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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu kegiatan lingkungan belajar. Dalam melakukan 

suatu pembelajaran harus memiliki materi ajar yang akan disampaikan 

kepada siswa. Materi-materi tersebut didasarkan pada kurikulum yang 

berlaku dalam sekolah. Salah satu materi yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran adalah pembelajaran matematika. Matematika itu sendiri 

adalah sebuah materi pembelajaran yang merupakan refleksi dari cara 

berpikir logis, abstrak, dan deduktif. Matematika merupakan salah satu 

pembelajaran wajib yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan. 

Pendidikan matematika disekolah diharapkan dapat mencetak generasi 

yang mampu berpikir kritis, logis, dan teliti dalam menghadapi kehidupan 

sehari-hari. Dengan dasar tersebut diharapkan siswa dapat tertarik untuk 

mempelajari matematika. Akan tetapi, dalam realitasnya tidak sedikit 

siswa yang tidak suka dengan pembelajaran matematika, bahkan banyak 

dari mereka yang mengalami kesulitan dengan matematika. 

Hampir disetiap jenjang pendidikan banyak siswa yang mengalami 

kesulitan matematika seperti halnya siswa kelas VIII SMP Negeri Model 

Terpadu Bojonegoro, banyak faktor yang mempengaruhi diantarannya 

kurang pemahaman siswa akan soal-soal, konsep, dasar hukum, 

penggunaan rumus, metode, pendekatann, media pembelajaran, serta alat 
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peraga yang digunakan guru kurang sesuai dengan materi ajar dan banyak 

lagi yang lainnya. Kebanyakan siswa jenuh dengan pembelajaran yang 

monotone dan berjalan satu arah cenderung mendengarkan penjelasan guru 

( Ceramah ) dan guru yang mendominasi pembelajaran, sehingga siswa 

cenderung pasif dalam memicu kejenuhan siswa. Sehingga dengan adanya 

berbagai masalah tersebut hasil belajar siswa di SMP Negeri model 

terpadu bojonegoro rendah, banyak diantara mereka yang memperoleh 

hasil dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Hal ini terbukti pada  

hasil observasi ulangan harian kelas VIII di SMPN Model Terpadu 

Bojonegoro pada 2017, 65% siswa masih mendapatkan nilai dibawah 

KKM, dengan rata-rata nilai 62,93 untuk mengatasi masalah tersebut 

seorang guru harus berinovasi menghadirkan pembelajaran yang dapat 

menarik siswa untuk mempelajari matematika. 

Berdasarkan Obsevasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 

Model Terpadu Bojonegoro diketahui bahwa, pembelajaran matematika 

ini masih menggunakan pembelajaran konvensional, khususnya dikelas 

VIII dimana guru merupakan sumber informasi utama, guru yang 

mendominasi pembelajaran dan siswa cenderung hanya mendengarkan. 

Dalam kegiatan pembelajaran terutama pembelajaran matematika, 

kegiatan pembelajaran seharusnya tidak didominasi oleh guru, siswa harus 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Guru seharusnya mendesain 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar siswa dapat 

berpartisipasi aktif dan kreatif dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran harus mampu membuat siswa berpartisipasi dalam 
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menerima materi yang disampaikan, keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dapat diciptakaan melalui kegiatan tanya jawab dan 

mengemukakan gagasan. Dalam menerima materi pembelajaran siswa 

tidak hanya mendengarkan penjelasan guru akan tetapi siswa juga 

berpartisipasi aktif memberikan feedback dari penjelasan tersebut ,agar 

guru juga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan materi 

yang disampaikan. 

Aqib zainal (2015 : 40) mengungkapkan bahwa partisipasi aktif 

siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran sangatlah penting dalam rangka 

pembentukan generasi yang kreatif. Kearifan siswa dapat diciptakan 

dengan pemberian motivasi, menghadirkan metode pembelajaran yang 

efektif. Dapat menciptakan melalui kegiatan pembelajaran yang 

memberikan pengalaman baru kepada siswa dalam membentuk 

kompetensi siswa, serta menghantarkan siswa ke tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai secara optimal. Pembelajaran yang menyenangkan 

dapat diciptakan melalui suasana belajar yang demokratis dan tidak ada 

beban, baik guru maupun siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Untuk mewujukan proses pembelajaran yang menyenangkan 

guru harus mampu merancang pembelajaran yang baik, memilih materi 

yang tepat, serta memilih, dan mengembangkan strategi yang dapat 

melibatkan siswa secara optimal. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diinginkanguru dapat pula menggunakan suatu model pembelajaran 

NHT yang bisa disebut dengan “Numbered Heads Together”. 



4 
 

 
 

Menurut Muslimin (2000:65) NHT atau “Numbered Heads 

Together” Adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan 

sintaks: pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki 

nomor tertentu, berikan persoalan materi bahan ajar ( untuk tiap kelompok 

sama tetapi setiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor siswa, siswa 

dengan nomor yang sama mendapat tugas yang sama) kemudian bekerja 

dalam kelompok, presentasi kelompok dengan nomor siswa yang sama 

sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual 

dan buat skor perkembangan tiap siswa, umumkan hasil kuis dan beri 

reward”. NHT ini dapat digunakan sebagai model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menerima suatu 

pelajaran. 

Sistem persamaan linear dua variabel merupakan salah satu pokok 

bahasan yang dianggap sulit bagi siswa, kebanyakan ada siswa yang 

kesulitan memahami metode subtitusi, metode eliminasi, metode 

gabungan ( subtitusi dan eliminasi) dan metode grafik. Penjelasan guru 

didepan kelas kurang mampu memberikan pemahaman yang begitu jelas 

terhadap siswa dalam memahami materi yang disampaikan. NHT “ 

Numbered Heads Together” ini dapat digunakan untuk menyampaikan 

pelajaran Sistem persamaan linear dua variabel. Dengan adanya Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT “Numbered Heads Together” ini 

menjadikan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena model 

NHT dapat mendidik siswa agar mandiri dalam mengerjakan soal serta 

pembelajaran akan tercapai. Penyesuaian model pembelajaran dengan 
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mater ajar wajib dipertimbangkan, kesesuaian antara keduanya akan 

menciptakan situasi belajar baru dan lebih menyenangkan sehingga siswa 

akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan dengan adanya 

model pembelajaran yang sesuai akan mengurangi kejenuhan siswa dan 

akan semakin memotivasi siswa dalam belajar, dengan adanya hal tersebut 

dihapakan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Gaya belajar siswa dalam proses pembeljaran juga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Dalam proses pembelajaran jika gaya 

belajar masing-masing siswa diperhatikan maka pembelajaran akan 

semakin mudah dipahami oleh siswa. Penerapan model pembelajaran 

dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kondisi 

personal siswa, salah satunya adalah gaya belajar siswa, guna mengetahui 

kemampuan prestasi belajar siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

khususnya materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) yang 

ditinjau dari gaya belajar siswa. Untuk mengetahui kemampuan prestasi 

belajar siswa dalam menyelesaikan soal SPLDV, dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat prestasi belajar yang diklasifikasikan sesuai 

indikator prestasi belajar. 

Berdasarkan permasalah diatas, maka penulis untuk melakukan 

penelitian, dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Numbered Heads Togather Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Model Terpadu Bojonegoro 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 Pada Pokok Bahasan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel Di Tinjau dari Gaya Belajar Siswa”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together terhadap Prestasi belajar matematika siswa 

kelas VIII SMPN Model Terpadu Bojonegoro? 

2. Apakah terdapat pengaruh Gaya belajar siswa terhadap Prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN Model Terpadu Bojonegoro? 

3. Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together terhadap Gaya Belajar siswa kelas VIII 

SMPN Model Terpadu Bojonegoro? 

4. Apakah terdapat pengaruh masing - masing Gaya Belajar pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together terdapat prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN Model Terpadu Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Gaya belajar siswa 

terdapat Prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN Model 

Terpadu Bojonegoro. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together terhadap Gaya Belajar 

siswa kelas VIII SMPN Model Terpadu Bojonegoro. 

4. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh pada masing-masing 

Gaya Belajar terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel 
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D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, diantara lain: 

1 Manfaat Bagi Siswa 

a. Siswa mendapat pengalaman baru dengan diterapkannya model 

pembelajaran Numbered Heads Together. 

b. Siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

c. Memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran matematika 

materi sistem persamaan linear dua variabel. 

d.  Terbentuknya sikap kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan 

suatu  masalah. 

e.  Dapat terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan 

bermakna. 

 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Guru dapat mengembangkan kemampuan dalam menerapkan 

model pembelajaran Numbered Heads Together. 

b. Guru tidak menjadi fokus pembelajaran, namun siswa yang 

menjadi fokusnya. (guru sebagai fasilitator pembelajaran) 

c. Menambah ilmu guru dalam membuat pembelajaran menjadi 

lebih kondusif dan bermakna. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan masukan berharga dalam upaya meningkatkan dan 

mengembangkan proses pembelajaran matematika yang lebih efektif, 
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dan menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang 

pendidikan. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai calon guru, peneliti diharapkan dapat mengetahui keadaan 

kelas secara riil, memahami permasalahan praktis dalam pembelajaran 

dan dapat memberikan solusi yang tepat dalam menangani suatu 

masalah. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah 

pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait 

digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar 

mengajar. 

2. Model pembelajaran Numbered Heads Together atau penomoran 

berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk memenuhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 

struktur kelas tradisional. 

3. Prestasi Belajar adalah penguasaan siswa trhadap materi pelajaran 

tertentu yang telah diperoleh dari hasil tes belajar yang dinyatakan 

dalam bentu skor. 

4. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem/kesatuan 

dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. 
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5. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan 

kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. 
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BAB II 

 

KAJIAN TEORI 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002) Prestasi belajar adalah hasil 

kegiatan belajar siswa yang diterima dan dimiliki oleh siswa mengenai 

mata pelajaran. Menurut Suryabrata Sumadi (2007: 297), prestasi 

adalah nilai yang merupakan perumusan terakhir yang dapat diberikan 

oleh pendidik mengenai kemajuan belajar selama masa tertentu. 

Selanjutnya menurut S. Nasution (2000: 162) prestasi belajar adalah 

kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan 

berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila dikatan prestasi 

kurang memuaskan jika seseorang belum mampu mememnuhi target 

dalam ketiga kriteria tersebut. Menurut Arifin (2009: 3) yang 

mengatakan bahwa prestasi adalah hasil kemampuan, ketrampilan dan 

sikap seseorang dalam menyelesiakan suatu hal. Sedangkan menurut 

Muhibbin Syah (2010 : 144-145) prestasi adalah tingkat keberhasilan 

siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa prestasi adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang dari 

usahanya dalam melakukan suatu tujuan tertentu. Suatu prestasi belajar 

seseorang yang sesuai dengan tingkatan keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau 



11 
 

raport pada setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar 

mengajar. 

2. Pengertian Belajar 

Menurut nana Sudjana (2010: 7) belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Menurut Purwanto 

(2011: 38-39) belajar merupakan proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilakunya. Menurut Winkel (1996: 53) belajar adalah semua aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengolahan pemahaman. Serta menurut Slameto (2010: 2) belajar 

merupakan proses usaha yang lakukan seseorang unuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku dalm diri secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya seniri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi dalam diri 

melalui tindakan dengan tujuan yang tertentu. 

3. Pengertian Prestasi Belajar Matematika 

Menurut Tirtonegoro (2001: 43) prestasi belajar adalah penilaian 

hasil usaha kegiatan belajar mengajar yang dalam bentuk simbol, 

angka, huruf, atau kalimat yang dapat mencerminkan hasil usaha yang 

sudah dicapai oleh anak dalam periode tertentu. Menurut muhammad 

Zainal Abidin (2012) adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam 

proses belajar matematika yang menghasilkan perubahan pada diri 
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seseorang berupa penugasan, keterampilan dan kecakapan baru yang 

dinyatakan dengan simbol, angka atau huruf. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 

belajar matematika adalah suatu penilaian hasil usaha kegiatan belajar 

mengajar yang menghasilkan prubahan pada diri berupa ketrampilan 

siswa menjadi apa yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran 

matematika. 

B. Model Pembelajaran 

Menurut Trianto (2009) mode pembelajarn merupakan suatu 

pendekatan yang luas dan menyeluruh serta dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tujuan pembelajaran, sintaks (pola urutannya) dan sifat 

lingkungan belajrannya. 

Model pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 

1. Model Pembelajaran Langsung 

a. Pengertian Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Trianto (2011: 29) model pembelajaran langsung 

adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik. 

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Widyaningsih ciri-ciri pembelajaran langsung 

adalah sebagai berikut : 
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1) Adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian 

hasil belajar. 

2) Sintaks atau pola urutan keseluruhan dan alur kegiatan 

pembelajran. 

3) Sistem pengolahan dan lingkungan belajra yang 

mendukung berlangsungnya dan berhasilnya 

pengajaran. 

4) Distruktur oleh guru. 

c. Tahapan Model Pembelajaran Langsung 

Tahap-tahapan model pembelajaran langsung menurut 

Bruce dan weil (1996) dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Orientasi 

Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, akan sangat 

menolong siswa jika guru memberikan kerangka pembelajaran 

dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. 

2) Presentasi 

Pada tahap ini guru dapat menyajikan materi pembelajaran baik 

berupa konsep maupun ketrampilan. 

3) Latihan terstruktur 

Pada tahap ini guru memndu siswa untuk melakukan latihan-

latihan. Peran guru sangat penting pada fase ini adalah 

memperikan umpan balik terhadap respon siswa dan 

memberikan penguatan terhadap respon siswayang benar dan 

mengoreksi respon siswa yang salah. 
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4) Latihan Terbimbing 

Psda tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berlatih konsep atau ketrampilan. Latihan ini baik juga 

digunakan oleh guru untuk mengakses/meniali kemampuan 

siswa untuk melakukan tugasnya. Pada tahap ini peran guru 

adalah memonitor danmemberikan bimbingan jika diperlukan. 

5) Latihan Mandiri 

Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan latihan secara 

mandiri, tahap ini dapat dilalui siswa jika telah menguasai 

tahap pengerjaan tugas 85-90% dalam tahap bimbingan latihan 

Mengacu pada tahap-tahap diatas, ilustrasi model 

pembelajaran langsung sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar. 

2) Guru menyampaikan materi dengan membahas bahan 

ajar melalui kombinasi ceramah dan demonstrasi. 

3) Setelah materi selesai disampaikan, pendidik 

memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa 

untuk dikerjakan sebagai latihan secara individual. 

4) Selanjutnya guru bersama siswa membahas Lembar 

Kerja Siswa (LKS) 

5) Diakhir Pembelajran guru memberikan soal-soal latihan 

sebagai pekerjaan rumah. 
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d. Kelebihan Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Depdiknas (2009) Kelebihan model pembelajran 

langsung sebagai berikut : 

1) Guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang 

diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus 

mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 

2) Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar 

maupun kecil. 

3) Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau 

kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-

hal tersebut dapat diungkapkan. 

4) Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi 

dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. 

5) Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep 

dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa 

yang berprestasi rendah. 

6) Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang 

banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses 

secara setara oleh seluruh siswa. 

7) Memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan 

pribadi mengenai mata pelajaran (melalui presentasi yang 

antusias) yang dapat merangsang ketertarikan dan dan 

antusiasme siswa. 
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8) Ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka 

membaca atau yang tidak memiliki keterampilan dalam 

menyusun dan menafsirkan informasi. 

9) Secara umum, ceramah adalah cara yang paling 

memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang tidak 

mengancam dan bebas stres bagi siswa. Para siswa yang 

pemalu, tidak percaya diri, dan tidak memiliki pengetahuan 

yang cukup tidak merasa dipaksa dan berpartisipasi dan 

dipermalukan. 

10) Model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk 

membangun model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. 

Guru dapat menunjukkan bagaimana suatu permasalahan dapat 

didekati, bagaimana informasi dianalisis, dan bagaimana suatu 

pengetahuan dihasilkan. 

11) Pengajaran yang eksplisit membekali siswa dengan ”cara-cara 

disipliner dalam memandang dunia (dan) dengan 

menggunakan perspektif-perspektif alternatif” yang 

menyadarkan siswa akan keterbatasan perspektif yang inheren 

dalam pemikiran sehari-hari. 

12) Model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan 

mendengar (misalnya ceramah) dan mengamati (misalnya 

demonstrasi) dapat membantu siswa yang cocok belajar 

dengan cara-cara ini. 
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13) Ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan pengetahuan 

yang tidak tersedia secara langsung bagi siswa, termasuk 

contoh-contoh yang relevan dan hasil-hasil penelitian terkini. 

14) Model pembelajaran langsung (terutama demonstrasi) dapat 

memberi siswa tantangan untuk mempertimbangkan 

kesenjangan yang terdapat di antara teori (yang seharusnya 

terjadi) dan observasi (kenyataan yang mereka lihat). 

15) Demonstrasi memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi pada 

hasil-hasil dari suatu tugas dan bukan teknik-teknik dalam 

menghasilkannya. Hal ini penting terutama jika siswa tidak 

memiliki kepercayaan diri atau keterampilan dalam melakukan 

tugas tersebut. 

16) Siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap 

berprestasi apabila model pembelajaran langsung digunakan 

secara efektif. 

17) Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan 

refleksi guru sehingga guru dapat terus menerus mengevaluasi 

dan memperbaikinya. 

e. Kelemahan Model Pembelajaran Langsung 

1) Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan 

siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan 

mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua 

siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru 

masih harus mengajarkannya kepada siswa. 
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2) Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi 

perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat 

pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan 

siswa. 

3) Siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara 

aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan 

sosial dan interpersonal mereka. 

4) Guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan 

strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika 

guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, 

dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan 

perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. 

5) Terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan 

kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, yang 

menjadi karakteristik model pembelajaran langsung, dapat 

berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, 

kemandirian, dan keingintahuan siswa. 

6) Model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya 

komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung 

menghasilkan pembelajaran yang buruk pula dan model 

pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk 

menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. 

7) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau 

abstrak, model pembelajaran langsung mungkin tidak dapat 
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memberi siswa kesempatan yang cukup untuk memproses dan 

memahami informasi yang disampaikan. 

8) Model pembelajaran langsung memberi siswa cara pandang 

guru mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis, yang 

tidak selalu dapat dipahami atau dikuasai oleh siswa. Siswa 

memiliki sedikit kesempatan untuk mendebat cara pandang ini. 

9) Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan 

siswa, siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan 

hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. 

10) Jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran langsung 

akan membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu 

mereka semua yang perlu mereka ketahui. Hal ini akan 

menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran 

mereka sendiri. 

11) Karena model pembelajaran langsung melibatkan banyak 

komunikasi satu arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan 

balik mengenai pemahaman siswa. Hal ini dapat membuat 

siswa tidak paham atau salah paham. 

12) Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan 

siswa. Sayangnya, banyak siswa bukanlah pengamat yang baik 

sehingga dapat melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh 

guru. 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Heads Together 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) atau penomoran. Berpikir bersama adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 

struktur kelas tradisional. Pembelajaran kooperatif tipe NHT 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik. 

Menurut (Lie, 1999 dalam Hamsa, 2009), mengemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerja sama 

mereka. Model ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran 

dan semua tingkatan peserta didik.  

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) adalah suatu model pembelajaran dimana setiap siswa di 

beri nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian guru 

memanggil nomor dari siswa tersebut secara acak.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) merupakan salah satu tipe pembelajran kooperatif yang 
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menekankan pada struktur khusus (pembentukan kelompok yang 

terdiri 4-6 orang, dimana tiap \anggota diberi nomor).  

b. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Menurut Slavin (Dalam Hobri, 2009:47) menyatakan 

bahwa dalam pembelajran kooperatif siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang bersifat heterogen dari sisi gender, etnis, dan 

kemampuan akademik untuk saling membantu satu sama lain 

dalam mencapai tujuan belajar. Dengan pembelajaran ini siswa 

belajar menerima perbedaan dan memahami karakteristik anggota 

kelompoknya yang berbeda latar belakangnya. 

Menurut jarolimek dan parker (dalam Isjoni, 2012:65) 

alasan pembentukan kelompok yang heterogen adalah pertama, 

kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling 

mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. Kedua, kelompok 

iini meningkatkan relasi dan interaksi antar agama, etnik, dan 

gender. Terakhir, kelompok heterogen memudahkan pengelolaan 

kelas karena adanya satu orang yang berkemampuan akademis 

tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk setiap kelompok. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) sama 

dengan belajar kelompok. Tidak semua belajar kelompok dapat 

dikatakan pembelajaran kooperatif menurut Bennet (dalam Isjoni, 

2012:41). Menurutnya ada lima karakteistik utama yang 

membedakan pembelajaran kooperatif dengan belajar kelompok 

antara lain : a) positive interdevence (hubungan timbal balik), b) 
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interaction face to face (interaksi antar siswa), c) tanggung jawab 

pribadi dalam anggota kelompok, d) membutuhkan keluwesan, dan 

e) adanya proses kelompok. 

c. Langkah - Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

NHT 

Menurut Trianto (2009), bahwa dalam mengajukan pertanyaan 

kepada siswa, guru menggunakan struktur empat fase sebagai 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai 

berikut: 

a. Langkah 1 : Penomoran   

Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 4-6 

orang dan  kepada  setiap anggota kelompok diberi nomor 1 

sampai 6. 

b. Langkah 2 : Mengajukan Pertanyaan   

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat 

bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk 

kalimat Tanya.  

c. Langkah 3 : Berpikir bersama siswa   

Menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

menyiapkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban 

tim. 

d. Langkah 4 : Menjawab pertanyaan 
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Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa dengan 

nomor yang sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.  

Langkah-langkah tersebut di atas kemudian dikembangkan 

menjadi enam langkah sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan 

penelitian ini. Pengembangan langkah ini berangkat dari langkah 

pembelajaran kooperatif menurut Ibrahum (2000, dalam Trianto, 

2009).Enam langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Fase Tingkah Laku Guru  

Fase 1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang 

ingin di capai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar.  

2) Fase  2 Menyajikan informasi 

Guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan.  

3) Fase 3 Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar 

kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien 

4) Fase 4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar saat 

mereka mengerjakan tugas mereka. 
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5) Fase 5 Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya.  

6) Fase 6 Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok.  

d. Kelebihan Model Pembelajran NHT 

Menurut Uno (2009), bahwa kelebihan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

1) Setiap siswa menjadi siap semua 

2) Semua dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai; 

mengembangkan sikap demokratif; tanggung jawab 

4) Menghargai pendapat orang lain mempuk rasa percaya diri 

sendiri 

e. Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Menurut Uno (2009), bahwa kekurangan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

1) Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena 

membutuhkan waktu yang lama 

2) Kemungkinan nomor yang telah dipanggil, di panggil kembali 

oleh guru 

3) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh  guru. 
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3. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar siswa merupakan kunci untuk 

mengembangkan kinerja dalam belajar.  Setiap  siswa  tentu  

memiliki  gaya  belajar  yang  berbeda. Mengetahui  gaya  belajar 

siswa yang  berbeda  ini  dapat membantu  para  guru  dalam 

menyampaikan bahan pembelajaran kepada semua  siswa shingga 

hasil belajar akan lebih efektif. 

Menurut  Bobbi  De Porter  dan  Mike  Hernacki dalam 

bukunya Quantum Learning halaman  110-111,  gaya  belajar  

adalah kombinasi  dari  bagaimana  ia  menyerap,  dan  kemudian  

mengatur  serta mengolah  informasi”. Sedangkan  menurut  James  

dan  Gardner dalam bukunya “Gaya belajar’ halaman 42 “gaya 

belajar adalah cara  yang kompleks dimana para siswa menganggap 

dan  merasa  paling  efektif  dan  efisien  dalam  memproses,  

menyimpan  dan memanggil kembali apa yang telah mereka 

pelajari”. 

Berdasarkan beberapa definsi di atas, Gaya belajar dapat 

disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar 

dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara 

yang lain. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. 

Pengenalan gaya belajar sangat penting. Bagi guru dengan 

mengetahui gaya belajar tiap siswa maka guru dapat menerapkan 

tekhnik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran maupun 
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dalam pengembangan diri. Hanya dengan penerapan yang sesuai 

maka tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Seorang siswa juga 

harus memahami jenis gaya belajarnya. 

Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenal 

diri yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Pengenalan 

gaya belajar akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa 

dan bagaimana sebaiknya disediakan dan dilakukan agar 

pembelajaran dapat berlangsung optimal.  

b. Macam-Macam Gaya Belajar 

Dalam buku Quantum Learning, gaya belajar sesorang 

hanya dibagi dalam 3 jenis atau modalitas belajar seseorang yaitu : 

1) gaya belajar atau 2) Gaya belajar atau modalitas visual; 2) Gaya 

belajar  auditori atau kinestetik. Ketiga gaya belajar tersebut 

dikenal dengan istilah VAK. Dalam prakteknya masing-masing 

dari kita belajar dengan menggunakan ketiga modlaitas ini pada 

tahapan tertentu, kebanyakan orang lebih cenderung pada salah 

satu di antara ketiganya. 

1) Visual (Belajar Dengan Cara Melihat) 

Gaya  belajar  visual  (visual  learner)  menitikberatkan  

ketajaman mata / penglihatan.  Artinya,  bukti-bukti  konkret  

harus  diperlihatkan terlebih  dahulu  agar  siswa  paham.  

Ciri-ciri  siswa  yang  memiliki gaya  belajar  visual  adalah  

kebutuhan  yang  tinggi  untuk  melihat dan  juga  menangkap  

informasi  secara  visual  sebelum  mereka memahaminya. 
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Siswa  dengan  gaya  belajar  visual lebih  mudah  

mengingat  apa yang  mereka  lihat,  seperti  bahasa  

tubuh/ekspresi  muka  gurunya, diagram,  buku  pelajaran  

bergambar  dan  video,  sehingga  mereka  bisa mengerti  

dengan  baik  mengenai  posisi/lokasi,  bentuk,  angka,  dan 

warna. Siswa  visual  cenderung  rapi  dan  teratur  dan  tidak  

terganggu dengan  keributan  yang  ada,  tetapi  mereka  sulit  

menerima instruksi verbal. 

Siswa  yang  memiliki  gaya  belajar  visual  menangkap  

pelajaran lewat  materi  bergambar.  Selain  itu,  ia  memiliki  

kepekaan  yang  kuat terhadap  warna,  disamping  mempunyai  

pemahaman  yang  cukup terhadap  masalah  artistik.  Hanya  

saja  biasanya  ia  memiliki  kendala untuk  berdialog  secara  

langsung  karena  terlalu  reaktif  terhadap  suara, sehingga  

sulit  mengikuti  anjuran  secara  lisan  dan  sering  salah 

menginterpretasikan kata atau ucapan. 

Ketajaman  visual,  lebih  menonjol  pada  sebagian  orang,  

sangat kuat  dalam  diri  seseorang.  Alasannya  adalah  bahwa 

“di  dalam  otak terdapat  lebih  banyak  perangkat  untuk  

memproses  informasi  visual daripada semua indera lain”.  

Sedangkan menurut objeknya “masalah penglihatan 

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu melihat bentuk, 

melihat dalam dan melihat warna”. 
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a) Ciri-Ciri Gaya Belajar Visual : 

1) Bicara agak cepat 

2) Mementingkan penampilan dalam berpakaian / 

presentasi 

3) Tidak mudah terganggu oleh keributan 

4) Mengingat yang dilihat, dari pada yang didengar 

5) Lebih suka membaca dari pada dibacakan 

6) Pembaca cepat dan tekun 

7) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi 

tidak pandai memilih kata-kata 

8) Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato 

9) Lebih suka musik dari pada seni 

10) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal 

kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan 

orang untuk mengulanginya 

b) Strategi Untuk Mempermudah Proses Belajar Anak 

Visual : 

1) Gunakan materi visual seperti, gambar-gambar, 

diagram dan peta. 

2) Gunakan warna untuk menghilite hal-hal penting. 

3) Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 

4) Gunakan multi-media (contohnya: komputer dan 

video). 
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5) Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-

idenya ke dalam gambar. 

2) Gaya Belajar Auditori (Belajar Dengan Cara 

Mendengar) 

Gaya  belajar  auditori  mempunyai  kemampuan  dalam  

hal menyerap informasi dari telinga/pendengaran. Siswa yang 

mempunyai gaya belajar  auditorial dapat belajar lebih cepat  

dengan menggunakan diskusi  verbal  dan  mendengarkan  

apa  yang  guru  katakan.  Siswa auditorial memiliki 

kepekaan terhadap musik dan baik dalam aktivitas lisan,  

mereka  berbicara  dengan  irama  yang  terpola,  biasanya 

pembicara yang fasih, suka berdiskusi dan menjelaskan 

segala sesuatu panjang  lebar.  Siswa  dengan  tipe  gaya  

belajar  ini  mudah  terganggu dengan keributan dan lemah 

dalam aktivitas visual. 

Metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajar model 

seperti ini  harus  memperhatikan  kondisi  fisik  dari  

pembelajar.  Anak  yang mempunyai  gaya  belajar  auditori  

dapat  belajar  lebih  cepat  dengan menggunakan diskusi 

verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Pikiran 

auditori kita lebih kuat daripada  yang kita sadari. Telinga 

kita terus menerus  menangkap dan  menyimpan informasi 

auditori, bahkan tanpa  kita  sadari.  Dan   “ketika  kita   
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membuat   suara  sendiri  dengan  berbicara, beberapa area 

penting di otak kita menjadi aktif”. 

a) Ciri-Ciri Gaya Belajar Auditori : 

1) Saat bekerja suka bicaa kepada diri sendiri 

2) Penampilan rapi 

3) Mudah terganggu oleh keributan 

4) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa 

yang didiskusikan dari pada yang dilihat 

5) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

6) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan 

di buku ketika membaca 

7) Biasanya ia pembicara yang fasih 

8) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada 

menuliskannya 

9) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

10) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan 

yang melibatkan Visual 

11) Berbicara dalam irama yang terpola 

12) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, 

berirama dan warna suara 

b) Strategi Untuk Mempermudah Proses Belajar Anak 

Auditori : 

1) Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik 

di dalam kelas maupun di dalam keluarga. 
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2) Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan 

keras. 

3) Gunakan musik untuk mengajarkan anak. 

4) Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 

5) Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam 

kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya 

sebelum tidur. 

3) Gaya Belajar Kinestetik (Belajar dengan Cara Bergerak, 

Bekerja dan Menyentuh) 

Gaya  belajar  kinestetik  merupakan  aktivitas  belajar  

dengan  cara bergerak,  bekerja  dan  menyentuh.  Pembelajar  

tipe  ini  mempunyai keunikan  dalam  belajar  yaitu  selalu 

bergerak, aktivitas panca indera,  dan  menyentuh.  

Pembelajar  ini  sulit  untuk  duduk  diam berjam-jam karena  

keinginan  mereka  untuk  beraktifitas dan  eksplorasi  

sangatlah kuat. Mereka merasa bisa belajar lebih baik jika 

prosesnya disertai kegiatan fisik. Siswa dengan tipe ini suka 

coba-coba dan umumnya kurang rapi serta lemah dalam 

aktivitas verbal. 

a) Ciri-Ciri Gaya Belajar Kinestetik : 

1) Berbicara perlahan 

2) Penampilan rapi 

3) Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi 

keributan 
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4) Belajar melalui memanipulasi dan praktek 

5) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

6) Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca 

7) Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam 

bercerita 

8) Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi 

dengan gerakan tubuh saat membaca 

9) Menyukai permainan yang menyibukkan 

10) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka 

memang pernah berada di tempat itu 

11) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian 

mereka Menggunakan kata-kata yang mengandung 

aksi 

b) Strategi Untuk Mempermudah Proses Belajar Anak 

Kinestetik: 

1) Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-

jam. 

2) Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi 

lingkungannya (contohnya: ajak dia baca sambil 

bersepeda, gunakan obyek sesungguhnya untuk 

belajar konsep baru). 

3) Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada 

saat belajar. 
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4) Gunakan warna terang untuk menghilite hal-hal 

penting dalam bacaan. 

5) Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan 

musik. 

c. Cara  Untuk Mengenal Atau  Mengetahui Gaya  Belajar Siswa 

Cara  untuk mengenal atau  mengetahui gaya  belajar siwa 

menurut Wijaya  Kusumah bisa kita lakukan antara lain melalui: 

1) Menggunakan observasi secara  mendetail  terhadap  setiap  

peserta  didik melalui  penggunaan  berbagai  metode  belajar  

mengajar  di  kelas.  Untuk  mengenal  peserta didik yang  

mempunyai  gaya  belajar auditori,  gunakanlah metode  

ceramah  secara  umum. Selanjutnya  perhatikan  dan catatlah  

peserta  didik yang betah mendengarkan  dengan  tekun hingga 

akhir.  Dari sini kita bisa mengklasifikasikan secara sederhana 

tipe-tipe peserta didik dengan gaya auditori yang lebih 

menonjol.  

2) Dengan memberikan  tugas  kepada  peserta  didik  untuk  

melakukan pekerjaan  yang  membutuhkan  proses  penyatuan  

bagian-bagian  yang  terpisah,  misalnya menyatukan  model  

rumah  yang  bagian-bagiannya  terpisahkan.  Ada  tiga  pilihan  

cara  yang bisa dilakukan dalam menyatukan model rumah ini, 

(1) adalah melakukan praktek langsung dengan  mencoba  

menyatukan  bagian-bagian  rumah  ini  setelah  melihat  

potongan-potongan yang  ada; (2) adalah  dengan  melihat  
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gambar  desain  rumah  secara  keseluruhan,  baru  mulai 

menyatukan;  dan (3) adalah membaca petunjuk  tertulis  

langkah-langkah  yang  diperlukan untuk membangun rumah 

tersebut dari awal hingga akhir. 

3) Melakukan survey  atau  tes  gaya  belajar. Tes  gaya  belajar  

ini  biasanya menggunakan jasa konsultan atau psikolog 

tertentu. Karena tes gaya belajar ini menggunakan metodologi  

yang  sudah  cukup  teruji,  biasanya  survey  atau  tes  gaya  

belajar semacam  ini mempunyai  akurasi  yang  tinggi  

sehingga  memudahkan  bagi  guru  untuk  segera  mengenal 

gaya belajar peserta didik. 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Belajar Siswa 

Menurut Rita Dunn dalam  (Sugihartono, 2007) pelopor di 

bidang gaya belajar yang lain telah menemukan banyak 

variabel yang mempengaruhi Gaya belajar siswa, dianatranya: 

fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. 

Sebagian orang dapat belajar dengan baik dalam cahaya 

yang terang, sedangkan yang lain baru dapat belajar jika 

pencahayaan suram. Ada sebagian orang paling baik 

menyelesaikan tugas belajarnya dengan berkelompok, 

sedangkan yang lain lebih memilih belajar sendiri karena dirasa 

lebih efektif. 

Sebagian orang memilih belajar dengan latar belakang 

iringan musik, sementara yang lain tidak dapat belajar kecuali 
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jika dalam suasana sepi. Ada orang yang memilih lingkungan 

kerjanya teratur dengan rapi, tetapi yang lain selalu menggelar 

segala sesuatunya agar semuanya dapat terlihat. 

Sedangkan menurut David Kolb dalam Ghufron dan 

Risnawati,  Gaya belajar siswa dipengaruhi  oleh  tipe  

kepribadian,  kebiasaan atau habit, serta  berkembang  sejalan  

dengan  waktu  dan  pengalaman. 

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi cara dan gaya belajar siswa. Di samping faktor 

yang ada di dalam diri orang itu sendiri (faktor intern),  banyak 

pula faktor-faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri 

(faktor ekstern). 

1) Faktor-faktor intern yang mempengaruhi gaya belajar 

siswa 

a. Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah mencakup dua  bagian yaitu 

kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan 

berpengaruh pada kegiatan belajar. Proses belajar akan  

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain 

itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah 

pusing, mengantuk bila  badannya lemah, kurang 

darah ataupun ada gangguan pada alat indera serta 

tubuh. Sedangkan cacat tubuh adalah  sesuatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 
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mengenai tubuh. Cacat itu bisa berupa buta, setengah 

buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, lumpuhdan lain-

lain. Keadaan cacat tubuh demikian juga 

mempengaruhi kegiatan belajar seseorang. 

b. Faktor Psikologis 

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang 

tergolong ke dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 

dan kesiapan. 

c. Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan 

tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat 

psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunya 

daya tahan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kurangnya minat belajar, 

kelesuan dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat 

dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

Faktor kelelahan dalam diri seseorang berbeda-beda. 

Oleh karena itu, perlu cara atau gaya belajar yang 

berbeda. 

2) Faktor-Faktor Ekstern 

a. Faktor Keluarga 
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Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh 

dari keluarga berupa cara orang tu a mendidik, relasi 

antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

b. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau 

gaya belajar siswa antara lain metode mengajar, 

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan 

siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib sekolah, 

suasana belajar, standar pelajaran, keadaan gedung, 

letak sekolah, dan lainnya. Faktor guru misalnya, 

kepribadian guru, kemampuan guru memfasilitasi 

siswa dan hubungan antara guru dengan siswa turut 

mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa. 

c. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

mempengaruhi terhadap gaya belajar siswa. Faktor-

faktor masyarakat yang mempengaruhi cara atau gaya 

belajar siswa  meliputi  kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

e. Pentingnya Mengetahui Gaya belajar Siswa 

Pertama, guru. Dengan mengetahui gaya belajar peserta 

didiknya, guru bisa memilih metode mengajar dan media 
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pendidikan yang cocok bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, 

dituntut kreativitas guru dalam memvariasikan metode 

mengajar dan dalam hal pemilihan media pendidikan. Dengan 

demikian, diharapkan perbedaan gaya belajar diantara peserta 

didik mampu diakomodir dengan baik. 

Nasution (2003:115) menyatakan bahwa, berbagai macam 

metode mengajar telah banyak diterapkan dan diujicobakan 

kepada Siswa untuk memperoleh hasil yang efektif dalam 

proses pembelajaran. Pada kenyataannya tidak ada satu metode 

mengajar yang lebih baik daripada metode mengajar yang lain. 

Jika berbagai metode mengajar telah ditetapkan dan tidak 

menunjukkan hasil yang diharapkan, maka alternatif lain yang 

dapat dilakukan oleh guru secara individual dalam proses 

pembelajaran yaitu atas dasar pemahaman terhadap gaya 

belajar Siswa.  

Bobbi de Porter dan Hernacki (2003: 110) menyebutkan 

bahwa mengetahui gaya belajar yang berbeda telah membantu 

para guru dimana pun untuk dapat mendekati semua atau 

hampir semua murid hanya dengan menyampaikan informasi 

dengan gaya yang berbeda-beda. 

Kedua, orang tua bagi orang tua dengan mengetahui gaya 

belajar anaknya, memungkinkan bagi mereka untuk 

menyediakan fasilitas belajar yang sesuai dengan gaya belajar 

anak-anak mereka di rumah. Hal ini bisa dilakukan dengan 
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menyediakan buku-buku serta gambar bagi anak dengan gaya 

belajar visual, menyediakan kaset-kaset pelajaran dan sering 

berdiskusi dengan anak yang bergaya belajar auditori, dan 

menyediakan alat-alat praktek bagi anak yang kecenderungan 

bergaya belajar kinestetik. 

Ketiga, peserta didik. Dengan mengetahui gaya belajar 

sendiri, peserta didik bisa menciptakan suasana yang 

disenanginya untuk belajar. Apakah itu dengan menyetel 

musik, berdiskusi dengan teman atau orang tua, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian diharapkan motivasi belajar 

peserta didik bisa meningkat 

C. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

1. Pengertian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) terdiri atas dua 

persamaan linear dua variabel, yang keduanya tidak berdiri sendiri, 

sehingga kedua persamaan hanya memiliki satu penyelesaian. Berikut 

ini adalah beberapa contoh SPLDV : 

1) x + y = 3 dan 2x – 3y = 1 

2) 5x + 2y = 5 dan x = 4y – 21 

3) x = 3 dan x + 2y – 15 = 0 

4) x = y + 6 dan 2x – 7y = -8 

5) 5x + 4y + 7 = 0 dan -3x – 2y = 4 

2. Macam-Macam Himpunan penyelesaian SPLDV  
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Himpunan penyelesaian SPLDV dapat diselesaikan dengan 3 cara , 

yaitu : 

1) Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV Dengan Cara 

Eliminasi 

Eleminasi artinya menghilangkan salah satu variable. Pada 

cara eleminasi , koefisien dari variabel harus sama atau dibuat 

menjadi sama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Nyatakan kedua persamaan ke bentuk ax + by = c 

b. Samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan, 

melalui cara mengalikan dengan bilangan yang sesuai ( tanpa 

memperhatikan tanda ) 

1) Jika koefisien dari variabel bertanda sama (sama positif atau 

sama negatif), maka kurangkan kedua persamaan 

2) Jika koefisien dari varibel yang dihilangkan tandanya 

berbeda (positif dan negatif), maka jumlahkan kedua 

persamaanenghilangkan salah satu variable.  

Pada cara eleminasi , koefisien dari variabel harus sama 

atau dibuat menjadi sama. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Contoh Soal Cerita : 

Pada hari Minggu Syafa dan Cahya pergi ke toko. Syafa 

membeli dua bulpoin dan dua buku dengan harga Rp 
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14.000,00. Sedangkan Cahya membeli satu bulpoin dan tiga 

buku yang bermerek sama dengan yang dibeli Syafa, 

dengan harga Rp 15.000,00. Berapa harga sebuah bulpoin 

dan sebuah buku ? 

Penyelesaian : 

Misal : x = bulpoin dan y = buku. 

Syafa : 2x + 2y = 14000 

Cahya : 1x + 3y = 15000 

Koefisian x dan y berbeda, maka kita samakan dengan cara 

dikalikan terlebih dahulu kemudian Kita kurangkan. 

Eliminasi x : 

 

y = 4000 , masukkan kedalam persamaan-2 

1x + 3(4000) = 15000 

1x + 12000 = 15000 

1x = 15000 – 12000 

1x = 3000 

x = 3000 

Jadi harga sebuah bulpoin adalah 3000 dan sebuah buku 

adalah 4000. 

Contoh 2 : 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sitem persamaan x 

+ y = 5 dan x – 2y = 2 
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Jawab : 

Mengeliminasi x : (karena koefifian x sudah sama dan 

tandanya positif maka Kita kurangkan kedua persamaan) 

 

 

y = 1 , kita masukkan ke dalam persamaan pertama: 

x + 1 = 5 

x = 5 – 1 

x = 4 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {(4, 1)} 

2) Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV Dengan Cara Substitusi 

Substitusi artinya mengganti. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan variabel dalam variabel lain, misal menyatakan x dalam y 

atau sebaliknya. 

2. Mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan 

yang lain 

3. Mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel x atau y ke 

salah satu persamaan. 

Contoh : 

Tentukan HP dari sistem persamaan x + 2y = 4 dan 3x + 2y = 12. 

Jawab : 

x + 2y = 4, kita nyatakan x dalam y 

diperoleh : x = 4 – 2y 
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Substitusikan x = 4 – 2y ke persamaan 3x + 2y = 12 

3(4 – 2y) + 2y = 12 

12 – 6y + 2y =12 

-6y + 2y = 12 -12 

-4y = 0 

y = 0 

Substitusikan y = 0 ke persamaan x = 4 – 2y 

x = 4 – 2 ∙ 0 

x = 4 – 0 

x = 4 

Jadi HP nya adalah {(4,0)} 

 

3) Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV Dengan Cara Grafik 

Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara 

grafik, langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Menggambar garis dari kedua persamaan pada bidang cartesius 

2. Koordinat titik potong dari kedua garis merupakan himpunan 

penyelesaian 

Catatan : Jika kedua garis tidak berpotongan (sejajar) , maka SPLDV 

tidak mempunyai penyelesaian 

Contoh : 

Tentukan HP dari sistem persamaan : 2x + 3y = 12 dan 4x – 3y – 6 = 

0. 
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Jawab : 

2x + 3y = 12 

Titik potong dengan sumbu x, y = 0 

2x + 3(0) = 12 

2x + 0 = 12 

2x = 12 

x =  6 

diperoleh titik (6,0) 

Titik potong dengan sumbu y, x = 0 

2(0) + 3y = 12 

0 + 3y = 12 

3y = 12 

y =  4 

Diperoleh titik (0,4) 

4x – 3y – 6 = 0 -> 4x – 3y = 6 

Titik potong dengan sumbu x, y = 0 

4x – 3(0) = 6 

4x – 0 = 6 

4x = 6 

x = 6/4 atau (6 : 4) 

x = 3/2 = 1½ (1 satu per 2) 

diperoleh titik (1½ , 0) 

Titik potong dengan sumbu y, x = 0 

4(0) – 3y = 6 
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0 – 3y = 6 

-3y = 6 

y =  = -2 

diperoleh titik (0, -2) 

Gambar 2.1 

4) Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLDV Dengan Cara 

Gabungan (Eliminasi Dan Subtitusi) 

Metode gabungan merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua 

variabel dengan cara menggunakan dua metode sekaligus yakni metode 

eliminasi dan metode substitusi. Pertama menggunakan metode eliminasi 

untuk mencari salah satu nilai variabelnya, setelah nilai variabel 

didapatkan maka nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk 

mendapatkan variabel yang lainnya. Metode ini sangat cocok digunakan 

untuk mengerjakan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel, 
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karena lebih sederhana. Nah untuk memantapkan pemahaman Anda 

terhadap metode gabungan ini silahkan simak contoh soal di bawah ini. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua 

variabel x + y = 7 dan x – y = 3 dengan menggunakan metode gabungan, 

jika x, ymerupakan anggota bilangan riil 

 

a. Langkah I (eliminasi salah satu variabel) 

Pertama Anda harus mengeliminasi salah satu variabel, misalnya 

variabel  x, maka: 

x + y = 7 

x – y = 3 

---------------  – 

0 + 2y = 4 

y = 4/2 

y = 2 

b. Langkah I (substitusi nilai variabel yang diperoleh) 

Selanjutnya untuk memperoleh nilai x, substitusikan nilai y ke salah 

satu persamaan, misalnya persamaan x + y = 7, sehingga diperoleh: 

=> x + y = 7 

=> x + 2 = 7 

=> x = 5 

Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 7 dan x – 

y = 3 adalah {(5, 2)}. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan relevan dengan penelitian  

penulis yaitu: 

1) Hayatun Nufus,dkk (2016: 29-42) melalui penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 



47 
 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII berdasarkan 

level kemapuan matematis di SMP Pekanbaru Riau Tahun pelajaran 

2014/2015, menyimpulkan bahwa pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk level tinggi dan 

rendah tidak memiliki pengaruh tetapi untuk level sedang memberikan 

kontribusi besar. 

a.Persamaan  

persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap prestasi belajar 

siswa 

b. Perbedaan 

perbedaan pada penelitian ini adalah subjekyang digunakan yaitu sisiwa di 

SMP Pekanbaru Riau dan SMPN Model Terpadu Bojonegoro. 

2) Davi Apriandi ( 2012:1-15) Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Two Stay-Two Stray (Ts-Ts) Dan Numbered Heads Together (NHT) 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas Viii Smp Di 

Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Aktivitas Belajar menyimpulkan bahwa 

Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two 

Stray (TS-TS) memberikan prestasi belajar matematika yang sama dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT). Di sisi lain, prestasi belajar matematika siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TS-TS dan kooperatif tipe NHT lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

a. Persamaan  
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Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan 

juga ingin mengetahui hasil peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan metode NHT 

b. Perbedaan 

Perbedaan pada penelitian ini adalah subjek yang digunakan yaitu 

siswa kelas VIII Smp Di Kabupaten Bantul dan SMPN Model Terpadu 

Bojonegoro 

3) Rika Firma Yeni (2016:33-42) melalui penelitiannya yang berjudul 

Penggunaa metode Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran 

matematika di SMPN 2 Kubung kab.Solok kelas VIII, menyimpulkan 

bahwa hasil belajar matematika siswa dengan meggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik dibanding siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  

a. Persamaan 

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  

dan juga ingin mengetahui hasil peningkatan belajar siswa dengan 

menggunakan metode NHT 

b. Perbedaan  

perbedaan pada penelitian ini adalah subjek yang digunakan yaitu 

siswa kelas VIII SMPN 2 Kubung dan SMPN Model Terpadu 

Bojonegoro 
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E. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penyajian teori yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat disusun suatu kerangka berpikir untuk memperjelas arah dan maksud 

penelitian. Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan variabel yang 

dipakai dalam penelitian yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) dan prestasi belajar siswa. 

Penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Keanekaragaman 

model pembelajaran yang ada saat ini merupakan alternative yang dapat 

digunakan oleh guru untuk memilih model mana yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan  

Numbered Heads Together (NHT) adalah tipe model pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek 

pemahaman siswa terhadap pelajaran tersebut sebagai gantinya pengajuan 

pertanyaan kepada seluruh siswa dikelas. Selain itu Numbered Heads 

Together (NHT) juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama 

antar siswa. 

Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

NHT 

 

Langsung 

Gambar 2.2 

Paradigma penelitian 

Gaya Belajar 
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F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesisi dalam penelitian ini adalah 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT)  terhadap prestasi belajar matematika untuk 

materi sistem persamaan linier dua variabel kelas VIII di SMPN 

Model Terpadu Bojonegoro. 

2. Terdapat pengaruh Gaya belajar siswa terdapat Prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN Model Terpadu Bojonegoro. 

3. Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Heads Together terhadap Gaya Belajar siswa kelas VIII SMPN Model 

Terpadu Bojonegoro. 

4. Terdapat pengaruh pada masing-masing Gaya Belajar terhadap materi 

sistem persamaan linear dua variabel 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini 

adalah menyelidiki adanya kemungkinan keterkaitan sebab akibat dengan cara 

memberi perlakuan kepada kelompok eksperimen, kemudian membandingkan 

hasilnya dengan kelompok yang tidak mendapat perlakuan (kelompok kontrol). 

Tempat penelitinnya adalah di SMPN Model Terpadu Bojonegoro  

B. Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian yaitu dilakukan pada bulan Maret sampai April tahun 2019. 

Tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tahap Penelitian 

Keterangan 

Bulan 

Februari  Maret April Mei  Juni  

Tahap Persiapan     

   Tahap Pelaksanaan 

 

    

  Tahap Penyelesaian 

   

    

 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan: 

1) Permohonan pembimbing 

2) Survei ke sekolah tempat penelitian. Survei ini dilakukan untuk 

mengetahui secara garis besar permasalahan yang dialami siswa pada 

materi tersebut. 



52 
 

3) Pengajuan proposal penelitian 

4) Pembuatan permohonan ijin penelitian di SMPN Model Terpadu 

Bojonegoro  

5) Pembuatan instrument 

b. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan pengambilan data yang 

meliputi  

1) Pengujian kondisi awal dua kelas eksperimen. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah dua kelas eksperimen diatas merupakan dua 

kelas yang mempunyai kondisi seimbang. 

2) Pengajuan kelas eksperimen dan kelas kontrol di SMPN Model 

Terpadu Bojonegoro  

3) Pelaksanaan tes di SMPN Model Terpadu Bojonegoro pada dua kelas 

eksperimen. Tes hasil belajar untuk bahasan Sistem persamaan linear 

dua variabel  

c. Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan  

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan analisis data hasil penelitian, 

penarikan kesimpulan, penyusunan laporan hasil penelitian dan konsultasi 

dengan pembimbing.  

 

C. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka. Berdasarkan sifat masalah dan 

tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan 

alasan tidak mungkin selama penelitian dapat mengontrol / mengendalikan semua 
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jenis variabel relevan yang dapat mempengaruhi variabel terikat, kecuali beberapa 

dari variabel-variabel yang diteliti. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Budiyono (2003:82) bahwa tujuan penelitian 

eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan 

bagi informan yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang seharusnya dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua 

variabel yang relevan. 

Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada variabel bebas yaitu 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together pada kelas kontrol. Untuk variabel bebas yang lain yaitu 

prestasi belajar siswa dijadikan sebagai variabel yang ikut mempengaruhi variabel 

terikat yaitu prestasi belajar siswa. Selain dua variabel tersebut, tidak dilakukan 

manipulasi terhadap variabel lain. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial 2x3 dengan 

sel tak sama, dengan model rancangan sebagai berikut: 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi dalam dua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu diambil data nilai ulangan harian mata pelajaran matematika kelas VIII pokok 

bahasan sistem persamaan linear dua variabel semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 

untuk uji normalitas dan homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kondisi kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang, sehingga apabila terjadi 

perubahan setelah eksperimen hanya disebabkan karena perlakuan bukan karena 

faktor lain. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, pada awal proses pembelajaran juga 

diberikan pula angket untuk mengetahui tipe gaya belajar siswa. Setelah itu, peneliti 
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menentukan pokok bahasan serta menyusun rencana pembelajaran. Pokok bahasan 

yang dipilih adalah SPLDV. Pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together, dan pada kelas kontrol 

dengan model pembelajran langsung. Setelah dilakukan perlakuan antara kelas 

eksperimen selama tiga kali pertemuan dan kelas kontrol selama tiga kali pertemuan 

dengan alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2x40 menit. Maka selanjutnya 

dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan alat ukur yang sama yaitu soal tes 

prestasi belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. 

Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan tabel uji 

statistik  yang digunakan. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, (2015:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunnyai kualitas dana karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 

Model Terpadu Bojonegoro tahun 2018/2019 yang terdiri dari 5 kelas yaitu kelas 

VIII A,B,C,D,dan E 

2. Sampel  

Menurut Zaenal Arifin, (2009:67) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada poulasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang 

diambil harus betul-betul representatif (mewakili). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah teknik acak atau random sampling. Pengambilan 
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sampel dalam teknik acak adalah pengambilan anggota-anggota sampel yang 

dilakukan dengan cara mengacak individu-individu anggota populasi.  Sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas VIII D sebagai kelas kontrol dan kelas VIII E 

sebagai kelas eksperimen. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ( Sugiyono, 2010:119). Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluter Random Sampling. Cluter 

Random Sampling. Adalah teknik sampling yang memilih sampel bukan 

didasarkan pada individu, tetapi lebih didasarkan pada kelompk, daerah atau 

kelompok subjek yang secara alami sudah terbentuk dan kemungkinan kecil untuk 

dipisah-pisah atau dipecah-pecah (Arifin, 2008:77). Dari lima kelas yang ada, 

pilih dua kelas dengan kemempuan siswa yang seimbang yaitu kelas VIII E 

sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 30 siswa dan kelas VIII D sebagai kelas 

kontrol yang terdiri dai 30 siswa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas 

1) Model Pembelajran 

a) Model Pembelajaran adalah  seluruh rangkaian penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah 

pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait 

digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar 

mengajar. Terdiri dari model pemebelajaran kooperatif tipe Numbered 
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Heads Together untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran 

langsung untuk kelas kontrol. 

b) Skala pengukuran model pembelajaran dalam penelitian ini adalah 

nominal. 

c) Indikator model pembelajaran dalam penelitian ini adalah perlakuan 

terhadap kelas eksperimen dengan model pembelajaran NHT dan kelas 

kontrol dengan model pembelajran langsung 

d) Simbol : X1 dengan kategori a1 dan a2 

2) Gaya Belajar 

a) Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan 

kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. 

b) Skala pengukuran gaya belajar dalam penelitian ini adalah skala 

interval yang diubah ke dalam skala ordinal yang terdiri dari tiga 

kategori yaitu Visual, Auditori dan Kinestetik. 

c) Indikator gaya belajar dalam penelitian ini adalah angket gaya belajar 

siswa yang dimiliki siswa. 

d) Simbol : X2 dengan kategori b1, b2, b3 

   b1 = Gaya belajar Visual 

   b2 = Gaya belajar Auditori 

   b3 = Gaya belajar Kinestetik 

b. Variabel terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. 

1) Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. 
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2) Skala pengukuran prestasi belajra dalam penelitian ini adalah skala 

interval. 

3) Indikator prestasi belajar dalam penelitian ini adalah hinali tes prestasi 

pelajar pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. 

4) Simbol : Y 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini harus ditentukan cara mengukur variabel penelitian dengan 

cara menentukan alat pengumpulan data. Untuk mengukur variabel diperlukan 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu 

teknik dokumentasi, teknik tes, dan teknik angket yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu data dengan melihat benda-benda tertulis 

seperti nilai rapor atau yang berhubungan dengan hasil belajar siswa. Untuk 

dapat mengetahui keadaan awal siswa, maka peneliti mengambil dari nilai 

harian siswa semester genap mata pelajaran matematika kelas VIII. Data yang 

diperoleh digunakan untuk melihat kemampuan awal kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

b. Metode Tes  

Teknik tes yaitu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan (Arikunto, 2013:67). Pada penelitian ini teknik tes digunakan 

untuk mengumpulkan data nilai-niali dari prestasi belajar. 
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c. Metode Angket 

Menurut Arikunto (2013:42) angket aadalah sebuah daftar pertanyaan yang 

harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Pada penelitian ini teknik 

angket digunakan untuk mengetahui gaya belajra siswa. 

F. Instrumen  Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar yang 

memuat beberapa pertanyaan yang berisis tentang materi pokok bahasan sistem 

persamaan linear yang terdiri dari 25 soal tes obyektif dengan empat alternatif 

jawaban. Pemberian skor pada tes prestasi belajrar adalah skor satu jika benar dan 

skor nol jika salah. Tes prestasi belajar berisi tentang konsep yang diterapkan dalam 

menyusun soal yaitu: 

a. Membuat kisi-kisi soal tes 

b. Menyusun soal-soal tes 

c. Menelaah butir tes 

d. Validasi isi tes 

e. Merevisi butir tes 

f. Mengadakan uji coba tes 

g. Menguji tingkat kesukaran, daya beda dan reliabilitas 

h. Menentukan butir tes yang digunakan 

1. Analisis Instrumen Penelitian  

a. Pengembangan Instrumen Penelitian Tes Prestasi Belajar 

Analisis instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

butir-butir soal. Pengujian validitas soal dilakukan untuk mengetahui 

kevalidan tiap butir soal. 
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1) Validitas 

Validitas instrumen yaitu aturan yang menunjukkan tingkat ketetapan 

dalam mengukur aspek yang akan diukur. Instrumen tentang aspek – aspek 

yang akan diukur berlandaskan teori tertentu, kemudian dikonsultasikan 

dengan ahli. Suatu instrumen soal dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur. 

2) Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus Kuder 

Richardson 20 (KR-20) sebagai berikut : 

r11 =( 
𝑛

𝑛−1
)(

𝑆𝑡2−∑𝑝𝑞

𝑆𝑡2
) (Budiyono, 2011 : 17) 

keterangan: 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

n    : banyaknya item soal 

p     : proporsi subyek yang menjawab benar 

q : banyaknya sunyek yang menjawab salah  

Vt  : varians total 

∑pq: jumlah hasil kali p dan q 

 Hasil perhitungan dari uji reliabilitas dengan rumus diatas 

diinterprestasikan sebagai berikut 

r11 = 0 Tidak korelasi 

0 < r11 < 0,20 Rendah sekali 

1,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r11 < 0,60 Sedang 

0,60 ≤ r11 < 0,80 Tinggi 
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0,80 ≤ r11 < 1 Tinggi sekali 

r11 = 1 Sempurna 

Instrumen tersebut dikatakan reliabel apabila r11 ≥ 0,60 

3) Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran 

soal. Soal dengan indeks  kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu 

terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu 

mudah. 

Didalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, 

singkatan dari kata “proporsi”. Dengan demikian maka soal dengan P = 

0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P = 0,20. Sebaliknya soal 

dengan P = 0,30 lebih sukar daripada soal dengan P = 0,80. 

Rumus mencari P adalah: 

P= 
𝐵

𝐽𝑆
 

Dimana : 

P = Indeks kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

didefinisikan sebagai berikut: 
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1. Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

2. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

3. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah  

Soal yang digunakan adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran 

0,30 sampai 0,70 

4) Daya Pembeda  

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi, disingkat D. Seperti indeks kesukaran, indeks diskriminasi 

ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya, indeks kesukaran 

tidak mengenal tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika 

suatu soal “terbalik” menunjukkan kualitas testee. Yaitu anak pandai 

disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. 

Rumus untuk mencari D : 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
  

Dimana : 

J   = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas  

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar  

Klasifikasi daya pembeda: 

D= 0,00 – 0,20 = Buruk 

D= 0,20 – 0,40 = Cukup 



62 
 

D= 0,40 – 0,70 = Baik 

D= 0,70 – 1,00 = Baik sekali 

D: negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Soal – soal yang baik jika D mempunyai indeks diskriminasi 0,40 – 0,70 

(D ≥ 0,40) 

b. Pengembangan Instrumen Angket Gaya Belajar 

Langkah – langkah dalam penyusunan angket adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun tujuan, tujuan harus seuai dengan kompetensi ini dan 

kompetensi dasar 

2) Menyusun kisi-kisi peringkat sesuai dengan pokok bahasn yang akan 

diujikan dalam hal ini adalah sistem persamaan linear dua variabel sesuai 

dengan indikator. 

3) Menentukan banyaknya butir angket yang akan dikehendaki 

4) Menyusun butir angket 

5) Melakukan analisis pengamatan 

6) Melakukan analisis item soal angket yang meliputi uji validitas, uji 

reliabilitas dan konsistensi internal. 

a. Validitas  

Validitas suatu instrumen biasanya dinilai oleh para pakar (Budiyono, 

2003: 65), sehingga validitas isi dari instrumen penelitian ini akan 

dilakukan oleh pakar, instrumen angket dikonsultasikan oleh tiga 

validator. Setelah dilakukan validasi dan dilakukan perbaikan 

berdasarkan saran validator maka diperoleh angket gaya belajar 

siswa. 



63 
 

b. Reliabilitas 

Dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach-Alpha untuk 

menentukan uji reliabilitas, yaitu : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
)(1 −

∑ 𝑠𝑡
2

𝑠𝑡2 ) ( Budiyono, 2011: 17 ) 

Dengan : 

r 11 = indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

st2 = variansi butir ke-i, i- 1,2,3…..,…,n 

st2 = variansi skor total yang diperoleh subjek uji coba soal 

dikatakan reliabel jika indeks reliabilitas yang diperoleh telah melebihi 

0,70 (r11> 0,70. ( Budiyono, 2011 : 16 ). Dari hasil perhitungan uji 

reliabilitas instrumen angket gaya belajar berdasarkan tipe—tipenya. 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 8 Sampai dengan  

lampiran 5.10, secara ringkas disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2 Nilai Uji Reliabilitas Untuk Masing-Masing Tipe Gaya Belajar 

No. 

Tipe gaya 

belajar 

Nilai reliabilitas Kesimpulan 

1 Visual 
0.772842 

Reliabel 

2 Auditori 
0.759905 

Reliabel 

3 Kinestetik 
0.73261 

Reliabel 
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c. Konsistensi Internal 

Butir-butir dalam sebuah angket haruslah mengukur hal yang sama 

dan menunjukkan kecenderungan yang sama pula. Konsistensi internal 

masing - masing butir dilihat dari korelasi antara skor butir-butir 

tersebut dengan  skor  totalnya. Untuk menghitung konsistensi internal 

butir ke-I, digunakan rumus korelasi momen produk dari Karl Pearson 

yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋 )(∑ 𝑌 )

√(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 )(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

Dengan  

rxy = indeks daya beda untuk butir ke-i 

n = cacah subyek yang diberi angket 

X = butir ke-i 

Y  = skor total 

Menurut Budiyono (2003 :65) bahwa jika terdapat n buah butir, 

maka akan dilakukan perhitungan sebanyak n kali. Jika indeks 

konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0,30, maka butir 

tersebut harus dibuang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan berdasarkan 

penjelasan diatas, bahwa butir angket yang akan digunkan jika 

mempunyai indeks konsistensi internal : rxy ≥0,30. 

Dari hasil perhitungan uji konsistensi internal angket gaya 

belajar berdasarkan tipe-tipenya secara lengkap dpat dilihat pada 

lampiran ,5.11 secara ringkas disajikan dalam tabel berikut 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Konsistensi Internal untuk Tipe Gaya Belajar 

No. 
Tipe Gaya 

belajar 

Nomor Butir 

Angket 

Butir Angket 

Yang Baik 

Butir Angket 

yang tidak 

baik 

1 Visual 1-10 1-10 Tidak Ada 

2 Auditori 11-20 11-20 Tidak Ada 

3 Kinestetik 21-30 21-30 Tidak Ada 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis uji konsistensi internal 

diperoleh : 

1) Pada Lampiran 5.8 untuk tipe gaya belajar visual yang terdiri dari 

10 butir angket, dari butir angket 1 sampai dengan butir angket 10, 

semuanya mempunyai nilai rxy lebih besar dari 0,30. Hal ini  

menunjukkan bahwa sepuluh butir angket pada tipe gaya belajar 

visual adalah baik dan dapat digunakan sebagai instrumen angket 

gaya belajar. 

2) Pada Lampiran 5.9 untuk tipe gaya belajar auditori yang terdiri 

dari 10 butir angket, dari butir angket 11 sampai dengan butir 

angket 20, semuanya mempunyai nilai rxy lebih besar dari 0,30. 

Hal ini  menunjukkan bahwa sepuluh butir angket pada tipe gaya 

belajar auditori adalah baik dan dapat digunakan sebagai 

instrumen angket gaya belajar. 

3) Pada Lampiran 5.10 untuk tipe gaya belajar Kinestetik yang terdiri 

dari 10 butir angket, dari butir angket 21 sampai dengan butir 

angket 30, semuanya mempunyai nilai rxy lebih besar dari 0,30. 

Hal ini  menunjukkan bahwa sepuluh butir angket pada tipe gaya 
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belajar Kinestetik adalah baik dan dapat digunakan sebagai 

instrumen angket gaya belajar. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Persyaratan Analisa 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan metode lilifors, uji ini digunakan 

apabila datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. Uji 

normalitas dengan metode Lilifors menggunakan prosedur sebagai berikut 

1). Hipotesis  

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

2). Tingkat Signifikansi ɑ = 5% 

3). Statistik uji yang digunakan  

L= maks ǀ F(zi) – S(zi) ǀ 

Dengan : 

 F(zi) = P( z ≤ zi) 

 Z ~ N (0,1) 

Z1 = Skor standart untuk xi atau zi = 
𝑋1−𝑥

𝑆
 

S = Standart deviasi 

S(zi) = Proporsi banyaknya Z ≤ Zi terhadap banyaknya Zi 

4). Daerah kritis  

Dk = {Lǀ L > Lα;n} 

5). Keputusan uji 

Ho diterima jika Lobs ∉ Dk 

H1 ditolak jika Lobs ∈ Dk 
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b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas variansi untuk populasi adalah uji F dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1). Hipotesis  

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 
( Variansi populasi homogen) 

H1 :  𝜎1
2
 ≠ 𝜎2

2
 ( Variansi populasi tidak homogen) 

2). Tingkat signifikansi ɑ = 5% 

3).Statistik uji  

𝑆𝑥2 =  √
𝑛.∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
  𝑆𝑦2 =  √

𝑛.∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2

𝑛(𝑛−1)
 

F = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  

4). Daerah Kritis  

Dk = { F ǀ Fobs > F tabel } 

Dengan : dk pembilang = n-1 

Dk penyebut = n-1 

5). Keputusan uji  

Ho diterima jika Fobs ∉ Dk 

H1 ditolak jika Fobs ∈ DK 

c. Uji keseimbangan  

Uji keseimbangan sampel penelitian dengan mengunakan uji t sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis 

H : 𝜇1 = 𝜇2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama) 
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H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak 

memiliki kemampuan awal yang sama) 

2) Tingkat signifikansi ɑ = 5% 

3) Statistik uji yang digunakan 

t = 
X1 −𝑥2

√
(𝑛1−𝑛2)𝑠12+(𝑛2−1)𝑠22

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1 
+

1

𝑛2
)

        

dengan : 

x1 = rata-rata sampel 1 

x2 = rata – rata sampel 2 

s1 = simpangan baku sampel 1 

s2 = simpangan baku sampel 2 

s1
2 = varian sampel 1 

s2
2 = varian sampel 2 

4) Daerah kritis 

Dk = {tǀ t < - t 
𝑎

 2
 atau t > t 

𝑎

2
 } 

5) Keputusan uji  

Ho diterima jika Fobs ∉ Dk 

H1 ditolak jika Fobs ∈ Dk 

d. Uji Hipotesis 

Sebelum melakukan uji hipotesis pada penelitian ini, maka dilakukan 

uji prasyarat terlebih dahulu, sebagaimana uji prasyarat yang telah dijelaskan 

sebelumnya, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk pengujian 

hipotesis digunakan analisis variansi dua jalan 2 x 3 dengan sel tak sama.  

Model data:  

Xijk = μ + αi + βj + αβijk + εijk 
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Dengan:  

Xijk : observasi pada subjek yang dikenai faktor A (model pembelajaran) 

ke-i dan faktor B (Gaya belajar siswa ) ke-j pada pengamatan ke-k  

i : 1,2 dengan  

i : 1 berarti Model pembelajaran NHT  

i : 2 berarti model pembelajaran langsung 

j : 1,2,3 dengan  

j : 1 berarti gaya belajar visual  

j : 2 berarti gaya belajar auditori  

j : 3 berarti gaya belajar kinestetik 

μ : rerata besar (grand mean)  

αi : efek faktor A ke-i terhadapXijk 

βj : efek faktor B ke-i terhadap Xijk  

αβijk : interaksi faktor A ke-i dan faktor B ke-i terhadap Xijk 

Tabel. 3.4 Tabel Uji Hipotesis 

Model Pembelajaran 

(A) 

Gaya belajar (B) 

Visual (B1) Audiotori (B2) Kinestetik (B3) 

Model NHT (A1) AB1,1 AB1,2 AB1,3 

Model langsung (A2) AB2,1 AB2,2 AB2,3 

 

Keterangan: 

A1: Model Pembelajaran NHT 

A2: Model Pembelajran langsung 

B1: Gaya Belajar Visual  

B2:  Gaya Belajar Auditori 
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B3:  Gaya Belajar Kinestetik 

Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama, yaitu: 

a. Hipotesis 

H0A : αi = 0 untuk setiap i=1,2 

(tidak ada pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika) 

H1A : ada αi yang tidak sama dengan nol 

(ada pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika) 

H0B : βj= 0 untuk setiap j = 1,2,3 

(tidak ada pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika) 

H1B : ada βj yang tidak sama dengan nol. 

(ada pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika) 

H0AB : (αβ)ij = 0 untuk setiap i=1,2 dan j=1,2,3 

(tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar 

siswa) 

H1AB : ada (αβ)ij yang tidak sama dengan nol 

(ada interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar siswa) 

b. Tingkat Signifikansi: 

Dipilih tingkat signifikansi α = 5 % 

c. Statistik Uji: 

Statistik uji analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama 

adalah: 



71 
 

1) Untuk H0A  adalah Fa = 
RKA

RKG
  yang merupakan nilai dari variabel 

random berdistribusi F dengan derajat kebebasan p-1 dan N-pq; 

2) Untuk H0B adalah Fb = 
RKA

RKG
  yang merupakan nilai dari variabel random 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan q-1 dan N-pq; 

3) Untuk H0AB adalah Fab = 
RKAB

RKG
 yang merupakan nilai dari variabel 

random berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p - 1)(q - 1) dan N - 

pq; 

d. Komputasi 

Pada analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama 

didefinisikan notasi-notasi sebagai berikut: 

nij : banyaknya data amatan pada sel-ij 

n h : rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 
pq

Σi
1

2/𝑛𝑖𝑗

 

N:Σ𝑖,𝑗 𝑛𝑖𝑗 = banyaknya seluruh data amatan 

SSij :Σ 𝑋 2𝑖𝑗𝑘 
(ΣkXijk)

2

nijk
.= jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel-ij 

AB ij : rataan pada sel-ij 

Ai : Σ𝑗 ̅�̅̅�𝐵 ̅𝑖𝑗: jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj : Σ�̅�𝐴̅̅𝐵̅𝑖𝑗::jumlah rataan pada kolom ke-j 

G : Σ𝑖�̅�𝐴 ̅̅𝐵 ̅𝑖𝑗: : jumlah rataan semua sel 

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu: 

JKA = n h{(3) − (1)} 

JKB = n h{(4) − (1)} 

JKAB = n h{(1) + (5) − (3) − (4)} 

JKG = (2) 
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JKT = JKA+ JKB + JKAB + JKG 

 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah: 

dkA = p-1 

dkB = q-1 

dkAB = (p-1)(q-1) 

dkG = N-pq 

dkT = N-1 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masingmasing, 

diperoleh rataan kuadrat sebagai berikut: 

RKA = 
JKA

dkA
 

RKB = 
JKB

dkB
 

RKAB = 
JKAB

dkAB
 

RKG = 
JKG

dkG
 

e. Daerah Kritik 

1)  Untuk Fa adalah DK = {Fa| Fa>Fα;p-1,N-pq} 

2) Untuk Fb adalah DK = {Fb| Fb>Fα;q-1,N-pq} 

3) Untuk Fab adalah DK = {Fab| Fab>Fα;(p-1)(q-1),N-pq} 

f. Keputusan Uji 

1) H0A diterima jika Fa ∉DK 

2) H0B diterima jika Fb ∉DK 

3) H0AB diterima jika Fab ∉∈DK 
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g. Kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. 

1) Model Pembelajaran NHT berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa jika H0𝐴 diterima. 

2) Prestasi belajar matematika siswa berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa jika H0𝐵 diterima 

3) Tidak ada  interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa jika H0𝐴𝐵 diterima. (Budiyono, 

2009: 227-230) 

 


