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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) berbantu mind map terhadap hasil belajar pada materi 

penyajian data kelas VII SMP Negeri 1 Gerung tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian true eksperimental  jenis 

posstest-only control desin. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Gerung tahun ajaran 2017/2018. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII-B dan VII-E yang dipilih menggunkan teknik probability sampling dengan jenis 

cluster random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah test hasil 

belajar siswa (post test) pada materi penyajian data. Analisis kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan uji-t diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,577022  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,66864 sehingga Ho 

ditolak. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model kooperatif tipe Numbereed 

Heads Together (NHT) berbantu mind map berpengaruh dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi penyajian data kelas VII SMP Negeri 1 Gerung tahun ajaran 

2017/2018. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, NHT, Mind Map, Hasil Belajar. 
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Abstract: The purpose of this research is to determine the influace of  Numbered Heads 

Together (NHT) cooperatif learning model assist with  mind map to the learning 

outcomes on the subject of  data presentation in VII grade SMP Negeri 1 Gerung 

2017/2018 school year. Design of this experiment was true experimental with posttest-

only control design. The population of this research were all students of VII grade SMP 

Negeri 1 Gerung 2017/2018 school year. The samples of this research were students of 

VII-B and VII-E which selected by probability sampling technique with  cluster random 

sampling. Instrument that used from this research was student learning outcome test (post 

test) in subject of data presentation. The quantity analysis was used T-test with value of 

tcount = 2.57  > ttable = 1.66 so Ho was rejected. The result of research shown that the 

application of Numbered Heads Together (NHT) cooperatif learning model assist with  

mind map take influence to increase the student learning outcome on subject of  data 

presentation in VII grade SMP Negeri 1 Gerung 2017/2018 school year. 

 
Keywords:  Cooperatife Learning Model,  NHT, Mind Map,  Learning Outcomes.
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sumber 

daya manusia yang  berkualitas bagi suatu bangsa. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan manusia dalam segala 

aspek kehidupannya. Dalam prosesnya untuk membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas, pendidikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang terdapat pada sekolah. 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah pelajaran Matematika.  

Mengingat bahwa Matematika merupakan mata pelajaran yang dijadikan syarat 

kelulusan, seharusnya Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

dikuasai oleh siswa di sekolah. Meskipun demikian pada kenyataannya banyak siswa yang 

merasa kesulitan pada mata pelajaran tersebut. Keadaan serupa ternyata juga terjadi di 

SMP Negeri 1 Gerung, dimana kemampuan Matematika siswa kelas VII masih rendah.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN 1 Gerung dan wawancara dengan  guru 

Matematika. Didapati informasi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini 

terjadi, yaitu model pembelajaran yang digunakan guru selama ini masih kurang 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Selain itu terlihat pula kurangnya minat  atau dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri 

untuk belajar. Masih banyak siswa yang takut untuk mengajukan pertanyaan, walaupun 

guru sering meminta siswa  untuk bertanya jika masih ada yang kurang dimengerti dan 

yang terakhir kurangnya kemauan peserta didik untuk mengulang kembali pelajaran yang 

telah mereka pelajari saat berada di rumah, sehingga membuat daya ingat mereka akan 

materi yang telah dipelajari menjadi lemah. Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan 

bahwa tanggung jawab individu dan kesiapan siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran  masih kurang. Faktor-faktor tersebut akhirnya menyebabkan rendahnya 

hasil belajar Matematika siswa kelas VII di SMPN 1 Gerung. 

Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar disini, peneliti akan memanfaatkan 

kondisi yang sering sekali peneliti temukan ketika observasi yaitu kondisi dimana siswa 

lebih sering berdiskusi atau menanyakan hal yang mereka kurang ketahui kepada teman 

sebangkunya. Adapun cara yang peneliti lakukan adalah, memfasilitasi siswa untuk 

berdiskusi dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Model pembelajaran yang 

cocok untuk memfasilitasi siswa dalam belajar kelompok adalah model pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda[1] 
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Dengan belajar menggunakan kelompok-kelompok kecil dapat meningkatkan 

interaksi yang awalnya hanya dengan teman sebangku saja akan berkembang menjadi 

interaksi dengan kelompok. Model pembelajaran kooperatif bukan hanya dapat mengatasi 

masalah tentang kekurang aktifan siswa dalam proses pembelajaran, namun dapat juga 

mengatasi masalah kurangnya tanggung jawab individu dan kesiapan siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran. Hal ini dapat terlihat ketika guru memberikan soal, tidak 

banyak siswa yang langsung mengerjakan. Tetapi ketika didekati dan dibimbing mereka 

mau untuk mengerjakan soal tersebut.  

Melalui model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) ini siswa 

diarahkan untuk berdiskusi bersama kelompok dalam mempelajari materi yang diajarkan. 

Bukan hanya dapat memastikan tanggung jawab individual, tanggung jawab antar 

kelompok dan kesiapan siswa juga dapat ditingkatkan karena dengan pemanggilan nomor 

secara acak yang dilakukan guru mengharuskan seluruh anggota mengerti akan materi 

yang didiskusikan. Selain model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

penerapan mind map juga dapat membantu memaksimalkan hasil belajar. Mencatat 

adalah hal yang sering sekali dilakukan oleh siswa di SMP Negri 1 Gerung. Namun 

kegiatan mencatat kerapkali hanya dijadikan tuntutan untuk memperlihatkan kepada guru 

bahwa siswa tersebut mendengarkan apa yang guru jelaskan. Mind Map adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif dan secara harafiah akan memetakan pikiran-pikiran[2]. 

Dengan menggunakan mind map siswa dapat membuat gambaran ringkasan tentang 

hubungan objek sekitar materi sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan didukung 

dengan warna dan gambar yang dibuat siswa sendiri sesuai dengan kreatifitas mereka. 

Dengan melihat hasil mind map yang dibuat sendiri oleh siswa diharapkan dapat 

membantu siswa mengingat kembali pelajaran yang telah mereka pelajari.  

Berdasarkan penjelasan di atas model  pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dapat disesuaikan dengan materi pada penelitian ini yaitu 

penyajian data. Karena teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

tingkatan semua anak. Materi penyajian data dipilih karena merupakan materi yang 

dianggap sulit oleh siswa[3].  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik melakukan  penelitian tentang 

“Pengaruh penerapan model Kooperatife Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

berbantu mind map terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi penyajian data  

kelas VII  SMP Negeri 1 Gerung tahun ajaran 2017/2108”. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. 

Design penelitian yang digunakan adalah true eksperimental design dengan jenis posttest-

only control design. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gerung. Dalam 

penelitin ini terdapat dua kelompok yang disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri  1 Gerung 

terdiri atas sembilan kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik probability sampling dengan jenis cluster sampling. Penelitian ini 

dilakukan dalam empat kali pertemuan, dimana tiga kali pertemuannya dilakukan untuk 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

berbantu mind map pada kelas eksperimen dan  pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) tanpa berbantu mind map pada kelas kontrol. selanjutnya untuk 

pertemuan terakhir dilakukan untuk melakukan posttest. Sebelum melakukan penelitian, 

peneliti  melakukan pengujian instrument dalam dengan menggunakan uji Validitas isi 

dan uji reabilitas. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah uji-t dimana sebelumnya 

dilakukan uji normalitas dan Homogenitas terlebih dahulu. 

 

HASIL PENELITIAN 

  Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Gerung dengan sampel penelitian ini 

berjumlah 68 siswa yang terdiri dari 34 siswa kelas VII B dan 34 siswa kelas VII-E. 

Sebelum diberikan kepada siswa, post test terlebih dahulu divalidasi oleh validator, hasil 

yang diterima adalah post test dikatakan valid namun dibutuhkan beberapa revisi kecil 

untuk memperbaiki post test tersebut. Peneliti juga menguji reabilitas dari post test 

tersebut, didapatkan nilai reabilitas instrument adalah 0,6732, maka interpretasi 

reabilitasnya adalah cukup. Sehingga post test dapat dan layak digunakan dalam 

penelitian ini.  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kemampuan 

awal yang sama. Untuk itu perlu dilakukan uji homogenitas varians dan uji kesamaan 

rata-rata terhadap hasil UTS Matematika semester ganjil di kelas VII-B sebagai kelas 

kontrol dan kelas VII-E sebagai kelas eksperimen. 
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1. Uji Normalitas 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Liliefors, setelah dilakukan 

perhitungan uji normalitas diperoleh data seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data UTS Matematika Semeter Ganjil Kelas Sampel 

Kelas 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keputusan uji Kesimpulan 

VII-E (kelas eksperimen) 0,093929 0,151084 
𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐻0 diterima 

VII-B (kelas kontrol) 0,022571 0,151084 

Berdasarkan Tabel 1, maka 𝐻0 ditrima, sehingga data dari nilai post test pada 

materi penyajian data kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Varins 

Pada  penelitian ini peneliti menggunakan uji Barlet, setelah dilakukan 

perhitungan uji homogenitas diperoleh data seperti yang disajikan pada Tabel 4.3 

berikut. 

Tabel 2 Hasil Uji Homogenitas Varians Data UTS Matematika Semeter Ganjil Kelas Sampel 

Uji homogenitas 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 Keputusan uji Kesimpulan 

Nilai UTS Matematika 

semester ganjil kelas  

VII-B dan VII-E 
0,04730535 3,81 𝜒2

ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
< 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
 𝐻0 diterima 

Berdasarkan Tabel 2, maka data dari nilai post test pada materi penyajian data 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang homogen. 

3. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Pengujian dilakukan menggunakan Uji-t jenis sparted varians karena keadaan sampel 

homogen dan jumlah peserta didik kelas kedua kelas sama (𝑛1 = 𝑛2). Setelah 

dilakukan perhitungan uji homogenitas diperoleh data seperti yang disajikan pada 

Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 3 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Data UTS Matematika Semeter Ganjil Kelas Sampel 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Rata-

Rata 
Varians 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Taraf 

Signifikansi 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Kesimpulan 

VII-E 34 65,79 124,4715 
0,298979 0,05 2,38419 𝐻0 diterima 

VII-B 34 65 115,3939 

Berdasarkan Tabel 3,  maka rata-rata UTS Matematika kelas eksperimen sama dengan 

rata-rata UTS Matematika kelas kontrol.  

Setelah melakukan tiga kali pertemuan, kemudian peneliti melakukan test akhir 

(post test ). Berikut ini disajikan tabel hasil pos test kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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Tabel 4 Hasil Post Test 

Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata Nilai tertinggi 

VII-E (eksperimen) 34 70,52941 91 

VII- B (kontrol) 33 63,21212 86 

 

 Data yang terkumpul setelah melakukan pot test inilah yang kemudian dianalisis 

oleh peneliti.  

1. Uji Prasyarat Analisis Terhadap Data Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Liliefors, setelah dilakukan 

perhitungan uji normalitas diperoleh data seperti yang disajikan pada Tabel 5 

berikut. 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Data Post Test 

Kelas 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keputusan uji Kesimpulan 

VII-E (kelas ekperimen) 0,068860 
0,151084 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐻0 diterima 

VII-B (kelas kontrol) 0,05822 

 

Berdasarkan Tabel 5, maka data dari nilai pot test pada materi penyajian 

data kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji homogenitas, peneliti menggunakan 

Uji Barlet. Setelah dilakukan perhitungan uji normalitas diperoleh data seperti 

yang disajikan pada Tabel 6 berikut 

Tabel 6 Hasil Uji Homogenitas Data Post Test 

Uji Homogenitas 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keputusan Uji Keimpulan 

Nilai Post Test 

Matematika semester 

ganjil kelas 

VII-B dan VII-E 

0,048244 3,81 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  𝐻0 diterima 

 

Berdasarkan Tabel 6, maka data dari nilai post test pada materi 

penyajian data kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki variansi yang 

homogen. 

2. Uji-t 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji 

persyaratan. Uji-t yang digunakan adalah jenis polled varians karena varians kedua 

kelas homogen namun jumlah siswa yang mengikuti post test pada kedua kelas 
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berbeda. Setelah dilakukan perhitungan uji homogenitas diperoleh data seperti yang 

disajikan pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Hasil Uji-t Data Post Test 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Rata-

Rata 
Varians 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Taraf 

Signifikansi 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Kesimpulan 

VII-E 34 70,52941 129,893 
2,577022 0,05 1,66864 𝐻0 ditolak VII-B 33 63,21212 140,2973 

 

Berdasarkan Tabel 7, maka, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran Number Heads Together (NHT) berbantu mind 

map lebih besar dari hasil belajar kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran Number Heads Together (NHT) tanpa berbantu mind map. Sehingga 

terdapat pengaruh yang signfikan dari penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantu mind map terhadap hail belajar 

pada materi penyajian data siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gerung. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk melihat 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

berbantu mind map pada materi penyajian data kelas VII SMP Negeri 1 Gerung tahun 

ajaran 2017/2018. Pada penelitian ini kelas VII-E sebagai kelas eksperimen diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantu mind 

map dan kelas VII-B sebagai kelas kontrol diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) tanpa berbantu mind map.  

Sebelum penelitian dilaksanakan kelas VII-B dan VII-E terlebih dahulu dilakukan 

uji homogenitas varians dan uji kesamaan rata-rata dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang sama (homogen) sebelum 

diberikan perlakuan. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa kedua kelas sampel 

tersebut memiliki memiliki kemampuan awal yang sama (homogen). Pada 

pelaksanaannya peneliti melakukan empat kali, dimana empat kali pertemuan tersebut 

terdiri dari tiga kali pertemuan untuk melakukan proses pembelajaran dan satu kali 

digunakan untuk melakukan post test.  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas VII-E sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VII-B sebagai kelas kontrol, dalam proses pelaksana pembelajaran hampir sama namun 

yang berbeda hanya pada tahap pembuatan mind map saja. Pelaksanaan pembelajaran 
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dikelas pada saat penelitian berlangsung diawali dengan pemberian motivasi, apresepsi 

dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Untuk kelas eksperimen peneliti juga 

menjekaskan kepada siswa langkah-langkah dalam membuat mind map. Selanjutnya guru 

menyampaikan informasi tentang materi yang akan diajarkan, selanjutnya peserta didik 

diorganisasikan menjadi 7 kelompok. Kemudian guru membagikan kepala bernomor dan 

LKPD kepada ketua kelas. Peserta didik berdiskusi bersama teman sekelompoknya untuk 

menyelesaikan LKPD. Khusus untuk kelas eksperimen pada tahapan ini peneliti 

memberikan tambahan waktu dibandingkan dengan kelas kontrol, dikarenakan setelah 

berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD secara individu siswa dituntut untuk dapat 

membuat mind map dari hasil diskusi dan informasi yang didapatkan dari guru. Namun 

pada tahap pemanggilan nomer secara acak peneliti mempersingkat waktu disesuaikan 

dengan  waktu yang tersisa. Pada tahap penilain hasil belajar, peneliti memanggil siswa 

secara acak. Siswa dengan nomor yang disebutkan maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka dan kelompok lain yang tidak mempresentasikan, 

memberikan tanggapan terhadap siswa yang mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Kelompok yang aktif dalam proses pembelajaran menerima peghargaan dari guru 

dan teman-temannya.  

Selama proses pembelajaran siswa  turut serta secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, seperti dalam kegiatan diskusi seluruh siswa dalam kelompok 

mendapatkan pebagian tugas dari ketua kelompok dan anggota kelompok yang masih 

merasa kebingungan bertaya pada anggota  kelompok yang lainnya. Selain itu, dalam 

kegiatan persentasi siswa yang tidak mempersentasikan hasil diskusinya kedepan kelas 

memberikan masukan atau pendapat mereka tentang hasil persentasi tersebut. Untuk 

kelas eksperimen yang menggunakan mind map, siswa memperbaiki hasil mind map 

mereka  jika masih ada yang keliru.  

Pada akhir pertemuan peneliti melakukan test akhir (post test) untuk melihat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nilai post test yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji-t dengan rumus polled varians, 

didapatkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,577022 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,66864 maka, Ho ditolak. Karena Ho 

ditola sehingga, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran Number Heads Together (NHT) berbantu mind map lebih besar dari hasil 

belajar kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran Number Heads Together 

(NHT) tanpa berbantu mind map. Sehingga terdapat pengaruh yang signfikan dari 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
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berbantu mind map terhadap hasil belajar pada materi penyajian data siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Gerung. 

Penelitian ini  sejalan dengan penelitian yang menunjukan bahwa pembelajaran 

kooperatif NHT dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara keseluruhan[4]. Selain itu 

dalam penelitian lainnya juga menunjukan bahwa penerapan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) yang dikolaborasikan dengan Mind Mapping  dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa[5].  

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) siswa pada kelas ekperimen dan kelas kontrol dituntut untuk dapat lebih 

beranggung jawab dan selalu siap dalam menjalankan proses pembelajaran. Dikarenakan 

pada akhir pembelajaran guru akan memanggil siswa dengan menyebutkan nomor  secara 

acak kemudian, siswa dengan nomor yang disebutkan akan maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari siswa tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang mengatakan bahwa tahap pemanggilan nomor secara acak pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat memberikan 

dampak kesiapan bagi siswa untuk menerima materi[6]. Untuk dapat memenuhi tanggung 

jawab tersebut siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memahami materi 

yang dipelajarinya. Dalam prosesnya siswa belajar dengan kelompok-kelompok kecil hal  

ini dapat membantu siswa-siswa yang merasa malu untuk bertanya kepada guru, dapat 

bertanya kepada teman sekelompoknya atau teman sekelompoknya dapat membimbing 

dan membantu siswa tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yaitu, selama 

pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT), 

siswa terlihat mulai bisa bekerjasama dengan teman sekelompoknya[7]. Sehingga siswa 

dapat menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

Namun pada kelas eksperimen penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) tidak berdiri sendiri melainkan dibantu dengan 

menggunakan mind map. Dimana mind map dapat membantu siswa untuk mencatat 

materi lebih ringkas dari hasil informasi yang disampaikan oleh guru dan dari hasil 

diskusi kelompok yang dilakukan. Sehingga membuat siswa senang membaca catatan 

berulang kali dan  siswa dapat dengan mudah mengingat  kembali materi pelajaran di 

sekolah. Dengan membuat mind map secara individu dapat membantu siswa lebih 

memahami materi yang dipelajari dari hasil diskusi dan informasi sebelumnya, untuk 

mempersiapkan diri siswa dalam melakukan presentasi, Selain itu penggunaan mind map 

pada materi penyjian data juga cocok untuk membantu siswa dalam meringkas materi 

tersebut, dikarenakan cukup padatnya pembahasan dalam materi ini yaitu.  
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Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) berbantu mind map memang bisa dikatakan tidak mudah, dikarenakan ada 

beberapa kendala yang dialami oleh peneliti dalam menerapkan model pembelajaran 

tersebut. Kendala tersebut di temuai peneliti pada pertemuan pertama pada saat 

pembagian kelompok banyak siswa yang yang tidak menyukai teman sekelompoknya 

sehingga membuat suasana kelas menjadi gaduh. Selanjutnya dalam pembuatan mind 

map banyak siswa yang masih bingung bagaimana cara memulai untuk membuat mind 

map, meskipun telah dijelaskan oleh peneliti bagaimana cara membuat mind map pada 

kegiatan pendahuluan. Peneliti kemudian membimbing beberapa siswa yang kesulitan 

dan memberikan contoh mind map dengan materi yang berbeda di depan kelas. Selain itu 

diharapkan guru untuk melakukan persiapan yang matang dalam pengelolan waktu dan 

kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

2,577022 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,66864. Nilai thitung dikonfirmasikan dengan nilai ttabel hasil 

yang diperoleh adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga Ho ditolak. Karena Ho ditolak  maka, 

rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together (NHT) berbantu mind map lebih besar dari hasil 

belajar kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered 

Heads Together (NHT) tanpa berbantu mind map. Maka terdapat pengaruh yang 

signfikan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) berbantu mind map terhadap hasil belajar pada materi penyajian data siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Gerung. Jika dibandingkan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) tanpa berbantu mind map terhadap 

hasil belajar pada materi penyajian data siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gerung.  

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru, khususnya di SMP Negeri 1 Gerung  diharapkan dapat menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) berbantu mind map 

sebagai alternatif dalam pembelajaran dan dapat menambah pengalaman guru dalam 

upaya hasil belajar matematika siswa.  

2. Diharapkan ketika guru dan peneliti lain  melakukan penelitian dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) berbantu mind 

map dapat diterapkan dalam materi yang berbeda. 
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3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) berbantu mind map, yaitu. 

a. Diharapkan guru untuk lebih tegas lagi terhadap siswa yang membuat keadaan 

kelas menjadi kurang kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. 

b. Guru sebaiknya membimbing siswa secara perlahan dalam kegiatan awal dalam 

pembutan mind map seperti, memberikan siswa contoh mind map dengan materi 

yang berbeda.  

c. Guru juga harus melakukan persiapan dan pengelolaan  dengan matang,  

khususnya pada pengelolaan alokasi waktu. Karena apabila persiapan dan 

pengelolaan waktu kurang matang, maka pembelajaran akan menjadi kurang 

lancar. 
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