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ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar matematika pada materi penyajian data di kelas 

VII SMPN 2 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif eksperimen dengan jenis penelitian Quasi experimental. Peneliti memilih salah satu 

desain dari Quasi experimental design yaitu Post Test Only Non Equivalent Group Design. 

Hasil belajar peserta didik diketahui melalui pemberian post test pada materi penyajian data di 

kelas eksperimen dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan kelas eksperimen 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Adapun kelas sampel dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling, sehingga diperoleh kelas VII D sebagai kelas eksperimen dengan 

model kooperatif tipe NHT dan VII E sebagai kelas eksperimen dengan model kooperatif tipe 

TPS. Berdasarkan analisis data maka dapat diketahui bahwa pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) maupun 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada materi penyajian data di kelas 

VII SMPN 2 Mataram tahun ajaran 2017/2018 efektif ditinjau dari hasil belajar peserta didik. 

Namun tidak terdapat perbedaan keefektifan secara signifikan antara hasil belajar matematika 

peserta didik setelah diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

maupun tipe TPS. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS, Hasil belajar peserta didik, Penyajian Data  
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ABSTRACT 

  

This study aims to find out how the comparison of cooperative learning model type Numbered 

Heads Together (NHT) with cooperative learning model type Think Pair Share (TPS) on the 

results of learning mathematics on presentation of data material in class VII SMPN 2 Mataram 

academic year 2017/2018. The analysis technique used is quantitative experimental with Quasi 

experimental research type. The researcher chose one design from Quasi experimental design 

that is Post Test Only Non Equivalent Group Design. The results of learning mathematics are 

known by the results of post test on presentation of data material in the experimental class with 

model type NHT and the experimental class with model type TPS. The sample class is chosen 

using purposive sampling technique, VII D class is chosen as experimental class with NHT and 

VII E models as experimental class with TPS. Based on data analysis, it can be seen that the 

results of learning mathematics by using cooperative learning model type Numbered Heads 

Together (NHT) and cooperative learning model type Think Pair Share (TPS) on presentation 

of data material in class VII SMPN 2 Mataram academic year 2017/2018 are effective. 

However, there is no significant difference between the results of learning mathematics by 

using cooperative learning model type Numbered Heads Together (NHT) and cooperative 

learning model type Think Pair Share (TPS). 

 

Keywords: Cooperative learning Numbered Heads Together (NHT), Cooperative learning 

Think Pair Share (TPS, results study, presentation of data material
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PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan dan mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas[1]. Untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

pendidikan, diperlukan proses pembelajaran yang baik dan tepat.   

SMP Negeri 2 Mataram adalah salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dan 

juga merupakan sekolah percontohan di kota Mataram. Namun sayangnya intensitas 

keterlibatan peserta didik secara efektif dalam proses pembelajaran matematika masih kurang, 

terutama di kelas VII. Berdasarkan pengalaman selama mengikuti kegiatan PPL di sekolah 

tersebut dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2017, diperoleh bahwa; (1) Kegiatan 

belajar mengajar di kelas lebih didominasi oleh peserta didik berkemampuan tinggi, sedangkan 

peserta didik yang berkemampuan rendah cenderung lebih pasif, (2) Dalam kegiatan berdiskusi 

peserta didik kurang aktif dan cenderung individual karena sebagian peserta didik merasa takut 

jika nilai temannya lebih tinggi dari pada nilaianya, (3) Kurangnya rasa tanggung jawab yang 

dimiliki oleh peserta didik. Hal ini terbukti ketika guru memberikan tugas atau latihan secara 

berkelompok hanya sebagian peserta didik yang mengerjakan, sedangkan peserta didik yang 

lainnya hanya mengandalkan temannya saja, (4) Kurangnya rasa percaya diri peserta didik 

dalam menyampaikan pendapat pada saat kegiatan diskusi di kelas. 

Permasalahan-permasalahan tersebut mempengaruhi penguasaan peserta didik terhadap 

materi pembelajaran yang dipelajari dan berdampak terhadap rendahnya hasil belajar peserta 

didik. Berdasarkan nilai ulangan akhir semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di SMP 

Negeri 2 Mataram diperoleh data seperti yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut 

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 

No Kelas 
Jumlah 

Peserta Didik 

Nilai 

Terendah  

 

Nilai 

Tertinggi  
Rata-Rata Nilai 

Matematika  

Ketuntasan 

Klasikal 

1 VII A 35 27,5 95 62,6 17,14% 

2 VII B 35 27,5 95 64,3 14,29% 

3 VII C 34 20 95 56,5 11,76% 

4 VII D 35 27,5 93 61,4 14,29 % 

5 VII E 35 20 95 60.9 28,57% 

6 VII F 35 20 95 56.5 11,42% 

7 VII G 35 20 87.5 55,3 14,29% 

8 VII H 35 27.5 90 60,5 14,29% 

9 VII I 35 20 95 61,8 22,85% 

10 VII J 35 27.5 92.5 60.3 20% 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara 

nilai ulangan terendah dan nilai ulangan tertinggi di masing-masing kelas VII A sampai VII J 

di SMP Negeri 2 Mataram, Selain itu nilai rata-rata masing-masing kelas masih rendah dan 
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belum memenuhi KKM yang ditetapkan sekolah yaitu ≥ 78 dengan presentase ketuntasan 

klasikal yang masih jauh dibawah ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu minimal 85% 

peserta didik mendapat nilai diatas KKM. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 Mataram masih rendah.  

Selain permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sebelumnya,penyebab lain 

rendahnya hasil belajar matematika di kelas VII SMP Negeri 2 Mataram adalah kurang 

bervariasainya model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran matematika 

di kelas. Guru lebih sering menggunakan model pembelajaran langsung atau direct instruction 

yang merujuk pada strategi ekspositori, dimana peserta didik hanya duduk, mendengar, 

mencatat dan menghapal rumus sehingga pola interaksi antar peserta didik sangat kurang. 

Untuk itu perlu diupayakan suatu bentuk pembelajaran yang mampu mengaktifkan peserta 

didik dan memperbaiki pola interaksi antar peserta didik sehingga aktivitas dan hasil belajarnya 

menjadi meningkat [2]. Alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik salah satunya adalah penerapan model pembelajaran kooperatif. Dari 

berbagai model pembelajaran kooperatif yang ada, model pembelajaran yang memiliki 

kesamaan struktural dan sintaks yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Kedua model 

pembelajaran ini dirasa cocok dengan karakteristik peserta didik di kelas VII SMPN 2 Mataram 

yang bersemangat dan penuh antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa oleh Sri Marianti pada tahun 2017 dengan 

judul Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Pembelajaran Peluang 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA 1 SMAN 2 

Labuapi Tahun Ajaran 2016/2017, diperoleh hasil bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa 

dikelas XI IPA 1 SMAN 2 Labuapi pada materi peluang. Selain itu berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Aditya Janu Wardana pada tahun 2012 yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam Upaya Meningkatkan 

Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus pada Siswa 

Kelas VIII di SMPN 4 Tanjung Tahun Ajaran 2011/2012 diperoleh hasil bahwa model 

pembelajaran NHT dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VIII di 

SMPN 4 Tanjung tahun ajaran 2011/2012 pada pokok bahasan Persamaan Garis Lurus. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan 

TPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik,karena keduanya sama-sama 

menekankan pada tanggung jawab individual terhadap kelompoknya, sehingga setiap peserta 
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didik harus memahami bahan diskusi dengan baik. Pembelajaran tipe NHT dan TPS juga cocok 

dilakukan pada berbagai materi pembelajaran matematika termasuk materi penyajian data. 

 Berdasarkan uraian di atas timbul ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Pada Materi Penyajian Data di Kelas VII SMPN 2 Mataram Tahun Ajaran 

2017/2018”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen dengan jenis penelitian 

Quasi experimental design (eksperimen semu). Pada eksperimen semu, sampel pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak diambil secara random atau tanpa mengubah 

struktur yang ada [3]. Peneliti memilih salah satu desain dari Quasi experimental yaitu Post Test 

Only Non Equivalent Group Design. Penelitian dilakukan di kelas VII SMPN 2 Mataram 

semester genap tahun pelajaran 2017/2018 pada bulan Mei. Adapun kelas sampel dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan karena 

adanya alasan tertentu [4] sehingga diperoleh kelas VII D sebagai kelas eksperimen dengan 

model NHT dan VII E sebagai kelas eksperimen dengan model TPS. Pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan (7 JP) pada masing-masing kelas eksperimen, yaitu 3 

(tiga) pertemuan untuk kelas NHT, dan 3 (tiga) pertemuan untuk kelas TPS dengan alokasi 

waktu 40 menit untuk tiap satu jam pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian soal 

post test dengan alokasi waktu sebanyak 40 menit. Kedua model pembelajaran tersebut 

diterapkan pada materi penyajian data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

soal post test pada materi penyajian data. Adapun dilakukan uji instrument penelitian yang 

meliputi: Validitas isi dan uji reliabilitas, dalam penelitian ini analisis uji reliabilitas tes hasil 

belajar matematika dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach. Setelah dilakukan pengujian 

reabilitas terhadap soal post test maka diperoleh nilai 𝑟11 = 0,72, karena 𝑟11 ≥ 0,70 sehingga 

instrumen dapat dikatakan reliabel. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji prasyarat 

analisis yaitu uji normalitas dengan rumus Chi Square dan uji homogenitas varians dengan 

rumus Fisher serta uji hipotesis penelitian yaitu menggunakan uji t berpasangan dan uji t dua 

sampel. 
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HASIL PENELITIAN 

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh data hasil belajar matematika peserta didik 

yang didapatkan dari hasil post-test pada materi penyajian data di masing-masing kelas 

eksperimen. Deskripsi data mengenai hasil belajar matematika peserta didik disajikan pada 

tabel 4.1 berikut  

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik 

Kelompok Data 
Data Hasil Belajar Matematika 

Kelas NHT Kelas TPS 

Nilai Tertingi 100 100 

Nilai Terendah 66 60 

Rata-Rata 88 85 

SD 8,67 11,29 

Jumlah Peserta Didik 32 32 

Ketuntasan Klasikal 87,5% 81,25% 

KKM 78 78 

 

Kedua kelas sampel penelitian yang telah dipilih memiliki kemampuan awal yang sama 

(homogen) sebelum diberikan perlakuan, hal ini terbukti setelah dilakukan uji homogenitas 

varians dan uji kesamaan rata-rata terhadap hasil UAS Matematika semester ganjil di kelas VII 

D sebagai kelas eksperimen dengan model NHT dan VII E sebagai kelas eksperimen dengan 

model TPS. Sebelum dilakukan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian, maka terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Berikut akan disajikan hasil uji normalitas dan uji homogenitas. 

Uji normalitas 

Uji normalitas yang digunakan adalah statistik Chi-Kuadrat pada taraf kesalahan 5% (0,05) 

dengan derajat kebebasan dk = 5. Setelah dilakukan perhitungan uji normalitas diperoleh data 

seperti yang disajikan pada tabel 4.5 berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Post Test 

Kelas χ2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 χ2

0,05(5) Keterangan 

NHT 3,77 11,07 Data berdistribusi normal 

TPS 10,50 11,07 Data berdistribusi normal 

 

Berdasarkan tabel 4.5, terlihat bahwa kelas eksperimen dengan model NHT dan kelas 

eksperimen dengan model TPS memiliki nilai χ2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < χ2

0,05(5). Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa data nilai post test pada materi penyajian data di kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan kelas eksperimen 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas Varians 

Dalam penelitian ini uji homogenitas menggunakan uji fisher, dengan taraf kesalahan 5% 

dan dk pembilang = 31 serta dk penyebut = 31. Adapun hasil uji homogenitasnya dapat di lihat 

pada tabel 4.6 berikut. 

 
Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Varians Data Hasil Post Test 

Uji 

Homogenitas 
Kelas Varian 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝐹0,05(31,31) Keputusan Uji Kesimpulan 

Hasil Belajar 

Matematika 

Pada Materi 

Penyajian Data 

NHT 

 

 

 

TPS 

127,37 

 

 

 

75,10 

1,70 1,82 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹0,05(31,31) Ho diterima 

 

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹0,05(31,31) ini berarti Ho diterima dan 

Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai post test pada kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dan kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran TPS (Think Pair Share) memiliki varians yang homogen.  

Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

1. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Ditinjau Dari Hasil Belajar 

Matematika Peserta Didik  

Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ditinjau dari 

hasil belajar matematika peserta didik maka dilakukan uji t berpasangan terhadap data nilai 

rata-rata hasil post test di kelas NHT dan data nilai rata-rata ulangan harian pada materi 

segitiga segiempat di kelas VII D dengan model NHT. Adapun hasil perhitungan uji t ini 

dapat dirangkum dalam tabel 4.7 sebagai berikut : 

 
Tabel 4.7 Hasil Uji t Berpasangan terhadap Nilai Post Test  dan Nilai Ulangan Harian Pada 

Materi Segitiga Segiempat di Kelas NHT 

Jumlah 

Peserta 

Didik 
�̅� 𝑆𝐵 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡0,05(31) Kesimpulan 

32 10,306 143,39 4,869 2,03951 Ho ditolak 

  

Dari hasil perhitungan dengan uji pihak kanan diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 4,869. 

Setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi t pada taraf signifikansi 0,05 dan dk = 31, 
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diperoleh nilai 𝑡0,05(31) yaitu sebesar 2,03951. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡0,05(31) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test materi 

penyajian data di kelas eksperimen dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) lebih besar dari nilai rata-rata ulangan harian pada materi 

segitiga segiempat di kelas VII D sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

NHT. Artinya model pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif ditinjau dari hasil belajar 

matematika peserta didik. 

2. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Ditinjau Dari Hasil Belajar 

Matematika Peserta Didik  

Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari 

hasil belajar matematika peserta didik maka dilakukan uji t berpasangan terhadap data nilai 

rata-rata hasil post test di kelas TPS dan data nilai rata-rata ulangan harian pada materi 

segitiga segiempat di kelas VII E dengan model TPS. Adapun hasil perhitungan uji t ini 

dapat dirangkum dalam tabel 4.8 sebagai berikut : 

 
Tabel 4.8 Hasil Uji t Berpasangan terhadap Nilai Post Test  dan Nilai Ulangan Harian Pada 

Materi Segitiga Segiempat di Kelas TPS 

Jumlah 

Peserta 

Didik 
�̅� 𝑆𝐵 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡0,05(31) Kesimpulan 

32 11,124 225,28 4,193 2,03951 Ho ditolak 

 

Dari hasil perhitungan dengan uji pihak kanan diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 4,193. 

Setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi t pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat 

kebebasan dk = 31, diperoleh nilai 𝑡0,05(31) sebesar 2,03951.  Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡0,05(31)  

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post 

test materi penyajian data di kelas eksperimen dengan model pembelajaran tipe Think Pair 

Share lebih besar dari nilai rata-rata ulangan harian pada materi segitiga segi empat di kelas 

VII E sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS). 

Artinya model pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif ditinjau dari hasil belajar 

matematika peserta didik. 

3. Perbandingan Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Ditinjau Dari Hasil Belajar Matematika Peserta 

Didik  

Pengujian hipotesis yang diajukan menggunakan uji t dua sampel tipe separated varians, 

hal ini didasarkan karena keadaan sampel homogen dan jumlah peserta didik kedua kelas 
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sampel sama (n1=n2) . Adapun hasil perhitungan uji t dua sampel ini dapat dirangkum dalam 

tabel 4.9 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji t dua sampel terhadap Nilai Post Test Materi Penyajian Data 

Kelas 

Sampel 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Rata-Rata Varians 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡0,025(62) Kesimpulan 

NHT 

 

 

TPS 

32 

 

 

32 

80 

 

 

85 

75,10 

 

 

127,37 

1,25012 1,99897 Ho diterima 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji dua pihak diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 

1,25012. Setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi t pada taraf signifikansi 0,025 dan 

dk = 62, diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,99897. Karena diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡0,025(62)  maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test 

pada materi penyajian data di kelas eksperimen dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) sama dengan nilai rata-rata post test pada materi 

penyajian data di kelas eksperimen dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS).  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian terhadap data hasil post test pada materi 

penyajian data di kelas eksperimen dengan model NHT (Numbered Heads Together) 

menunjukkan bahwa dari 32 orang peserta didik terdapat 28 orang peserta didik yang 

memperoleh nilai post test ≥ 78 dan dinyatakan tuntas atau lulus, sehingga 87,5% dari 

keseluruhan peserta didik di kelas NHT telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) 

yang ditetapkan, dengan nilai rata-rata kelas sebesar 88. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t berpasangan satu pihak kanan, diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 4,869 

dan nilai 𝑡0,05(31) yaitu sebesar 2,03951. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡0,05(31) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test materi penyajian data di 

kelas eksperimen dengan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) lebih besar 

dari nilai rata-rata ulangan harian materi segitiga segiempat di kelas VII D sebagai kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran NHT. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) pada materi penyajian data di kelas VII SMPN 2 Mataram 

tahun ajaran 2017/2018 efektif ditinjau dari hasil belajar matematika peserta didik. Hal tersebut 
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sesuai dengan pengertian efektivitas,pembelajaran, pembelajaran dikatakan efektif apabila 

mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran maupun hasil belajar 

peserta didik yang maksimal [5]. Hasil yang diperoleh juga sejalan dengan penelitian serupa 

yang dilakukan oleh Wardana Janu (2012), yang menyatakan bahwa model pembelajaran NHT 

dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMPN 4 Tanjung tahun 

ajaran 2011/2012 pada pokok bahasan Persamaan Garis Lurus. 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian terhadap data hasil post test pada materi 

penyajian data di kelas eksperimen dengan model TPS (Think Pair Share) menunjukkan bahwa 

dari 32 orang peserta didik terdapat 26 orang peserta didik yang memperoleh nilai post test ≥ 

78 dan dinyatakan tuntas atau lulus, sehingga 81,25% dari keseluruhan peserta didik di kelas 

TPS telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditentukan, dengan nilai rata-

rata kelas sebesar 85. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t berpasangan 

satu pihak kanan, diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 4,193 dan nilai 𝑡0,05(31) sebesar 2,03951.  

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡0,05(31)  maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai rata-rata post test materi penyajian data di kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran Think Pair Share (TPS) lebih besar dari nilai rata-rata ulangan harian 

materi segitiga segiempat di kelas VII E sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada materi 

penyajian data di kelas VII SMPN 2 Mataram tahun ajaran 2017/2018 efektif ditinjau dari hasil 

belajar matematika peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas 

pembelajaran, pembelajaran dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik 

dari segi tujuan pembelajaran maupun hasil belajar peserta didik yang maksimal, dan sejalan 

dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Marianti Sri (2017), yang hasilnya menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa dikelas XI IPA 1 SMAN 2 Labuapi pada materi 

peluang. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t dua sampel diperoleh nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 1,25012 dan 𝑡0,025(62) sebesar 1,99897. Karena diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

keefektifan secara signifikan terhadap hasil belajar matematika peserta didik setelah diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dan Think Pair Share (TPS) pada materi penyajian data. Hal ini sesuai dengan penelitian serupa 
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yang dilakukan oleh Wahyuni Tri dkk (2016), yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS) menunjukkan 

hasil belajar yang sama baiknya pada materi trigonometri. 

Model pembelajaran  Numbered Heads Together memiliki kelebihan diantaranya dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, memperdalam pemahaman peserta didik, 

menyenangkan peserta didik dalam belajar, mengembangkan sikap positif peserta didik, 

meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, serta mengembangkan rasa saling memiliki [6]. 

Sedangkan TPS (Think Pair Share) memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk 

memberi peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, berlatih konsep dan 

saling membantu satu sama lain, sehingga meningkatkan partisipasi peserta didik untuk 

mengeluarkan pendapat dan meningkatkan hasil belajar peserta didik [7]. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua model pembelajaran tersebut sama-sama mampu meningkatkan partisipasi dan 

hasil belajar peserta didik. Mengingat untuk meraih hasil belajar yang optimal diperlukan 

model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan peserta didik 

secara efektif dalam proses pembelajaran [8], maka model pembelajaran koopertaif tipe NHT 

maupun TPS sama-sama baik untuk digunakan sebagai alternatif model pembelajaran 

matematika pada materi penyajian data. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada rumusan masalah yang 

telah dirumuskan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

pada materi penyajian data di kelas VII SMPN 2 Mataram tahun ajaran 2017/2018 efektif 

ditinjau dari hasil belajar peserta didik. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada materi penyajian data di kelas VII 

SMPN 2 Mataram tahun ajaran 2017/2018 efektif ditinjau dari hasil belajar peserta didik, dan 

tidak terdapat perbedaan keefektifan secara signifikan antara hasil belajar matematika peserta 

didik setelah diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS). Sehingga kedua model tersebut sama-

sama baik untuk digunakan sebagai alternatif model pembelajaran matematika. 

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : (1) Dalam mengajar materi penyajian data, guru dapat menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS) 

sebagai alternatif model pembelajaran matematika karena telah terbukti efektif ditinjau dari 
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hasil belajar matematika peserta didik. (2) Untuk memperkuat penelitian ini maka perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS) pada materi matematika yang 

lain. (3) Bagi calon peneliti yang ingin menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) maupun  Think Pair Share (TPS), maka perlu memperhatikan alokasi 

waktu untuk setiap tahapan pembelajaran dan mempersiapkan segala perangkat pembelajaran 

yang akan digunakan ketika mengajar agar tidak ada kendala lagi dalam menerapkan model 

pembelajaran tersebut. (4) Bagi peneliti berikutnya supaya dapat membandingkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) maupun  Think Pair Share (TPS) pada lebih 

dari satu variable, misalnya pada aspek ketuntasan klasikal dan rata-rata kelas. (5) Bagi peneliti 

berikutnya supaya dapat memilih sampel pada lebih dari satu sekolah untuk memperoleh 

jangkauan generalisasi. (6) Mengingat kekurangan dari design penelitian yang dipilih, 

diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk mencoba menggunakan design penelitian yang 

berbeda. 
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