”.
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Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah suatu “proses usaha yang

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Menurut Sardiman (2013:21) “belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa

raga, psiko-fisik, untuk menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya,

yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas penulis menarik kesimpulan bahwa

belajar merupakan suatu proses perubahan dalam diri manusia yang

tampak dalam perubahan tingkah laku meliputi perubahan dari aspek

kognitif, afektif dan psikomotorik yang didapatkan dari

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya.

1.2 Prinsip Belajar

Prinsip belajar adalah landasan berpikir dan landasan berpijak agar

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik

dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya

pembelajaran, baik bagi peserta didik dalam upaya mencapai hasil

yang diinginkan.

Menurut Susanto (2013: 89) prinsip belajar yaitu sebagai berikut :
(a)belajar merupakan bagian dari perkembangan, (b) belajar
berlangsung seumur hidup, (c) keberhasilan belajar dipengaruhi
oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha
individu secara aktif, (d) belajar mencakup segala semua aspek
kehidupan, (e) kegiatan belajar berlangsung disembarang tempat
dan waktu, (f) belajar berlangsung baik dengan pendidik atau
tanpa pendidik, (g) belajar yang terencana dan disengaja menuntut
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motivasi yang tinggi, (h) perbuatan belajar bervariasi dari yang
paling sederhana sampai dengan yang amat komplek.

Pendapat lain mengenai prinsip-prinsip belajar menurut Dimyati dan

Mudjiono (2015: 42) prinsip-prinsip belajar ada tujuh prinsip, yaitu :

(a) Perhatian dan motivasi, (b) Keaktifan (c) Keterlibatan langsung atau

berpengalaman (d) Pengulangan (e) Tantangan (f) Balikan dan

penguatan (g) Perbedaan individual

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

prinsip dalam belajar itu merupakan segala sesuatu yang dijadikan

acuan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik

dengan peserta didik dimana semua prinsip tersebut bertujuan

menumbuhkan semangat kepada peserta didik untuk giat dalam belajar

sehingga dalam pembelajaran pendidik dapat berhasil menyampaikan

materi kepada peserta didik, dan peserta didik dapat mendapatkan hasil

belajar sesuai dengan tujuan belajar.

1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa

faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yaitu berasal

dari dalam diri seseorang yang belajar dan ada pula dari luar

diri.Pada dasarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar sebagai prestasi belajar peserta didik. Menurut Munadi dalam

Rusman, (2014: 124) “faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

antar lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
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Faktotr internal meliputi faktor fisiologis dan faktor

psikologis.Sementara faktor eksternal meliputi faktor  lingkungan

dan faktor instrumental”.

Di bawah ini dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang

sedang belajar.

2. Faktor Eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu.

Selanjutnya Susanto (2013:12) mengemukakan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut:

(a)Faktor Internal merupakan faktor yang bersumber dari
dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan
belajarnya, (b)Faktor eksternal merupakan faktor yang
berasal dari luar diri peserta didik yang memperngaruhi hasil
belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta

didik tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum

ada dua faktor yang mempengaruhi   hasil belajar peserta didik

yaitu faktor internal   dan faktor eksternal, yang masing-

masing terdiri atas banyak faktor. Faktor-faktor tersebut saling

berkaitan satu sama lain sehingga mempengaruhi keberhasilan

peserta didik dalam belajar.

2. Pembelajaran

2.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai
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komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, serta

proses interaksi dalam penyampaian pengetahuan kepada peserta

didik. Menurut Komalasari (2015: 3) menyatakan bahwa :

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau
proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang
direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi
secara sistematis agar subjek didik  atau pembelajar dapat
mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan
efisien.

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara

pendidik dan peserta didik. Guna mencapai keberhasilan proses

pembelajaran, maka pribadi pendidik dalam mengajar dan peserta

didik dalam belajar perlu ditingkatkan agar kualitas hubungan antara

pendidik dan peserta didik terjalin dengan baik, sehingga peserta didik

akan bersungguh-sungguh dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan

proses pembelajaran.

Menurut Haris (2012: 12) menyatakan bahwa, “pembelajaran pada

hakikatnya merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan

pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap”.

Pendapat lain disampaikan oleh Abidin (2014: 6), yaitu :

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan
peserta didik guna mencapai hasil belajar tertentu di bawah
bimbingan, arahan, dan motivasi pendidik. Pembelajaran adalah
proses yang menuntut peserta didik secara aktif kreatif
melakukan sejumlah aktivitas sehingga peserta didik benar-
benar membangun pengetahuannya secara mandiri dan
berkembang pula kreativitasnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam

rangka meningkatkan kemampuan peserta didik baik aspek kognitif,
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afektif, dan psikomotorik yang direncanakan, dilaksanakan , dan

dievaluasi secara sistematis di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi

pendidik sehingga menuntut peserta didik secara aktif kreatif

membangun pengetahuannya secara mandiri.

2.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik tidak mungkin

terjadi tanpa perlakuan pendidik yang membedakannya hanya pada

perannya saja. Menurut Susanto (2013: 87) prinsip-prinsip

pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut: (a)Prinsip

pemusatan perhatian (b)Prinsip menemukan, (c)Prinsip belajar sambil

bekerja (d)Prinsip belajar sambil bermain (e)Prinsip hubungan sosial.

Selanjutnya, menurut Weil dalam Hamruni (2012: 45) mengemukakan

prinsip-prinsip pembelajaran menjadi tiga prinsip, yaitu :

(a)Usaha kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah

struktur kognitif peserta didik, (b)Pengalaman belajar yang harus

dimiliki oleh peserta didik mestinya berbeda, (c) Mempelajari

pengetahuan logika dan sosial dari temannya sendiri.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam

pembelajaran terdepat prinsif-prinsif yang harus dilakukan agar

pembelajaran yang dilakukan dapat terjadi sesuai apa yang diinginkan

pendidik seperti (a) Usaha kreasi lingkungan yang dapat membentuk

atau mengubah struktur kognitif peserta didik,
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(b)Pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik mestinya

berbeda, (c) Mempelajari pengetahuan logika dan sosial dari temannya

sendiri.

2.3 Ciri-ciri Pembelajaran

Pembelajaran bukan hanya mendorong anak agar mampu menguasai

sejumlah materi pembelajaran, tetapi, agar anak memiliki sejumlah

potensi. Menurut Sugandi, dkk (2000:25) ciri-ciri pembelajaran

adalah:

(a)Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan
secara sistematis, (b)Pembelajaran dapat menumbuhkan
perhatian dan motivasi peserta didik dalam belajar,
(c)Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang
menarik dan menantang bagi peserta didik, (d)Pembelajaran
dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik,
(e)Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman
dan menyenangkan bagi peserta didik, (f)Pembelajaran dapat
membuat peserta didik siap menerima pelajaran yang baik
secara fisik maupun psikologi.

3. Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di

dalam pikiran peserta didik. Berdasarkan suatu teori belajar,

diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan

peserta didik sebagai hasil belajar. Teori belajar yang sesuai dengan

penelitian ini adalah teori konstruktivistik, hal ini dikarenakan dalam

teori belajar konstruktivistik menjadikan peserta didik untuk dapat

membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yag

dialami.
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3.1 Teori Belajar Konstruktivistik

Paham Konstruktivistik menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk

sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari

belajar bermakna. Menurut  Budiningsih (2005: 58), teori

konstruktivistik “Belajar merupakan suatu proses pembentukan

pengetahuan”.

Teori ini dipelopori oleh dua  tokoh terkenal yaitu Piaget dan

Vigotsky. Pandangan konstruktivisme Piaget dan Vigotsky dapat

berjalan berdampingan. Proses belajar konstruktivisme menurut

Piaget menekankan pada kegiatan internal individu terhadap objek

yang dihadapi dan pengalaman yang dimiliki orang tersebut.

Sedangkan konstruktivisme menurut Vigotsky menekankan pada

interaksi sosial dan melakukan konstruksi pengetahuan dari

lingkungan sosial, Rusman (2014: 202).

Menurut Lorsbach dan Tobin dalam Siregar (2014: 39) “teori

konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan

(konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri”. Pengetahuan ada

di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak

dapat dipindahkan begitu saja dari otak seorang pendidik kepada

peserta didik.

Selanjutnya menurut Budiningsih (2005: 58), teori konstruktivisme

yaitu “belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan".

Pembentukan ini harus dilakukan oleh peserta didik. Ia harus aktif
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melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi

makna tentang  hal-hal yang sedang dipelajari”.

Sementara peranan pendidik dalam belajar yaitu membantu agar

proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan

lancar. Pendidik tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya

melainkan membantu peserta didik untuk membentuk

pengetahuannya sendiri dan dituntut.

B. Model Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Anita Lie dalam Nunuk dan Leo (2012: 80) “pembelajaran

kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada

penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan”. Model

pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan aspek keterampilan

sosial sekaligus aspek kognitif dan aspek afektif peserta didik. Dalam

pembelajaran kooperatif , pendidik menciptakan suasana yang

mendorong agar peserta didik merasa saling membutuhkan.

Selanjutnya, menurut Rusman (2014: 202) “pembelajaran kooperatif

(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara

peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam

orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen”.

Lebih lanjut, menurut Sugiyanto dalam Nunuk dan Leo (2012: 81)
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pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat

elemen-elemen yang saling terkait.

Elemen-elemen itu adalah : (a)Saling ketergantungan positif,

(b)Interaksi tatap muka, (c)Akuntabilitas individu, (d)Keterampilan

untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial yang

secara sengaja diajarkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nurulhayati dalam Rusman (2014:204)

bahwa terdapat lima unsur dasar model cooperative learning, yaitu : (a)

ketergantungan positif, (b) pertanggungjawaban individual, (c)

kemampuan bersosialisasi, (d) tatap muka, (e) evaluasi proses

kelompok.

Menurut Sanjaya dalam Sutirman (2013: 29)  unsur-unsur utama yang

terdapat dalam pembelajaran koopertif adalah : (a)Adanya peserta

dalam kelompok, (b)Adanya aturan kelompok, (c)Adanya upaya belajar

setiap anggota kelompok, (d)Adanya tujuan yang harus dicapai.

Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana peserta didik dapat

bekerja sama dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama.

Situasi kooperatif merupakan bagian dari peserta didik untuk mencapai

tujuan kelompok, peserta didik harus merasakan bahwa mereka akan

mencapai tujuan, maka peserta didik lain dalam kelompoknya memiliki

kebersamaan, artinya tiap anggota kelompok bersikap kooperatif

dengan sesama anggota kelompoknya.

Menurut Rusman (2014: 204) berkenaan dengan pengelompokkan
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peserta didik dapat ditentukan berdasarkan atas : (a)Minat dan bakat

peserta didik, (b)Latar belakang kemampuan peserta didik,

(c) Perpaduan antara minat dan bakat peserta didik dan latar

kemampuan peserta didik.

Menurut Sutirman (2013: 29) Model Pembelajaran Kooperatif

merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan . Dalam model pembelajaran kooperatif pendidik lebih

berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan

penghubung ke arah pemahaman yang tinggi, dengan catatan peserta

didik sendiri. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan pada

peserta didik, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam

pikirannya. Peserta didik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan

pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang

menggunakan keaktifan peserta didik dalam bekerja secara bersama

dengan teman kelompoknya yang menimbulkan saling ketergantungan

positif guna mengembangkan aspek keterampilan sosial sekaligus aspek

kognitif dan aspek afektif peserta didik.
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2. Manfaat Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Nunuk dan Leo (2012: 83) manfaat pembelajaran kooperatif

adalah sebagai berikut :

(a)Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan
bersosialisasi, (b)Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi
perbedaan sikap dan perilaku selama bekerja sama,
(c)Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya
diri, (d)Meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap
perilaku positif sehingga pembelajaran kooperatif peserta didik
akan tahu kedudukannya dan belajar untuk saling menghargai
satu sama lain, (e)Meningkatkan prestasi belajar dengan
meningkatkan prestasi akademik, sehingga dapat membantu
peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit.

Pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan benar akan dapat

menimbulkan saling ketergantungan positif antar anggota kelompok.

Anggota kelompok yang satu membutuhkan anggota yang lain,

sehingga secara otomatis akan terjalin kerjasama yang saling

menguntungkan. Selain itu, aktivitas kelompok dilakukan bersama-

sama sehingga terjadi interaksi langsung dengan tatap muka. Interaksi

langsung dalam bentuk tatap muka dapat membangun kebersamaan

diantara anggota kelompok disertai dengan ikatan emosional yang lebih

erat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutirman (2013: 30) yang

menyebutkan bahwa “banyak nilai dan sikap yang dapat dibangun

melalui pembelajaran kooperatif seperti kerjasama, keberanian, terbuka,

kejujuran, disiplin, kemampuan berkomunikasi, sikap kritis, dan lain

sebagainya”.

Menurut Nunuk dan Leo (2012: 83) ada banyak keuntungan dengan

penerapan pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah sebagai berikut :
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(a)Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial,
(b)Memungkinkan para peserta didik saling belajar mengenai
sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-
pendangan, (c)Memudahkan peserta didik melakukan
penyesuaian sosial, (d)Memungkinkan terbentuk dan
berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen,
(e)Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois,
(f)Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga
dewasa, (g)Berbagi keterampilan sosial yang diperlukan untuk
memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarakan dan
dipraktikkan, (h)Meningkatkan rasa saling percaya kepada
sesama manusia, (i)
Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari
berbagai perspektif, (j)Meningkatkan kesediaan menggunakan
ide orang lain yang dirasakan lebih baik, (k)Meningkatkan
kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan,
jenis kelamin, normal atau cacat yang dirasakan lebih baik.

Menurut Rusman (2014: 209) “manfaat model pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan

pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap

keragaman dan pengembangan keterampilan sosial”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

cukup banyak manfaat yang didapatkan dari pembelajaran kooperatif

yang tidak hanya meliputi aspek pengetahuan peserta didik yang

meningkat namun juga aspek keterampilan peserta didik dalam

bekerjasama, dan sikap peserta didik yang dapat berkembang dengan

baik dalam bersosialisasi dan berinteraksi bersama kelompok.

3. Komponen Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Borich dalam Sutirman (2013: 31)  dalam merancang

pembelajaran kooperatif seorang pendidik hendaknya

mempertimbangkan aspek-aspek :(a)Interaksi pengajar dengan peserta

didik, (b)Interaksi peserta didik dengan peserta didik lain, (c)Spesialisasi
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materi dan tugas, (d)Harapan dan tanggungjawab yang harus dilakukan.

Pendidik tidak boleh mengabaikan pentingnya interaksi antara peserta

didik dan dirinya. Intensitas komunikasi antara pendidik dengan peserta

didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik.

Kedekatan emosional peserta didik dan pendidik akan menjadi payung

yang menyejukan bagi diri peserta didik untuk belajar dengan lebih

percaya diri. Interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya juga

menjadi aspek penting yang harus diciptakan agar suasana belajar

mandiri aktif dan penuh dengan suasana kerjasama yang positif.

Menurut Sutirman (2013: 31-32) dalam pembelajaran kooperatif
seorang pendidik seyogyanya melakukan beberapa tahapan
kegiatan, yaitu :(a)Menentukan tujuan kegiatan, (b)Merancang
struktur tugas, (c)Mengajar dan mengevaluasi proses kolaboratif,
(d) Memantau kinerja kelompok, (e) Debriefing.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komponen

pembejaran kooperatif adalah segala sesuatu yang harus dirancang oleh

seorang pendidik dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran

kooperatif yang melibatkan segala interaksi baik interaksi pendidik

dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, dan segala

spesialisasi materi dan tugas yang diberikan.

4. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang

lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang

lebih menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok.

Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam
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pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja

sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama inilah yang

menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif.

Menurut Rusman (2014: 207) karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran

kooperatif adalah sebagai berikut : (a)Pembelajaran secara tim,

(b) Didasarkan pada manajemen kooperatif, (c) Kemauan untuk bekerja

sama, (d) Keterampilan bekerja sama.

Menurut Rusman (2014: 208-209) ciri-ciri yang terjadi pada kebanyakan

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif,

adalah sebagai berikut :

(a)Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk
menuntaskan materi belajarnya, (b)Kelompok dibentuk dan
peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan
rendah, (c)Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras,
budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda. (d)Penghargaan lebih
berorientasi kelompok ketimbang individu.

5. Prosedur Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Rusman (2014: 212-213) prosedur atau langkah-langkah

pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu

sebagai berikut:

(a)Penjelasan Materi, tahap ini merupakan tahap penyampaian
pokok-pokok materi pelajaran sebelum peserta didik belajar dalam
kelompok, (b) Belajar Kelompok, tahapan ini dilakukan setelah
pendidik memberikan penjelasan materi, peserta didik bekerja
sama dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya, (c)
Penilaian, penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan
melalui tes atau kuis, yang dilakukan secara individu atau
kelompok, (d) Pengakuan Tim, adalah penetapan tim yang
dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk
kemudian diberikan penghargaan atauh hadiah, dengan harapan
dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi.
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Tabel 2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif

TAHAP TINGKAH LAKU PENDIDIK
Tahap 1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi peserta didik

Pendidik menyampaikan tujuan
pelajaran yang akan dicapai pada
kegiatan pelajaran dan
menekankan pentingnya topik yang
akan dipelajari dan memotivasi
peserta didik belajar.

Tahap 2
Menyajikan informasi

Pendidik menyajikan informasi
atau materi kepada peserta didik
dengan jalan demonstrasi atau
melalui bahan bacaan.

Tahap 3
Mengorganisasikan peserta didik
ke dalam kelompok-kelompok
belajar

Pendidik menjelaskan kepada
peserta didik bagaimana caranya
membentuk kelompok belajar dan
membimbing setiap kelompok agar
melakukan transisi secara efektif
dan efisien.

Tahap 4
Membimbing kelompok bekerja
dan belajar

Pendidik membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka.

Tahap 5
Evaluasi

Pendidik mengevaluasi hasil
belajar tentang materi yang telah
dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.

Tahap 6
Memberikan penghargaan

Pendidik mencari cara-cara untuk
menghargai baik upaya maupun
hasil belajar individu dan
kelompok

Sumber : Rusman ( 2014: 211)

6. Macam-Macam Pembelajaran Kooperatif

Menurut Isjoni ( 2007:51) dalam pembelajaran kooperatif terdapat variasi

model yang dapat diterapkan sebagai berikut:

(a)Student Team Achievement Division ( STAD). (b) Tim Ahli (
Jigsaw). (c) Group Investigation (GI). Kelompok di sini dapat
dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau
minat yang sama dalam topik tertentu., (d) Think Pair Share ( TPS).
Strategi think- pair- share ( TPS) atau berfikir berpasangan berbagi.
(e) Numbered Head Together ( NHT). Numbered Head Together
( NHT) atau penomoran berfikir bersama .
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C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT)

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head

Together (NHT)

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan sebagai alternatif

terhadap struktur kelas tradisional.

Menurut Trianto (2010: 82) “pembelajaran kooperatif Numbered Head

Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi peserta didik dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas

tradisional’.

Selanjutnya, Yahya & Huie (2004: 28) menyatakan bahwa Numbered

Head Together (NHT) adalah “salah satu strategi pembelajaran

kooperatif atau struktur yang digunakan untuk keperluan kerjasama

antar kelompok dan akuntabilitas individu. Peserta didik ditempatkan

dalam kelompok kelompok dan setiap orang diberi nomor.”

Teknis pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok. Pertama,

pendidik meminta peserta didik untuk duduk berkelompok. Masing-

masing anggota diberi nomor. Setelah selesai, pendidik memanggil salah

satu nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pendidik tidak

memberitahukan nomor berapa yang akan presentasi selanjutnya. Begitu
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seterusnya hingga semua nomor terpanggil. Pemanggilan secara acak ini

akan memastikan semua peserta didik benar-benar terlibat dalam diskusi

tersebut (Huda, 2014: 130).

Lebih lanjut, Trianto (2010: 82) mengemukakan bahwa Numbered

Head Together (NHT) merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan

untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan pemahaman peserta didik

terhadap isi pelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh

peserta didik. Teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk saling berbagi ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling

tepat.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

tipe Numbered Head Together (NHT) adalah model pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan ide-ide

mereka secara langsung dalam bekerja secara bersama dengan teman

kelompoknya dan model pembelajaran yang menggali daya pikir peserta

didik terhadap suatu konsep tertentu dengan cara bergabung dengan

kelompok dan dibagi menjadi beberapa nomer lalu menmgerjakan soal

bersama dengan diskusi kelompok, serta memotivasi peserta didik untuk

terus belajar baik secara individu maupun kelompok sehingga dapat

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bekerja sama serta dapat

meningkatkan prestasi belajar peserta didik tersebut.



29

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered

Head Together (NHT)

Menurut Komalasari (2015: 62-63) Langkah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together, yaitu:

(a)Pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok
yaitu terdiri dari 4-5 peserta didik pada setiap kelompok. Setiap
peserta didik mendapat nomor, (b)Setiap peserta didik diberikan
tugas yang sama dengan masing-masing kelompok, (c)Peserta
didik berpikir bersama dan menyatukan pikiran serta meyakinkan
bahwa semua anggota kelompok telah mengetahui jawaban,
(d)Pendidik memanggil salah satu nomor, dan nomor yang
dipanggil memberikan jawaban hasil kerjasama kelompok,
(e)Tanggapan dari kelompok lain, pendidik memanggil nomor lain
atau peserta didik dengan nomor lain memberi tanggapan, (f)
Pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan dari diskusi yang
telah dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibrahim (2000 : 28) yang menyebutkan

langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Numbered Head

Together (NHT) adalah sebagai berikut :

(a)Persiapan pendidik mempersiapkan rancangan pelajaran
dengan membuat RPP, LKS, (b)Pembentukan Kelompok Dalam
pembentukan kelompok, (c)Pendidik membagi peserta didik
menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5
orang peserta didik, (d)Diskusi Masalah Dalam kerja kelompok,
pendidik membagikan LKS kepada setiap peserta didik sebagai
bahan yang akan dipelajari, (e)Dalam kerja kelompok, setiap
peserta didik berpikir bersama untuk menggambarkan dan
meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban dari
pertanyaan yang telah ada dalam LKS (f)Memanggil Nomor
Anggota (g)Memberi Kesimpulan Pendidik (h)Memberikan
Penghargaan

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif
Numbered Head Together (NHT)

Setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kelemahannya,

sehingga perlu adanya pemahaman dalam melaksanakan model

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
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Together (NHT) mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan

model NHT menurut Kurniasih dan Berlin Sani (2015: 30) antara lain :

Kelebihan: (a) Meningkatkan partisipasi peserta didik, (b)
Mampu memperdalam pemahaman peserta didik, (c) Melatih
tanggung jawab peserta didik, (d) Menyenangkan peserta didik
dalam belajar, (e)Setiap peserta didik termotivasi untuk
menguasai materi.

Kelemahan: (a)Banyak kelompok yang melapor dan perlu
dimonitor, (b)Membutuhkan waktu yang lama.

Hamdani (2011: 90) mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)

sebagai berikut :

Kelebihan: (a)Setiap peserta didik menjadi aktif semua, (b) Peserta
didik dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh,
(c)Peserta didik yang pandai dapat mengajari peserta didik yang
kurang pandai.

Kelemahan: (a)Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil
lagi oleh pendidik, (b)Tidak semua anggota kelompok dipanggil
oleh pendidik.

Berdasarkan uraian di atas,  bahwa model pembelajaran  kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu model

pembelajaran yang memiliki kelebihan yakni meningkatkan pemahaman

peserta didik terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan

motivasi belajar peserta didik, melatih keberanian peserta didik, dan

menghargai waktu, serta peserta didik yang padai dapat membantu

temannya dalam berdiskusi. Sedangkan kelemahannya, jika strategi ini

tidak dipersiapkan dengan baik akan banyak waktu yang terbuang,

karena proses pembagian kelompok dan pendiskusian berlangsung lama.
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D. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan kemampuan seseorang dalam pencapaian

berpikir yang tinggi. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian maksimal

menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap sesuatu yang

dikerjakan, dipelajari, difahami dan diterapkan. Badudu (2003: 258)

menjelaskan bahwa “prestasi merupakan hasil yang dicapai dari apa yang

dikerjakan atau sudah diusahakan peserta didik dari proses pembelajaran

dalam waktu tertentu”.

Sedangkan menurut pendapat Djamarah (2008: 54), “prestasi belajar

pada hakekatnya adalah hasil akhir dari sebuah proses belajar”.

Selanjutnya, Nasution (2004: 54) menyatakan bahwa “prestasi belajar

adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa dan

berbuat”.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar merupakan hasil akhir dari proses belajar yang dicapai setelah

melalui beberapa tahap dalam kurun waktu tertentu, dengan pencapaian

yang cukup sempurna dalam tingkat pemahamannya. Prestasi belajar

merupakan ukuran keberhasilan kegiatan belajar peserta didik dalam

menguasai sejumlah mata pelajaran selama periode tertentu yang

dinyatakan dalam bentuk simbol atau angka, yang dapat mencerminkan

hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak didik.

Pada penelitian ini, peneliti membatasi prestasi belajar yaitu dalam ranah
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kognitif. Penyusunan tingkat hasil belajar kognitif dimulai dari yang

paling rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai tingkat yang paling

tinggi dan kompleks yaitu evaluasi.

2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan

pembelajaran di kelas tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi

Prestasi belajar itu sendiri. Menurut Slameto (2010: 54-72) faktor-faktor

yang mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu
yang sedang belajar, faktor intern terdiri dari:
(a)Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh),
(b)Faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat,
motif, kematangan dan kesiapan), (c)Faktor kelelahan.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar individu. Faktor
ekstern terdiri dari:

(a) Faktor keluarga, (b) Faktorsekolah, (c) Faktor
masyarakat.

Menurut Syah (2006: 144) bahwa prestasi belajar peserta didik

dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor yakni:

(a)Faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), yakni
keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta didik, (b)Faktor
eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi lingkungan
di sekitar peserta didik, (c)Faktor pendekatan belajar (approach to
learning), yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi
strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk
melakukan kegiatan  pembelajaran  materi-materi pelajaran.

Prestasi belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki peserta didik

setelah ia mengalami pengalaman belajarnya berupa perubahan  dalam

aspek kognitif yang dicapai dalam bentuk angka atau skor dan memiliki
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faktor-faktor yang mempengaruhinya , baik faktor internal, eksternal

maupun pedekatan belajar.

E. Pembelajaran Matematika di SD

1. Pengertian Matematika

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga

perpendidikan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-

kanak secara informal. Di sekolah dasar matematika merupakan salah

satu mata pelajaran yang diujikan pada saat Ujian Nasioal (UN).

Johnson (dalam Suherman dkk, 2003: 17) mengatakan bahwa :

Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan,
pembuktian yang logik, matematika adalah bahasa yang
menggunakan istilah yang mendefinisikan secara cermat, jelas,
dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih
berupa bahasa simbol mengenai ide dari pada mengenal bunyi.
Hal ini menunjukan pemahaman konsep matematika yang
dipelajari, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,
grafik, atau diagram untuk menjelaskan keadaan atau masalah.

James dan James (dalam Suherman dkk, 2003: 16) dalam kamusnya

menjelaskan bahwa :

Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk,
susunan, besaran-besaran, dan konsep-konsep yang saling
berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang
banyaknya terbagi kedalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis,
dan geometri. Namun pembagian yang jelas sangat sukar untuk
dibuat, sebab cabang- cabang itu semakin bercampur.

Berdasarkan berbagai pendapat teori di atas peneliti menyimpulkan

pengertian matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang logika

mengenai bentuk, susunan, besaran-besaran dan konsep-konsep yang
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saling berhubungan satu sama lain dan berfungsi mengembangkan

kemampuan menghitung, mengukur, dan menggunakan rumus.

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan

SD/MI meliputi aspek-aspek bilangan, geometri dan pengukuran, serta

pengolahan data.

2. Pembelajaran Matematika di SD

Kegiatan pembelajaran didalam kelas meliputi proses belajar sekaligus

proses mengajar. Proses belajar mengajar akan berpengaruh terhadap

hasil belajar. Pembelajaran matematika di SD merupakan pondasi utama

dalam menanamkan konsep-konsep matematika melalui pembelajaran

konsep yang konkret, bukan pembelajaran menghafal rumus.

Pembelajaran konsep matematika menutut pendidik untuk terus berpikir

kreatif agar mampu mengembangkan dan menciptakan hal baru dalam

menanamkan konsep matematika kepada peserta didik.

Konsep inilah yang akan membantu memudahkan peserta didik dalam

memecahkan berbagai permasalahan matematika di kehidupan sehari-

hari.

Menurut Susanto (2013: 186) pembelajaran matematika adalah :

suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh pendidik untuk
mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik yang dapat
meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat
meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan yang baru
sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi
matematika.
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Adapun menurut Depdiknas (dalam Susanto, 2013: 189) kompetensi atau

kemampuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagai

berikut :

(a)Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pembagian beserta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan
pecahan, (b) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan
bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas
dan volume, (c)Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan system
koordinat, (d)Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar
satuan, dan penaksiran pengukuran, (e)Menentukan dan menafsirkan
data sederhana, seperti: ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus,
mengumpulkan, dan menyajikannya, (f)Memecahkan masalah,
melakukan penalaran, dan mengomunikasikan gagasan secara
matematika.

F. Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika Kelas IV

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan

SD/MI kelas IV meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

(a). Bilangan (b). Geometri dan pengukuran (c). Pengolahan Data

Peneliti pada penelitiaan ini akan meneliti tentang materi Geometri dan

Pengukuran.

G. Hasil Penelitian Relevan

Guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini, maka penulis

merujuk beberapa penelitian terdahulu yang pokok permasalahannya

hampir sama atau bisa dikatakan juga relevan dengan penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian yang relevan tersebut :

1. Santiana. 2014. Desa Alasangker (Bali). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil

belajar matematika antara kelompok siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT



36

dengan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

model pembelajaran konvensial pada siswa kelas V, dari hasil

penelitiaan itu menunjukkan bahwa model pembelajaran

kooperatuf tipe NHT berpengaruh positif terhadap hasil belajar

matematika siswa dibandingkan dengan model pembelajaran

konvensional.

2. Utami. 2011. Salatiga, didapat kesimpulan ada perbedaan hasil

belajar antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan siswa

yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional, hasil belajar

matematika siswa kelas V SD yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik dibandingkan dengan

siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional.

3. Nikmah. 2012. Yogyakarta . Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Number Head

Together) memiliki pengaruh terhadap hasil belajar pada mata

pelajaran IPS dalam pokok bahasan kenampakan alam pada siswa

kelas IV SD Negeri Panembahan Yogyakarta.

4. Hasanah. (2012). Metro.  Hasil penelitiaan menunjukan hasil

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 05 Metro Selatan dengan

Menerapkan Model Cooperative Learning tipe Numbered Head

Together (NHT) Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan

hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan bahwa rata - rata hasil belajar

siswa  mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.
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5. Sumaryati. (2012). Depok. Hasil penelitiaan ini menunjukan bahwa

terdapat perbedaan hasil belajar PKN Siswa Kelas IV di SD Negeri

Depok Toroh Grobogan semester genap Tahun Pelajaran 2011/2012

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

Berdasarkan penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti di

atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together (NHT) berpengaruh terhadap prestasi belajar

peserta didik. Hal ini sesuai dengan judul penelitian yang akan saya teliti

yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head

Together (NHT) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Peserta didik

Kelas IV di SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung. Persamaan

penelitiaan kami yaitu sama-sama meneliti model pembelajaran

kooperatif tipe NHT. Perbedaan penelitiaan kami yaitu tempat dan waktu

penelitiaan.

H. Kerangka Pikir

Untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pelajaran

matematika, pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang

optimal dengan menerapkan berbagai model pembelajaran. Dalam

pelajaran matematika, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pendidik

dalam mengajarkan suatu pokok bahasan adalah pemilihan model

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, karena melihat

kondisi peserta didik yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara

satu dengan yang lainnya dalam menerima materi pelajaran yang disajikan
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pendidik di kelas, ada peserta didik yang mempunyai daya serap cepat dan

ada pula peserta didik yang mempunyai peserta didik yang mempunyai

daya tanggap yang lama.

Menyikapi kenyataan ini, peneliti berasumsi perlu digunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT), yaitu

membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5

orang peserta didik dan setiap kelompok mempunyai tingkat kemampuan

yang beragam, ada yang pintar, sedang, dan ada pula yang tingkat

kemampuannya kurang. Kemudian setiap anggota kelompok diberikan

tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau soal dalam

kelompoknya dan diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa

merasa takut salah. Oleh karena itu tidak tampak lagi mana peserta didik

yang unggul karena semuanya berbaur dalam satu  kelompok dan sama-

sama bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut.

Dengan demikian, untuk meningkatkan prestasi belajar matematika

peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Rawa Laut, pendidik perlu

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together (NHT) dalam mengajarkan pokok bahasan tersebut karena daya

serap peserta didik dalam menerima materi tidak sama dan diharapkan

dengan model pembelajaran tipe Numbered Head Together (NHT) setiap

peserta didik akan mempunyai tingkat kemampuan yang relative sama

terhadap materi dan pada akhirnya prestasi belajar peserta didik akan

lebih baik dari sebelumnya.
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Sehingga diperoleh kerangka pikir seperti bagan dibawah ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:
X = Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe NHT
Y = Prestasi belajar pembelajaran Matematika
→ = Pengaruh dan Perbedaan

I. Hipotesis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian biasanya para peneliti menentukan hipotesis

untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian mereka. Menurut

Soehartono (2000 : 26) Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus

diuji kebenarannya secara empirik. Sedangkan Cholid Narbuka (2001: 13)

menyatakan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih

dibuktikan kebenarannya melalui satu penelitian.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

hipotesis adalah dugaan sementara yang diberikan oleh seorang peneliti

sebelum dilakukannya penelitian dan masih perlu dibuktikan kebenarannya

melalui data yang terkumpul dalam penelitian.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan di

atas hipotesis penelitiaan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik terlihat saat

sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe
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Numbered Head Together (NHT) di kelas IV SD N 1 Rawa Laut tahun

ajaran 2017/2018.

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

(NHT) mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar matematika

peserta didik kelas IV di SD Negeri 1 Rawa Laut tahun ajaran

2017/2018.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis eksperimen

semu (quasi eksperiment). Menurut Sugiyono (2014: 116) penelitian quasi

eksperimen merupakan penelitian yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar

yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bentuk desain quasi eksperimen

yang digunakan adalah menggunakan desain nonequivalent control group

design, yaitu desain kuasi eksperimen dengan melihat perbedaan pretest

maupun posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak dipilih

secara random (acak).

Dalam penelitian ini, subyek penelitian terlebih dahulu diberikan tes awal

(pretest) untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal peserta didik

sebelum diberikan pembelajaran Matematika dengan menggunakan

Numbered Head Together (NHT).

Setelah diberikan tes awal, selanjutnya kepada peserta didik kelas eksperimen

diberikan perlakuan, yaitu pembelajaran Matematika dengan menggunakan

Numbered Head Together (NHT) dan kelas control diberikan perlakuan

pembelajaran Teacher Centered. Setelah selesai pembelajaran Matematika
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pada kelas eksperimen dan kelas control selanjutnya kepada seluruh peserta

didik kelas eksperimen dan control diberikan tes akhir (posttest) untuk

mengetahui sejauh mana pengaruh dan perbedaan pembelajaran Matematika

dengan menggunakan Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi

belajar peserta didik.

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O3 O4

Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Sugiyono (2014: 118)

Keterangan:
X : Perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT
O1 : Skor pre-test pada kelas eksperimen
O2 : Skor post-test pada kelas eksperimen
O3 : Skor pre-test pada kelas kontrol
O4 : Skor post-test pada kelas control

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Rawa Laut

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Mr. Gele Harun No. 34 Rawa

Laut , Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah diawali dengan observasi pada penelitian

pendahuluan 7 November 2017 dan penelitian akan dilaksanakan pada

semester genap sebanyak dua kali pertemuan.
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C. Prosedur Penelitian

Penelitian  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu pra penelitian,  perencanaan

dan tahap pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap

tahapan tersebut, adalah:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi

sekolah, jumlah kelas dan peserta didik yang akan dijadikan

subjek penelitian, serta cara mengajar pendidik.

b. Membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

(NHT) , silabus, dan instrumen penelitian.

c. Menentukan kelas eksperimen.

2.   Tahapan Pelaksanaan

a. Mengadakan test (pre-test)

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) di

kelas dalam pembelajaran matematika

c. Melaksanakan test (posttest)

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data penelitian

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian

c. Menyusun laporan hasil penelitian
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D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Arikunto (2013: 173) “Populasi adalah keseluruhan subjek..

Sedangkan menurut Sugiyono (2014: 117) “populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang  ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Selanjutnya menurut Handari Nawawi dalam Margono   (2010: 118)

“bahwa   populasi adalah   keseluruhan objek penelitian yang terdiri

manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala- gejala, nilai tes,

atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek atau subjek

yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik

kelas IV SD Negeri 1 Rawa Laut tahun ajaran 2017/2018 yaitu 217

peserta didik.

Tabel 3. Jumlah Peserta didik Kelas I V SD Negeri 1 Rawa
Laut Tahun Ajaran 2017/2018

Kelas
Banyak Peserta didik

Jumlah
L P

IV A 16 24 40
IV B 16 18 34
IV C 13 27 40
IV D 18 22 40
IV E 17 15 32
IV F 14 17 31

Jumlah 94 123 217
77Sumber: SD Negeri 1 Rawa Laut Tahun Ajaran 2017/2018
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2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

sampling purposive. Menurut Sugiyono (2014; 126), “sampling

purposiveadalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu.”. Pertimbangan yang digunakan peneliti untuk menetukan

sampel adalah dengan melihat rata-rata kemampuan yang dimiliki

peserta didik pada setiap kelasnya. Kemampuan peserta didik tersebut

dapat diukur dengan melihat nilai Ujian Tengah Semester (UTS) mata

pelajaran Matematika yang diperoleh peserta didik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, kelas yang

memiliki kemampuan dan jumlah peserta didik yang hampir sama

adalah kelas IV A dan IV D. Maka, dengan pertimbangan itulah

peneliti memutuskan untuk menggunakan kedua kelas tersebut

sebagai sampel dalam penelitian ini, dimana kelas IV A sebagai kelas

eksperimen dan kelas IV D sebagai kelas kontrol. Alasan peneliti

memilih IV A sebagai kelas eksperimen adalah karena rata-rata nilai

UTS yang diperoleh kelas ini sedikit lebih rendah dibandingkan kelas

IV D.

E. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono  (2014:  63)  mengemukakan bahwa variabel

penelitian adalah “suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
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Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) dan variabel terikat

(dependen).

1. Menurut Sugiyono (2014: 63) variabel bebas adalah “variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat (dependen)”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT),

dilambangkan dengan (X).

2. Menurut Sugiyono (2014: 63) variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

(independent)”. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi

belajar matematika peserta didik dilambangkan dengan (Y).

F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi Konseptual variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Model pembelajaran kooperatif tipe tipe Numbered Head Together

(NHT) adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk memberikan ide-ide mereka secara

langsung dalam bekerja secara bersama dengan teman

kelompoknya dan model pembelajaran yang menggali daya pikir

peserta didik terhadap suatu konsep tertentu dengan cara

bergabung dengan kelompok dan dibagi menjadi beberapa nomer

lalu mengerjakan soal bersama dengan diskusi kelompok, serta
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memotivasi peserta didik untuk terus belajar baik secara individu

maupun kelompok sehingga dapat meningkatkan kemampuan

peserta didik untuk bekerja sama serta dapat meningkatkan prestasi

belajar peserta didik tersebut.

b. Prestasi belajar adalah adalah hasil akhir dari proses belajar yang

dicapai setelah melalui beberapa tahap dalam kurun waktu tertentu,

dengan pencapaian yang cukup sempurna dalam tingkat

pemahamannya. Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan

kegiatan belajar peserta didik dalam menguasai sejumlah mata

pelajaran selama periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk

simbol atau angka, yang dapat mencerminkan hasil yang sudah

dicapai.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head

Together (NHT).

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT).

dalam penelitian ini adalah suatu model pembelajaran dengan

melakukan diskusi kelompok, untuk melibatkan lebih banyak

peserta didik dalam menelaah materi, yang tercakup dalam suatu

pelajaran dan pemahaman peserta didik dengan mengajukan

pertanyaan. Adapun penerapan model Numbered Head Together

(NHT) dengan langkah: (a) penomoran (numbering), (b) pemberian
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tugas, (c) berpikir bersama (head together), (d) pemberian jawaban

(answering), (e) pemberian tanggapan, dan (f) kesimpulan.

Indikator pencapaian model Numbered Head Together (NHT)

dalam penelitian ini adalah suasana belajar menyenangkan,

motivasi lebih besar, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik,

pemahaman lebih mendalam, melatih tanggung jawab peserta

didik, meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu prestasi belajar

menjadi tinggi akan diukur dengan tes untuk melihat apakah

kegiatan peserta didik atau aktivitas peserta didik dalam

pembelajaran menggunakan model tersebut sudah tercapai dengan

baik. Pada kelas eksperimen dilakukan pretest dan posttest.

b. Prestasi Belajar

Prestasi Belajar merupakan ukuran dari usaha-usaha belajar yang

dinyatakan dalam bentuk skor atau angka. Ukuran tersebut

diperoleh setelah peserta didik menjawab instrument tes

pengetahuan yang disusun dalam bentuk pilihan jamak dengan 4

pilihan jawaban. Indikator yang dibuat merupakan indikator produk

yang diturunkan dari ranah pengetahuan C1, C2, C3 dan C4 pada

Taxonomi Bloom. Indikator yang dibuat juga disesuaikan dengan

SK dan KD pembelajaran yang dijadikan sebagai objek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, selain perlu menggunakan metode yang tepat, juga

perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.
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Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dapat memungkinkan

diperolehnya data yang objektif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa tes,

dan dokumentasi.

1. Teknik Tes

Menurut Arikunto (2013: 53) menyatakan bahwa tes merupakan alat

atau prosedur yang  digunakan untuk mengetahui atau mengukur

sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Peserta

didik diberikan tes dalam bentuk pre-test dan post-test untuk

mendapatkan data pemahaman konsep. Tes yang digunakan dalam

pre-test sama dengan soal yang digunakan dalam post-test. Tes dalam

penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar peserta

didik untuk kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT).

2. Teknik Non Tes

Teknik pengumpulan data dengan teknik non tes dalam penelitian ini

menggunakan observasi dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013: 231) teknik dokumentasi merupakan

“suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan

perkiraan”. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan

data yang diperlukan dalam penelitian seperti catatan, arsip
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sekolah, perencanaan pembelajaran, dan data pendidik. Selain itu,

dokumentasi juga digunakan untuk  melihat gambran  proses

pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di dalam kelas.

b. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah observasi.

Menurut Sugiyono (2014: 203) teknik pengumpulan data dengan

observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar.

Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini  digunakan untuk

melihat keaktifan belajar peserta didik selama proses pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together Pada penelitian ini menggunakan observasi

terstruktur. Menurut Sugiyono (2014: 205) “Observasi terstruktur

adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa

yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya”. Penulis

menyiapkan lembar observasi dan mengamati setiap kegiatan peserta

didik pada saat proses pembelajaran yang dibantu oleh pendidik kelas

IV.

H. Instrumen Penelitian

1. Jenis Instrumen

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Salah satu
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tujuan dibuatnya instrumen adalah untuk memperolah data dan

informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes

dan non-tes.

a. Instrumen Tes

Menurut Margono (2010: 170) “tes ialah seperangkat stimuli atau

rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud

untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi

penetapan skor angka”. Bentuk tes yang diberikan adalah tes

objektif berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 25 item. Soal

pilihan ganda adalah suatu bentuk tes yang mempunyai satu

alternatif jawaban yang benar atau paling tepat. Dilihat

strukturnya bentuk soal pilihan ganda terdiri atas:

a. Stem : suatu pertanyaan yang berisi permasalahan yang

akan ditanyakan.

b. Option : sejumlah pilihan/alternatif jawaban.

c. Kunci : jawaban yang benar/paling tepat.

d. Distractori/pengecoh : jawaban-jawaban lain selain kunci.

b. Instrumen Non-Tes

Instrumen non tes digunakan sebagai metode bantu di dalam

penelitian untuk mengamati bagaimana keterlaksanaan model

pembelajaran Numbered Head Together. Instrumen non tes yang

digunakan adalah lembar observasi aktivitas peserta didik dalam
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proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

pada materi Bangun Datar. Berikut ini kisi-kisi penilaian lembar

observasi aktivitas  peserta didik dalam  proses pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head

Together.

Tabel 4. Kisi-kisi Penilaian Model Pembelajaran Numbered Head Together
Langkah-Langkah

Model
Pembelajaran

Numbered Head
Together

Indikator Aspek yang dinilai Tenik
Penilaian

Bentuk
Penilaian Instrumen

Fase Penomoran Melakukan
Penomeran

Peserta didik
menuruti
pemagiaan nomer
untuk kelompok

Observasi Checklist Rubrik

Fase
Mengerjakan
Bersama

Mengerjakan
Tugas
Bersama

Peserta didik
mengerjakan tugas
dengan bekerja
sama

Observasi Checklist Rubrik

Fase Membuat
Hipotesis

Membuat
Jawaban
Sementara

Peserta didik dapat
membuat jawaban
menurut
kesepakatan atas
kerja sama yang
dilakukan

Observasi Checklist Rubrik

Fase
Menyampaika
n Pendapat

Menyampai-
kan Pendapat

Peserta didik dapat
menyampaikan
pendapat atas tugas
yang dibuat

Observasi Checklist Rubrik

Fase Membuat
Simpulan

Membuat
Kesimpulan

Peserta didik dapat
membuat
kesimpulan sesuai
dengan materi.

Observasi Checklist Rubrik

Fase Memberikan
Pengfhargaan

Memberikan
Penghargaan
Terhadap
Kelompok
Lain

Peserta didik dapat
memberikan
penghargaan
terhadap kelompok
lain

Observasi Checklist Rubrik

Nilai aktivitas peserta didik diperoleh dengan menggunakan rumus:

N = × 100
Keterangan:
N = Nilai
R     = Jumlah skor aktivitas yang diperoleh peserta didik
SM = Skor maksismum
100 = Bilangan tetap
(Arikunto, 2013: 102)
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Tabel 5. Rekapitulasi Tingkat Keberhasilan
No Tingkat Keberhasilan (%) Keterangan
1 >80 Sangat Aktif
2 79-60 Aktif
3 59-50 Cukup Aktif
4 <50 Kurang Aktif

Sumber : Arikunto (2013:102)

I. Uji Instrumen

1. Uji Coba Instrumen

Sebelum instrumen tersebut diujikan kepada peserta didik, hal yang

perlu dilakukan terlebih dahulu adalah uji coba instrumen. Uji coba

instrumen dilakukan pada peserta didik kelas IV di luar sampel yaitu

di kelas IV E di SDN 1 Rawa Laut karena memiliki nilai yang

seimbang.

2. Uji Persyaratan Instrumen Test

Setelah dilakukan uji coba instrumen test, maka langkah selanjutnya

adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui

validitas soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran

soal.

a. Validitas Soal Test

Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat

ukur yang digunakan dalam mendapatkan data valid atau tidak.

Menurut Arikunto (2013: 211) validitas merupakan suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan suatu

instrumen.
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Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi.

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas

rendah.

Pada penelitian ini validitas digunakan untuk mengetahui

kevalidan soal tes yang akan digunakan dalam penelitian dan

dilakukan sebelum soal diajukan kepada peserta didik. Soal yang

diuji kevalidannya sebanyak 30 soal. Pengujian validitas instrumen

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pengujian

validitas konstruksi (construct validity). Guna mendapatkan

instrumen tes yang valid dapat dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

a. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang diukur sesuai

dengan pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku.

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan

indikator.

c. Melakukan pengujian butir soal dengan meminta bantuan

sekolah dasar lain sebagai uji validitas konstruksi.

Pengujian validitas tes menggunakan korelasi product moment

yang dikemukakan oleh Pearson, dengan rumus sebagai berikut :

rxy=
∑ (∑ ) (∑ )∑ –(∑ ) ∑ –(∑ )
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Keterangan :
rxy = Koefisien korelasi X dan YN = Jumlah responden∑ XY = Total perkalian skor X dan Y∑ Y = Jumlah skor variabel Y∑ X = Jumlah skor variabel X∑ X

2
= Total kuadrat skor variabel X∑ Y

2
= Total kuadrat skor variabel X

(Arikunto, 2013: 87)

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan = 0,05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila

rhitung< rtabel maka alat ukur tersebut adalah tidak valid.

Perhitungan uji validitas butir soal menggunakan bantuan

Microsoft Office Excel.

Tabel 6. Klasifikasi Validitas

Kriteria
validitas

0.00 > rxy Tidak valid (TV)

0.00 < rxy < 0.20 Sangat rendah (SR)

0.20 < rxy < 0.40 Rendah (Rd)
0.40 < rxy < 0.60 Sedang (Sd)
0.60 < rxy < 0.80 Tinggi (T)
0.80 < rxy < 1.00 Sangat tinggi (ST)

Sumber: Arikunto (2013: 322)

b. Reliabilitas Soal

Instrumen yang dikatakan reliabel adalah instrumen yang bila

digunakan beberpa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama. Arikunto (2013: 221) reliabilitas

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul

data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah
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dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat

dipercaya juga.

Uji reliabilitas instrumen hasil belajar dilakukan dengan metode

Cronbach Alpha. Rumus Alpha dalam Arikunto (2013: 109) adalah

= ( ) 1 − ∑
Keterangan :

: Koefisien reliabilitas

: Banyaknya butir soal∑ : Jumlah varians butir

: Varians total
Proses pengolahan data reliabilitas menggunakan program

Microsoft Office Excel dengan klasifikasi :

Tabel 7. Klasifikasi Reliabilitas
Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Agak rendah
0,61 - 0,80 Cukup
0,81 - 1,00 Tinggi

(Arikunto, 2013: 319)

c. Daya Beda Soal

Daya pembeda soal diperlukan agar instrumen mampu

membedakan kemampuan masing-masing responden. Arikunto

(2013: 211) mengemukakan bahwa daya pembeda soal adalah

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik

yang pandai (berkemampuan tinggi)  dengan peserta didik yang

bodoh  (berkemampuan rendah). Teknik yang digunakan untuk

menghitung daya pembeda adalah dengan mengurangi rata-rata
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kelompok atas yang menjawab benar dan rata- rata kelompok

bahwa yang menjawab benar. Menguji daya pembeda soal dalam

penelitian ini menggunakan rumus :

D = − = PA − PB

Keterangan :

J : Jumlah peserta tes
JA : Banyaknya peserta kelompok atas
JB : Banyaknya peserta kelompok atas
BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal

dengan benar.
BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal

dengan benar.
P : Indeks kesukaran

PA= : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB= : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Daya Pembeda Soal

(Sumber: Arikunto (2013: 218)

Menguji daya pembeda soal dalam penelitian ini akan

menggunakan program Microsoft Office Excel 2007.

d. Teknik Kesukaran Soal

Untuk menguji tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini akan

menggunakan program Microsoft Office Excel 2007. Rumus yang

No. Indeks daya pembeda Klasifikasi
1.
2.
3.
4.
5.

0,00-0,19
0,20-0,39
0,40-0,69
0,70-1,00
Negatif

Jelek
Cukup

Baik Baik
Sekali Tidak

Baik
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digunakan untuk menghitung taraf kesukaran seperti yang

dikemukakan oleh Arikunto (2013: 208) yaitu :

=
Keterangan:
P : Tingkat kesukaran
B : Jumlah peserta didik yang menjawab pertanyaan dengan benar
JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes

Tabel 9. Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal

(Sumber: Arikunto(2013: 210)

3. Uji Persyaratan Instrumen Non- Test

a. Validitas Non-Tes

Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat

ukur yang digunakan dalam mendapatkan data valid atau tidak.

b. Reabilitas Non-Tes

Instrumen yang dikatakan reliabel adalah instrumen yang bila

digunakan beberpa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama.

J. Uji Persyaratan dan Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai prestasi belajar

sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan

No Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran
1. 0,00 – 0,30 Sukar
2. 0,31 – 0,70 Sedang
3. 0,71 – 1,00 Mudah
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dengan melihat nilai di Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dengan

bantuan Program Microsoft Office Excel 2007.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji

homogenitas dilakukan setelah diuji kenormalan datanya dengan

menggunakan uji analisis One Way Anova dengan bantuan program

Microsoft Office Excel 2007.

3. Menghitung N-Gain

N-Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar

siswa.N-Gain diperoleh dari pengurangan skor posttest dengan pretest

dibagi oleh skor maksimum dikurang skor pretest. Persamaan tesebut

dapat dituliskan sebagai berikut:

g=

Keterangan:
g = N-Gain
Spost = Skor posttest
Spre = Skor pretest
Smax = Skor Maximum

Dari hasil perhitungan N-Gain di atas, kemudian dapat dikategorikan

sebagai nilai tinggi, sedang, dan rendah dengan masing-masing interval

yaitu Tinggi= 0,7<N-Gain ≤ 1; Sedang= 0,3 ≤ N-Gain ≤ 0,7; Rendah=

NGain ≤ 0,3.
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K. Uji Hipotesis

1. Uji t- test

Uji t yang digunakan adalah Independent Sample T Test digunakan

untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan

satu dengan yang lain. Dua kelompok yang menjadi sampel dari

penelitian ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan

dibandingkan rata-rata nilai posttest-nya. Uji t menggunakan bantuan

program Microsoft Office Excel 2007.

Menurut Sugiyono (2014: 181) rumus dari uji t adalah sebagai berikut:

Dimana

Keterangan:
t = uji t yang dicari
x1 = rata-rata kelompok 1
x2 = rata-rata kelompok 2
n1 = jumlah responden kelompok 1
n2 = jumlah responden kelompok 2
S1 = varian kelompok 1
S2 = varian kelompok 2

Kriteria ketuntasan jika prestasi belajar Matematika peserta didik

kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol maka Ha
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diterima, sebaliknya jika prestasi belajar kelas ekperimen lebih rendah

dari pada kelas kontrol maka Ha ditolak.

Hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha = Ada perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik kelas

IV sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT), di SDN 1

Rawa Laut Tahun Ajaran 2017/2018.

Ho = Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika peserta didik

kelas IV sebelum dan sesudah diterapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

(NHT), di SDN 1 Rawa Laut Tahun Ajaran 2017/2018.

Kriteria pengujian, apabila thitung> ttabel dengan = 0,05maka Ha

diterima dan sebaliknya apabila thitung< ttabel maka Ha ditolak.

Perhitungan uji t menggunakan bantuan program Microsoft Office

Excel. Kemudian kriteria ketuntasan jika hasil belajar peserta didik

kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol maka Ha

diterima, sebaliknya jika hasil belajar kelas eksperimen lebih rendah

dari pada kelas kontrol maka Ha ditolak.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Guna menguji ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi belajar

matematika peserta didik kelas IV, maka digunakan analisis regresi
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linier sederhana untuk menguji hipotesis. Menurut Siregar (2013:

379) rumus regresi linier sederhana yaitu :

Y = + Bx

Sedangkan untuk nilai konstanta a dan b menurut Siregar (2013: 379)

ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Keterangan:

X = Variabel Independen (lingkungan kerja, kompensasi, dan

pelatihan).

Y = Varibel Dependen (retensi karyawan)

a = Konstanta / nilai Y jika X =0

b = Koefisien arah / nilai pertambahan / pengurangan variabel Y

n = banyaknya sampel.

Analisis uji regresi linier sederhana pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Hipotesis yang

akan diuji pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha = Ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi belajar

matematika peserta didik kelas IV di SDN 1 Rawa Laut

Tahun Ajaran 2017/2018.

Ho = Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi

belajar matematika peserta didik kelas IV di SDN 1 Rawa

Laut Tahun Ajaran 2017/2018.

.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan  bahwa :

1. Ada perbedaan terhadap prestasi belajar matematika sebelum dan

sesudah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together pada peserta didik kelas IV SD N 1 Rawa Laut Tahun Ajaran

2017/2018

2. Ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbereed

Head Together terhadap prestasi belajar matematika peserta didik kelas

IV SDN 1 Rawa Laut Tahun Ajaran 2017/2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar tematik peserta didik

kelas IV SD Negeri 1 Rawa Laut, yaitu sebagai berikut.

a. Bagi Peserta Didik

1. Peserta didik diharapkan untuk memperbanyak pengalaman belajar yang

didapat dari lingkungan sekitar.
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2. Peserta didik diharapkan memotivasi dirinya sendiri untuk giat dalam

belajar di sekolah maupun belajar di rumah.

b. Bagi Pendidik

1. Pendidik diharapkan memilih model pembelajaran yang tidak berpusat

pada pendidik melainkan berpusat pada peserta didik. Pemilihan model

pembelajaran harus menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif sehingga

tercipta pembelajaran yang lebih optimal dan prestasi belajar pada

pembelajaran matematika dapat meningkat.

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbereed Head Together

diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pemilihan model

pembelajaran, karena dengan  menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Numbereed Head Together tersebut dapat meningkatkan

prestasi belajar peserta didik pada pembelajaran matematika.

3. Pendidik diharapkan menambah media pembelajaran baru yang dapat

menunjang kegiatan pembelajaran sehingga menjadi efektif dan efisien

yang dapat membantu pendidik memperjelas materi yang disampaikan.

c. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharapkan mengkondisikan pihak pendidik untuk

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbereed Head

Together dan membantu pendidik untuk melaksanakan model

pembelajaran yang beragam sehingga dapat dijadikan referensi untuk

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya dan pendidikan

pada umumnya.
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d. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian dibidang

ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran,  informasi dan

masukan tentang Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbereed Head Together terhadap prestasi belajar matematika peserta

didik.
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