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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan plastik pecahan terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas V SDN 13 Ampenan tahun pelajaran 2018/2019. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen jenis quasi eksperimental 

design dengan desain nonequivalent control grup desain. Subyek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas V SDN 13 Ampenan, siswa kelas VC sebagai kelas 

eksperimen dan VD sebagai kelas kontrol. Data hasil belajar (posttest) diuji 

normalitasnya dengan chi-kuadrat kemudian diuji homogenitasnya menggunakan 

perbandingan varians terbesar dan varians terkecil, pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa data  berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, data 

dianalisis dengan menggunakan Uji-t, uji signifikansi diperoleh ttabel untuk db = 

29 adalah 2,045 sehingga thitung> ttabel yaitu 3,121 > 2,045. Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

terdapat pengaruh positif penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

berbantuan plastik pecahan  terhadap hasil belajar matematika Siswa kelas V SDN 

13 Ampenan. 

 

Kata kunci: Numberead Heads Together ,Alat Peraga Plastik Pecahan, Hasil 

Belajar Matematika. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of fractional plastic assisted NHT 

type learning model on the mathematics learning outcomes of fifth grade students 

of SDN 13 Ampenan in the 2018/2019 academic year. The method used in this 

study is an experimental type of quasi experimental design with a nonequivalent 

control design group design. The subjects in this study were fifth grade students of 

SDN 13 Ampenan, VC class students as the experimental class and VD as the 

control class. Data on learning outcomes (posttest) tested its normality with chi-

square then tested its homogeneity using the largest ratio of variance and the 

smallest variance, the test showed that the data were normally distributed and 

homogeneous. Furthermore, the data were analyzed using the t-test, the 

significance test was obtained t table for db = 29 is 2.045 so that tcount> t table is 

3.121> 2.045. 

 The explanation shows that tcount is greater than ttable so it can be 

concluded that Ha is accepted and Ho is rejected. This shows that there is an 

influence there is a positive influence on the use of fractional plastic assisted type 

NHT cooperative learning model on mathematics learning outcomes of the fifth 

grade students of SDN 13 Ampenan. 

 

Keywords: Numbered Heads Together, Fractional Plastic Teaching Aids, 

Mathematics Learning Results. 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan  merupakan usaha  sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar siswa 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 (UU 

No.20 Tahun 2003).  

Dalam pendidikan formal belajar menunjukkan adanya perubahan 

yang sifatnya positif, sehingga pada tahap akhir akan didapatkan 

keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Perubahan tersebut 

tercermin pada hasil belajarnya, namun dalam upaya mendapatkan hasil 

belajar yang memuaskan dibutuhkan proses belajar yang tentunya 

memerlukan konsistensi dan berkesinambungan. Menurut Winkel (dalam 

Susanto, 2016:4) belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, nilai, dan sikap yang bersifat 

relatife konstan dan berbekas. 

Proses belajar yang terjadi pada individu merupakan sesuatu yang 

penting karena melalui belajar individu dapat mengenal dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekitarnya.  Salah satu mata pelajaran yang penting 

bagi siswa adalah matematika. Bagi kebanyakan siswa Indonesia, 

matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sangat sulit ini terbukti 

dari survei yang dilakukan oleh Programme for International Student 

Assessment (PISA) di bawah Organization Economic Cooperation and 

Development (OECD) yang dilakukan pada 65 negara di dunia tahun 2015 

lalu. Hasilnya kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki 

peringkat bawah dengan skor 386 kurang atau setara dengan 1 persen 

siswa Indonesia yang memiliki kemampuan bagus di bidang matematika. 

Kondisi ini sangat memperihatinkan bagi dunia pendidikan Indonesia, 

padahal matematika mempunyai peran yang sangat penting dalam semua 

aspek pada kehidupan sehari-hari (www.kemendikbud-Pisa.go.id). 

Pembelajaran seharusnya menjadi aktivitas bermakna dan 

menyenangkan, serta pembelajaran harus memiliki suasana dan iklim 

belajar yang diperbaharui. Adapun model pembelajaran yang dimaksud 

adalah model pembelajaran kooperatif, menurut Stahl (dalam Isjoni, 

2013:44) model pembelajaran ini dipandang sebagai sarana ampuh untuk 

memotivasi pembelajaran dan memberikan pengaruh positif terhadap iklim 

ruang kelas yang pada saatnya akan turut mendorong  pengembangan 

kemampuan bekerjasama yang lebih baik, dan dapat pula meningkatkan 

belajar siswa menuju belajar yang lebih baik, serta sikap tolong menolong 

dalam beberapa perilaku sosial. Model pembelajaran kooperatif yang 

sesuai untuk mewujudkan pencapain tersebut adalah model yang 

dikembangkan oleh Frank (dalam Huda, 2016:138) yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Numberead Heads Together (NHT).  

 

 

http://www.kemendikbud-pisa.go.id/


B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

Teori-teori yang dibahas pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

adalah konsep teori pada variabel terikat dan variabal bebas yaitu yang 

berkaitan dengan hasil belajar dan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Beberapa konsep teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

Menurut Huda (2016:32) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif 

mengacu pada metode pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam 

kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Rusman (2014: 202) 

menyatakan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompokkelompok kecil secara kolaboratif. Menurut Suprijono (2014:54) 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termsuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh 

guru atau diarahkan oleh guru. Suprijono (2009:111) menyatakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode numbered head together 

diawali dengan numbering guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok kecil 

 

2. Hasil belajar Matematika 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

(Purwanto, 2014:44). Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 

2009:22). Sedangkan menurut Kunandar (2013:62) hasil belajar 

merupakan kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

dismpulkan bahwa hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku yang dapat 

diamati baik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa setelah 

mengikuti proses  pembelajaran. 

Susanto (2016:183) mengatakan bahwa matematika merupakan salah 

satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari 

tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika 

diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Matematika merupakan 

ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, maka konsep matematika harus 

dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol itu. Dalam 

kurikulum Depdiknas 2004 disebutkan bahwa standar kompetensi 

matematika di sekolah dasar harus dimiliki siswa setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan matematika, namun yang 

diperlukan ialah dapat memahami dunia sekitar, mampu bersaing, dan 

berhasil dalam kehidupan 

. Mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar Matematika adalah kemampuan yang 



dimiliki oleh siswa khususnya dalam ranah kognitif setelah melakukan 

melakukan kegiatan pembelajaran.  

 

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model     

pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan hasil 

belajar Matematika  pada siswa kelas V SDN 13 Ampenan tahun 

pelajaran 2018/2019. 

   Ha  =  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model     

pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan hasil 

belajar Matematika  pada siswa kelas V SDN 13 Ampenan tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian 

yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain 

dalam kondisi yang terkontrol secara ketat (Riduwan, 2010:50). Jenis 

penelitian eksperimen yang digunakan adalah quasi experimental design  

dengan desain nonequivalent control group desain. Desain ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono, 2017:114).    

Penelitian ini menggunakan dua kelompok atau kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan 

perlakuan khusus yaitu dengan model pembelajaran visualization auditory 

kinesthetic, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran konvensional. Desain ini diperlihatkan dalam 

table 3.1. 

Tabel 3.1: Desain penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3  O4 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18-27 April 2018. Penelitian 

ini berlokasi di SDN 28 Cakranegara yang beralamatkan Jalan Lalu Mesir 

No.08 Turida Sandubaya Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN 28 Cakranegara, 

sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh yakni 

seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.  

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 

yakni wawancara, angket, observasi, dan tes hasil belajar. Sedangkan 



instrument yang digunakan  yakni tes hasil belajar berupa tes objektif uraian 

ganda yang berjumlah 6 soal, lembar observasi aktivitas guru dan siswa.  

Sebelum instrumen dijadikan alat pengumpul data di lapangan, maka 

terlebih dahulu perlu dilakukan uji coba instrumen. Adapun uji instrumen 

yang digunakan untuk menguji kelayakan setiap soal yang akan digunakan 

untuk mengukur tes hasil belajar, yaitu: 

1. Uji Validitas konstruk yang digunakan adalah pendapat dari ahli 

(judgment experts) dengan rumus dan kriteria sebagai berikut: 

  =  (Xmax + Xmin) 

  =  (Xmax - Xmin) 

  X ≥  + 2 SD Sangat valid 

 +SD ≤ X <  + 2 SD Valid 

 – SD ≤ X <  +SD Kurang valid 

  X <  - SD Tidak valid 

 
2. Uji Reliabilitas menggunakan teknik menghitung korelasi pearson 

Product moment dengan rumusan sebagai berikut: 

 =  

Keterangan: 
 = Reliabilitas tes 

 =Jumlah nilai pretest 

 = Jumlah nilai posttest 

 

Berdasarkah uji coba instrumen tersebut diperoleh hasil bahwa 

semua soal dapat dijadikan alat pengumpul data dilapangan, karena 

memenuhi setiap tahapan uji instrumen. Selain melakukan uji instrumen, 

dalam penelitian ini juga akan dilakukan beberapa teknik analisis data. 

Untuk data hasil keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model NHT 

akan digunakan analisis deskriptif sedangkan data hasil belajar pre-test 

dan post-tes siswa akan digunakan untuk menguji hipotesisi dengan 

menggunakan uji normalitas menggunakan chi kuadrat, kemudian uji 

homogen dan uji hipotesis.  

 

 

 

 

 



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Uji Instrumen 

 

1) Hasil Uji Validitas 

Soal-soal yang digunakan pada penelitian ini telah diuji coba 

dengan menggunakan uji ahli. Uji ahli dilakukan oleh dua orang dosen 

matematika FKIP Universitas matram, yaitu oleh Dr. Harry Soepriyanto, 

M.Si dan Dr. Intan Dwi Hastuti, M.Pd. Dari hasil uji ahli tersebut didapat 

skor 33 dan 35 dengan kriteria valid pada validasi instrument. Sedangkan 

pada validasi RPP mendapatkan skor 29 dan 27 dengan criteria valid. 

Sehingga instrument penelitian dinyatakan valid (layak digunakan), artinya 

sebanyak 8 butir soal instrument dapat digunakan dalam penelitian 

 

2) Hasil Penelitian Tes Hasil Belajar Siswa 

a. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

 Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal pretes dan 

postes pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk 

mengukur hasil belajar siswa. Berikut data hasil belajar (pretes-postes) 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.4 Hasil Pretes-Postes Siswa 
Kelom

pok 

Jumlah 

Siswa  

Tes Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

rata 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Homogeni

tas 

Eksperi

men 

29 Pre-test 58 33 39,58 
Normal Homogen 

Post-test 92 33 68,637 

Kontrol 30 Pre-test 58 25 40,06 

Normal Homogen Post-test  83  33 55,983 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diinterpretasikan dalam 

diagram yang ditunjukkan pada gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 

N
il

ai
 



Gambar 4.2 Diagram data hasil pretes-postes siswa 

 Dari data di atas, terlihat bahwa hasil belajar siswa kelas 

eksperimen setelah diberikan perlakuan (postes) lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar kelas kontrol (postes) yang tidak diberikan 

perlakuan. Demikian pula untuk nilai rata-rata siswa kelas eksperimen 

setelah diberikan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-

rata siswa kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

 

b. Hasil Observasi Aktivitas Guru Dan Siswa 

Pertemuan ke- 
Keterlaksanaan 

aktifitas guru 
Kategori 

Keterlaksanaan 

aktifitas siswa 
Kategori 

1 74 

Sangat 

baik 

 
73 

Sangat 

baik 

2 80 
Sangat 

baik 
77 

Sangat 

baik 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa,  dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan model pembelajaran NHT dikatakan 

sudah sangat baik. 

 

c. Hasil Uji Normalitas Data 

Setelah data tes hasil belajar (postes) siswa diperoleh, kemudian 

dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahui apakah kedua kelas terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan  dalam penelitian ini adalah uji chi-kuadrat. 

Kriteria pengujiannya adalah data terdistribusi normal jika X2
hitung ≤ 

X2
tabel pada taraf signifikansi 5% dan dengan db = k-1, dimana k adalah 

banyaknya kelas interval. 

    Hasil uji normalitas kedua kelas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

 

                  Tabel. 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Postes) 
Kelas  

  
Kesimpulan 

Eksperimen 22 42,557 Terdistribusi Normal 

Kontrol  30 43,772 Terdistribusi Normal 

Grafik normalitas data kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 dan 4.4 berikut. 
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Grafik 4.3 Hasil Uji Normalitas Post-test 

Kelas Eksperimen 

                  
               Gambar 4.3 Normalitas Data Postes Kelas Eksperimen 
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Grafik 4.4 Hasil Uji Normalitas Post-test 

Kelas Kontrol 

 

Gambar 4.4 Normalitas Data Postes Kelas Kontrol 

 

d. Hasil Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh data terdistribusi normal 

sehingga uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Independent 

Sample T-test yang disajikan dalam tabel 4.6 berikut. 

           Tabel. 4.6 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar (Postes) Kelas Eksperimen 

 

Kelas Thitung ttabel (α = 5% db 29) 

Eksperimen 
3,374 2,045 

Kontrol 

 

Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak 

jika thitung> ttabel. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil thitung = 3,374 yaitu 

lebih besar dari ttabel = 2,045 sehingga dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan pengaruh penggunaaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan 

pembelajaran konvensional. 

 

 



2. Pembahasan 

Hasil analisis data penelitian menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar siswa yang mendapat model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan alat peraga plastik pecahan 

dan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS berbantuan alat peraga kertas lipat, dilihat dari 

posttest, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut 

berbeda di kelas VC dan VD SDN 13 Ampenan. 

Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sejumlah 68,63 sedangkan 

kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 56,77, dari nilai rata-rata ini maka 

data dianalisis hipotesisnya menggunakan Uji-t dan memperoleh t-tabel 

3,121 untuk db = 29 adalah 2,045 sehingga t-hitung> t-tabel yaitu 

3,121>2,045, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar matematika kelas eksperimen dan kontrol,  perbedaan tersebut 

sebesar 11,86%. Dari hasil analisis ini yang menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan plastik transparan lebih 

tinggi daripada kelas kontrol yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe 

TPS berbantuan kertas lipat. 

Hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

disebabkan karena adanya hubungan antara hasil belajar siswa dengan 

pembelajaran yang diterapkan. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen secara signifikan lebih tinggi dibandingkan hasil belajar kelas 

kontrol, menurut peneliti hal ini juga disebabkan adanya pengaruh model 

pembelajar dan alat peraga yang digunakan.  

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dikelas, selain 

itu dengan penerapan model tersebut siswa berlomba-lomba untuk menjadi 

kelompok yang terbaik. Siswa berdiskusi dan menyatukan pemikirannya 

untuk mencari jawaban yang paling tepat, lalu setiap siswa diberikan 

tanggung jawab tersendiri untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya 

di depan kelas. Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT juga berpengaruh terhadap aspek sosial siswa, hal ini bisa dilihat dari 

siswa belajar untuk menerima perbedaan antar individu, siswa belajar 

untuk saling memahami, dan juga mencoba memberi pemahaman kepada 

siswa yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Huda (2016:130) model 

pembelajaran  kooperatif tipe NHT mendorong terjadinya proses 

pembelajaran dengan meningkatkan semangat kerja siswa sehingga hasil 

belajar siswa akan meningkat juga.  

Dengan bantuan alat peraga plastik pecahan dapat membantu siswa 

dalam memahami konsep-konsep pada materi pembelajaran, dan 

mempermudah peran guru dalam meletakkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar siswa. Alat peraga plastik pecahan yang terbuat dari 

plastik mika transparan menarik perhatian siswa untuk menemukan 

lansung konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selain itu dengan 



alat peraga siswa mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama pula, 

sehingga guru lebih mudah dalam menyalurkan materi pembelajaran 

tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmadi (1991:123) alat peraga 

akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan alat peraga 

plastik pecahan dilaksanakan dan dipadukan dalam satu pembelajaran, 

model pembelajaran ini ditujukan supaya siswa mendapatkan hasil belajar 

yang lebih optimal dengan suasana belajar berkelompok, dan dengan alat 

peraga plastik pecahan durasi waktu dalam menerapkan model tersebut 

akan lebih dipersingkat. Dengan alat peraga plastik pecahan siswa juga 

lebih mudah dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan 

pecahan, siswa bisa mengarsir bilangan pecahan, dan menempelkan plastik 

pecahan a dengan plastik pecahan b.  

Pada saat penyampaian materi, yang bertujuan memberi materi ajar 

dengan kesan menyenangkan kepada siswa, guru menyampaikan dengan 

ramah dan tegas. Dengan maksud agar siswa tidak takut kepada guru, 

sehingga siswa tidak segan bertanya. Selain itu, guru meninjau dan 

menjelaskan penyelesaian tugas pada setiap kelompok. Dalam 

penyampaian materi guru juga memberikan contoh penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut sama yang digunakan sebagai bahan 

agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, serta dapat merefleksi 

pengetahuan anak sebelumnya, Hal ini sejalan dengan pendapat Corey 

(dalam Susanto, 2016:186) bahwa pembelajaran merupakan suatu proes 

yang dikelola untuk menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. 

Dalam proses pembelajaran guru juga memberikan hadiah kepada 

siswa , pemberian hadiah ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih 

aktif dan lebih giat lagi dalam proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran berkelompok guru akan memberikan latihan dengan 

memanfaatkan alat peraga, masing masing kelompok mendiskusikan 

jawaban dari latihan yang telah diberikan oleh guru, setelah itu guru 

memanggil secara acak nomer siswa yang akan maju untuk menulis 

jawaban kelompoknya, hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa 

tanggung jawab pada setiap kelompok. 

Pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan yang 

dimaksud oleh peneliti adalah siswa dapat memanfaatkan plastik pecahan, 

untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan penyebut berbeda. 

Untuk mengetahui hasil pemahaman konsep pecahan siswa maka 

diberikan tes dalam bentuk uraian. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

plaastik pecahan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 13 

Ampenan tahun pelajaran 2018/2019.  

 

 

 



E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, serta 

hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian 

hipotesis, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan rumus  analisis 

hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan 

menggunakan Uji-t diperoleh ttabel untuk db = 29 adalah 2,045 sehingga 

thitung> ttabel yaitu 3,121 > 2,045, yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar matematika kelas eksperimen dan kontrol,  

pada taraf kepercayaan 95% yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil 

belajar kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT berbantuan kertas pecahan lebih tinggi daripada kelas kontrol 

yang mendapatkan  model pembelajaran koopertif tipe TPS berbantuan 

kertas lipat. Sehingga dari kedua uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan 

bahawa Ha diterima dan Ho ditolak atau terdapat pengaruh positif 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numberead Heads 

Together (NHT) berbantuan alat peraga plastik pecahan terhadap hasil 

belajar Matematika Siswa kelas V SDN 13 Ampenan tahun pelajaran 

2018/2019. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh  

oleh Dewi, mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016 dalam 

skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numberead Heads Together Terhadap Hasil Belajar  Siswa Pada Mata 

Pelajaran Matematika Kelas V SDN 1 Raman Endra Tahun Pelajaran 

2015/2016” dan  terbukti  bahwa  setelah  menerapkan model  

pembelajaran  kooperatif tipe NHT menghasilkan  peningkatan  hasil 

belajar dari 52,5 meningkat  menjadi 68,61, peningkatannya sebesar 16,11, 

sedangkan  hasil  rata-rata kelas kontrol sebesar 50,75 meningkat menjadi 

61,00, peningkatannya sebesar 10,25. 

 

A. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran-saran untuk 

meningkatkan efektifitas dan kualitas penelitian yaitu; 

1. Pentingnya memiliki angket observasi sebelum peneliti menentukan 

subyek dan mata pelajaran yang akan diteliti; 

2. Sebaiknya peneliti memiliki buku-buku dengan teori primer guna 

meningkatkan kevalidan kajian pustaka; 

3. Persiapan instrument, alat bantu, dan orang lain sangat penting untuk 

menghasilkan penelitian yang optimal; 

4. Jikalau peneliti bertindak sebagai guru maka sebelum melakukan 

treatmen/ perlakuan kepada subyek penelitian alangkah lebih baiknya 

peneliti melatih penguasaan materi dan memperdalam wawasan dalam 

pengelolaan proses belajar mengajar; 

 



DAFTAR PUSTAKA 
 

Ahmadi, A. (1991). Teknik Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Agustina,Rini.(2016). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Rambah Samo. Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian. 

Tidak diterbitkan. 

Arifin, Z. (2015). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakartaa: Rineka Cipta. 

Budiyanto, A.K. (2016). Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam Student 

Centered Learning (SCL). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 

Burhanuddin, S. (2004), Cara Belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi, Jakarta: 

PT Rineka Cipta. 

Dalyono, M. (2009)  Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta. 

Dimyanti (2009)  Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta. 

Dewi,Fika.(2016). “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numberead 

Heads Together Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas V SDN 1 Raman Endra Tahun Pelajaran 

2015/2016”.Skripsi.Universitas Lampung. Tidak diterbitkan. 

Hamalik, Oe. 1997. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi aksara. 

Hidayah,R.(2009) Psikologi Pengasuhan Anak, Malang, UIN PRESS. 

Huda, Miftahul. 2016. Cooperative Learning: Metode, Teknik, Struktur dan 

Model Penerapan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.  

Isjoni. 2013. Cooperative Learning Edektivitas Pembelajaran Kelompok. 

Bandung: Alfabeta. 

Iswadji, D. 2003. Pengembangan Media Alat Peraga Pembelajaran Matematika 

di SLT. Makalah Tidak Dipublikasikan. 

Kelly, C. A. (2006) Using Manipulatives in Mathematical Problem Solving: A 

Performance-Based Analysis. In The Montana Mathematics Enthusiast, 

ISSN.  

Muhibbin, S. (2006). Psikologi Belajar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Nasution, N. 2003. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sitem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 

 

Purwanto.(2014). Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.  

 

Riduwan .(2010). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta. 

Rusman. 2014. Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Pada Proses Pembelajaran. 

Jakarta: Kencana. 

 

Rochmah, E,Y. Psikologi Perkembangan, Jogjakarta: TERAS. 

Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 



Sadirman. (1998). Media Pendidikan dan Kontek Pembelajaran. Jakarta: Rajawali. 
Sudjana. 2009. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Ratu 

Algasindo. 

 

Suprijono, Agus. 2014. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 

Susanto, A. (2016). Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: 

Kencana. 

 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. 

 

Pengelola web kemendikbud. peringkat dan pencapaian Indonesia PISA. 

https://www.kemendikbud.go.id/main/blok/2016/12, Diakses tanggal 17 

juni 2018. 

 

https://www.kemendikbud.go.id/main/blok/2016/12

