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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi. Matematika juga menerapkan disiplin ilmu dalam berbagai 

matapelajaran, agar bisa mengembangkan teknologi maka diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Pentingnya peran 

matematika dalam mengembangkan teknologi, seharusnya guru berupaya 

menjadikan mata pelajaran matematika ini digemari dan menyenangkan 

bagi siswa. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran pokok yang ada dalam 

setiap jenjang sekolah. Matematika yang sering diterapkan dalam 

pembelajaran yaitu guru mengenalkan materi kepada siswa kemudian 

mengajukan satu atau dua pertanyaan dan meminta siswa untuk 

mengerjakan didepan untuk siswa yang kurang aktif akan diberikan tugas 

melengkapi latihan dari buku teks yang ada. Pembelajaranpun diakhiri 

dengan guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dan 

pembelajaran berikutnya akan dilakukan dengan skenario yang sama. 

Ruseffendi (2006) menyatakan bahwa selama ini dalam proses 

pembelajaran matematika dikelas, pada umumnya siswa mempelajari 

matematika hanya diberitahu oleh gurunya dan bukan melalui kegiatan 

eksplorasi. Itu semua mengindikasikan bahwa siswa tidak aktif dalam 

belajar. Melalui proses pembelajaran seperti ini, kecil kemungkinan 

kemampuan matematis siswa dapat berkembang. 
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Namun, bagi setiap siswa mata pelajaran matematika masih dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit, membosankan dan sering menimbulkan 

kesulitan dalam belajar. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan siswa 

cenderung tidak menyukai mata pelajaran ini dan hasilnya nilai siswa 

akan menurun. Dikutip dari Detiknews (diunggah 28 Mei 2018, 14:15 

WIB) Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno mengumumkan 

bahwa untuk SMP negeri dan swasta, ditahun 2016 dengan jumlah 

sekolah 890 rata-rata kita 65,05, tahun 2017 dengan jumlah sekolah yang 

menggunakan UNBK ada 8.882 rata-rata hasilnya 55,51, sedangkan 

untuk tahun 2018 dengan jumlah 17.760 sekolah kita mencapai rata-rata 

52,96. Permasalahan ini telah lama terjadi, bahkan dari tahun ketahun 

nilai matematika siswa di ujian nasional terus menurun. 

Pembelajaran disekolah pada umumnya yang dilakukan guru yaitu 

guru menyajikan materi secara langsung dengan model ceramah, Tanya 

jawab dan presentasi. Model ini jadi pilihan utama yang diterapkan 

kepada siswa, kelebihan yang dimiliki model ini yaitu materi banyak 

tersampaikan dan waktu belajar yang mudah diatur. Selain beberapa 

keuntungan yang dimilikinya, model pembelajaran langsung juga 

memiliki kekurangan yaitu siswa cenderung menunggu jawaban dari 

materi yang diajarkan oleh guru. Siswa kurang mampu mengembangkan 

jawaban yang ada. Akibatnya siswa menjadi kurang aktif dalam kegiatan 

proses belajar. 

Selain masalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

kurang bervariasi, juga ditemukan masalah lain seperti siswa yang kurang 
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aktif pada proses belajar sehingga siswa hanya datang ,duduk dan diam. 

Mengakibatkan siswa cenderung bekerja secara individual tidak adanya 

rasa toleransi dan empati terhadap sesama. 

Sehubungan dengan masalah yang disebutkan maka diperlukan 

upaya untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran. Banyak variasi-variasi model pembelajaran yang 

melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang diharapkan mampu membuat situasi pembelajaran 

yang kondusif, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan adalah dengan 

penerapan model pembelajaran koopertif tipe Numberred Heads Together 

(NHT) atau penomoran berfikir bersama. 

NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

mengondisikan siswa untuk berfikir bersama secara berkelompok dimana 

masing-masing siswa diberi nomor dan memiliki kesempatan yang sama 

dalam menjawab permasalahan yang diajukan oleh guru melalui 

pemanggilan nomor secara acak (Karunia dan Mokhammad,2015:44). 

Model ini memungkinkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara 

mandiri Ketidakmaksimalan mengakibatkan prestasi belajar siswa 

menjadi buruk atau dibawah standar yang diharapkan sekolah. 

Seharusnya untuk meningkatkan pendidikan, guru perlu menerapkan 

model-model pembelajaran agar siswa dapat berkembang aspek kognitif, 

afektif,dan psikomotorik. Penerapan model pembelajaran diharapkan 
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dapat meningkatkan disiplin belajar siswa sehingga proses belajar 

mengajar dapat berlangsung dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Untuk Materi Lingkaran Siswa Kelas VIII” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang sudah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah ada pengaruh  model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) terhadap 

hasil belajar matematika untuk materi lingkaran di SMP N 2 Sumberrejo 

kelas VIII?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  (NHT) terhadap 

hasil belajar matematika umtuk materi lingkaran di SMP N 2 Sumberrejo 

kelas VIII 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1). Untuk mengetahui pengaruh dari model Pembelajaran Kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar 

matematika kelas VIII semester genap tahun ajaran 2018/2019 
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2). Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada bidang studi 

matematika guna menciptakan generasi yang berpengetahuan 

sempurna 

 b. Secara Praktis 

1) Bagi guru 

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang 

model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemapuan 

guru dalam memilih model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Bagi siswa  

Adanya model pembelajaran yang dapat member nuansa baru bagi 

siswa untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat berperan 

aktif dalam proses pembelajaran matematika di SMP 

3) Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan 

4) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan model pembelajaran 

dikelas. 
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5) Peneliti lain 

Peneliti lain yang ingin menerapkan model pembelajaran ini 

sebaiknya dipahami kembali cara penerapannya agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi 

E. Definisi Operasional 

1. Model PembelajaranKooperatif 

 Model pembelajaran adalah suatu pola interaksi antara siswa dan guru 

di dalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dikelas (Karunia & Mokhammad, 2015:37). Pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning)) merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen 

(Rusman, 2010:202). Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah bentuk interaksi antara siswa dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran  yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri 

dari empat sampai enam orang. 

2. Numbered Heads Together(NHT) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

mengacu pada belajar kelompok siswa, masing–masing anggota 

memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan nomor yang berbeda–beda. 

Setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menunjang timnya 
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guna memperoleh nilai yang maksimal sehingga termotivasi untuk 

belajar. Dengan demikian setiap individu merasa mendapat tugas dan 

tanggung jawab sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan dasar yang digunkan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan siswa dalam memahami suatu pelajaran dengan 

ditandai tercapainya suatu tujuan belajar berupa perubahan tingkah 

laku, bertambahnya pengetahuan dan memiliki suatu keterampilan. 

4. Lingkaran 

 Lingkaran yaitu himpunan dari titik-titik pada bidang datar yang 

memiliki jarak r yang kemudian disebut sebagai jari-jari dari suatu titik 

O  yang disebut titik pusat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI  

A. Kajian Teoritis 

1. Model pembelajaran kooperatif 

a. Pengertian  

Pembelajaran Kooperatif adalah bentuk pembelajaran dengan 

cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam 

orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Yunita, 

2017:99). Menurut Jannah dkk (2013), istilah model dapat dipahami 

sebagai kerangka kerja konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan suatu aktivitas. Adapun Soekamto (dalam Shoimin, 

2016:23) mengemukakan bahwa maksud dari model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran dengan membentuk siswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil (Rika, 2016:34). Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran di manasiswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan siswa yang berbeda 

kemampuannya, jenis kelamin bahkan latar belakangnya untuk 

8 
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membantu belajar satu sama lainnya sebagai sebuah tim. Semua 

anggota kelompok saling membantu anggota yang lain dalam 

kelompok yang sama dan bergantung satu sama lain untuk 

mencapai keberhasilan kelompok dalam belajar 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan 

membentuk siswa menjadi kelompok–kelompok kecil yang 

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen. 

b. Tujuan model pembelajaran kooperatif 

Menggapai sukses bersama adalah tujuan utama dari model 

pembelajaran kooperatif. Oleh sebab itu, model pembelajaran 

kooperatif mendorong siswa untuk bersikap aktif dan dinamis. 

Aktivitas mereka dalam model pembelajaran kooperatif paling 

tidak terdiri atas tiga hal (Asmani, 2016:52). Sebagaimana 

dijelaskan sebagai berikut:  

1) Siswa terlibat dalam mendefinisikan, menyaring, memperkuat 

sikap dan kemampuan, serta tingkah laku dalam partisipasi 

social 

2) Memperlakukan orang lain dengan penuh pertimbangan 

kemanusiaan dan memberikan semangat penggunaan 

pemikiran rasional ketika mereka bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. 
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3) Berpartisipasi dalam tindakan-tindakan kompromi, negosisasi, 

kerja sama, konseus, dan penataan aturan mayoritas ketika 

bekerja sama untuk  menyelesaikan setiap tugas. 

c. Sintak model pembelajaran kooperatif 

Pada model pembelajaran kooperatif terdapat enam langkah, 

dimulai dengan langkah guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa untuk belajar hingga diakhiri dengan 

langkah member penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok atau 

individu. Selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif dari awal hingga akhir dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 2.1 langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 
Fase 

ke 

Indikator Aktivitas / kegiatan guru 

1 Fase 1: Present goals and 

set  

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta 

didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap 

belajar 

2 Fase 2: Present 

information Menyajikan 

informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal  

3 fase 3: Organize student 

into learning 

Mengorganisasikan 

peserta didik kedalam tim-

tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta 

didik tentang tata carapembentukan tim 

belajar dan membantu kelompok 

melakukan transisi yang efisien  

4 Fase 4: Assist team work 

and study  

Membantu kerja tim dan 

belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugasnya  

5 Fase 5: Test on the 

materials Mengevaluasi   

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

6 Fase 6: Provide 

recognition 

Memberikan pengakuan 

atau penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prestasi individu meupun 

kelompok  

(Agus Suprijon,2009:84) 
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Berdasarkan keenam langkah model pembelajaran kooperatif 

pada tabel diatas maka siswa berperan aktif dalm proses 

pembelajaran dibandingkan dengan model-model  pembelajaran 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) 

Pembelajaran kooperatif tipe NumberedHeads Together (NHT) 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan 

pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan 

akademik (Agus Kistian, 2018:75). 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu Numbered 

Heads Together (NHT), model ini merupakan salah satu dari strategi 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh 

spenser kagen (1993) dalam Nurhadi dan Agus (2003:66).  

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

1. Persiapan  

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran 

dengan membuat Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang sesuai dengan model pembelajaran Number 

Head Together (NHT).  

2. Pembentukan Kelompok  

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). Guru membagi 

para siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 
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– 6 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 

Penomoran adalah hal yang utama di dalam NHT, dalam tahap 

ini guru membagi menjadi beberapa kelompok atau tim yang 

beranggotakan empat sampai enam orang dan memberi siswa 

nomor sehingga setiap siswa dalam tim mempunyai nomor 

yang berbeda – beda, sesuai dengan jumlah siswa didalam 

kelompok. 

3. Tiap Kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan. 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki 

buku paket atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam 

menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. 

4. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap 

siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja 

kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan 

dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari 

pertanyaan yang telah adadalam LKS atau pertanyaan yang 

telah diberikan oleh guru.Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang 

bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. 

5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa 

dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat 

tangan danmenyiapkan jawaban kepada siswa di kelas. 
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6. Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Nur (2011) menyatakan bahwa 

Numbered Heads Together mempunyai ciri khas yaitu guru menunjuk 

seorang siswa yang mewakili kelompoknya, tanpa memberitahu 

terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya. Cara ini 

bertujuan untuk melibatkan semua siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Aprilia (2013) menyatakan bahwa penelitian yang diperoleh hasil 

pemahaman konsep matematis siswa yang mengggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numberrred Head Together (NHT) lebih baik 

dari pada pembelajaran konvensional,  kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa. 

a. Kelebihan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) 

1) Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara 

bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

2) Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh 

manfaat melalui aktifitas belajar kooperatif. 

3) Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi 

pengetahuan akan menjadi lebih besar/kemungkinan untuk 

siswa dapat sampai pada kesimpulan yang diharapkan.  
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4) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan 

mengembangkan bakat kepemimpinan. 

b. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) 

1) Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga 

dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang 

lemah.  

2) Proses diskusi dapat berjalan lancer jika ada siswa yang 

sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki 

pemahaman yang memadai.  

3) Pengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk 

yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. 

3. Pembelajaran konvensional 

 Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher centered) dimana guru lebih 

mendominasi dalam pembelajaran. Guru memberikan materi dan 

siswa menerima materi kemudian guru memberikan soal,tugas 

kemudian tanya jawab. Pembelajaran konvesional disampaikan hanya 

dengan menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya sebagai 

penerima materi yang telah ditransfer oleh guru. Winataputra, 

dkk.(2008) mengungkapkan bahwa “Pembelajaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk menginisiasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada peserta didik.” Pengaruh pembelajaran 

menggunakan metode ceramah terhadap hasil belajar siswa sulit 
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untuk dibayangkan, jika tidak ada pengalaman yang dimiliki 

sebelumya dan pelajaran mudah terlupakan. Sehingga kemungkinan 

kecil materi pelajaran yang diingat, yang akibatnya siswa sulit 

mentransfer hasil belajarnya ke situasi yang baru dan hasil belajarnya 

juga rendah. 

Pembelajran konvesional banyak dilaksanakan disekolah saat ini 

yang menggunakan urutan kegiatan pemberian uraian, contoh dan 

latihan.Model pembelajaran konvensional merupakan model 

pembelajaran yang hingga saat ini masih digunakan dalam proses 

pembelajaran, hanya saja model pembelajaran konvensional saat ini 

sudah mengalami berbagai perubahan perubahan karena tuntutan 

zaman, meskipun demikian tidak meninggalkan keaslianya. 

Pembelajaran langsung dirancang untuk penguasaan procedural, 

pengetahuan deklaratif (pengetahuan faktual) serta berbagai 

keterampilan.Pembelajaran langsug dimaksudkan untuk menuntaskan 

dua hasil belajar yaitu penguasaan pengetahuan yang distrukturkan 

dengan baik dan penguasaan keterampilan. 

Tabel 2.2 langkah-langkah model pembelajaran langsung 
Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1: Estabilishing set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasilatar belakang pelajaran, 

memepersiapkan peserta didik untuk 

belajar 

Fase 2: Demonstrating 

Mendemonstrasikan pengetahuan 

atau keterampilan 

Mendemonstrasikan keterampilan yan 

benar, menyajikan informasi tahap demi 

tahap  

Fase 3`: Guided practice 

Membimbing pelatihan 

Merencanakan dan member pelatihan 

awal 

Fase 4: Feed back 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah peserta didik telah 

berhasil melakukan tugas dengan baik, 

member umpan balik 

Fase 5: Extended practice 

Memberikan kesempatan untuk 

Mempersiapkan kesempatan melakukan 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian  
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Fase-fase Perilaku guru 

pelatihan lanjutan dan penerapan khusus pada penerapan kepada situasi 

lebih kompleks dalam kehidupan sehari-

hari 

       (Agus Suprijono,2009:69) 

Metode yang digunakan tidak terlepas dari ceramah, 

pembagian tugas dan latihan sebagai bentuk pengulangan dan 

pendalaman materi ajar. Pembelajaran lagsung dirancang untuk 

penugasaan pengetahuan procedural, pengetahuan deklaratif 

(pengetahuan factual) serta berbagai keterampilan (Agus, 2009:69). 

Pembelajaran langsung dimaksudkan untuk menuntaskan dua hasil 

belajar yaitu penguasaan pengetahuan yng distrukturkan dengan 

baik dan penugasaan keterampilan. 

4. Belajar 

Proses yang dilakukan seseorang untuk menciptakan perubahan 

pada dirinya baik dari segi pengetahuan, tingkah laku, kemampuan 

seseorang untuk menjadikannya lebih baik yang diperoleh dari 

pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Belajar adalah proses 

perubahan yang terjadi pada seseeorang dari belum paham menjadi 

paham dan dari belum mampu melakukan sesuatu menjadi mampu 

melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu dari kegiatan interaksi 

sehari-hari di lingkungannya baik secara formal maupun nonformal (I 

Gede, 2013:231). Sedangkan menurut Santoso (2000:39) bahwa 

belajar adalah proses interaksi dan bukan sekedar proses penyerapan 

yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari individu yang belajar. 

Belajar merupakan perubahan kemampuan yang dialami siswa 

untuk bertingkah laku sebagai hasil interaksi antara stimulus berupa 
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sumber belajar dan respon (Eti Herawati, 2017:69). Belajar tidak 

terlepas dari proses pembelajaran. Hamalik (2013:27) mengemukakan 

bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined as the modification or streng thening 

of behavior through experiencing). Kegiatan pembelajaran dilakukan 

oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa yang saling berinteraksi. 

Belajar juga merupakan kegiatan interaksi yang di dalamnya terjadi 

aksi reaksi informasi matematika antara guru dengan siswa yang 

berpedoman pada teori belajar, perkembangan diri peserta didik, dan 

kurikulum pembelajaran yang berlaku untuk mewujudkan tujuan dari 

pembelajaran yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup 

sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. 

Hergenhahn dan Olson dalam Mularsih (2010:66) menyatakan 

bahwa belajar adalah sebagai perubahan yang relatif tetap di dalam 

perilaku atau perilaku potensial sebagai hasil dari proses pengalaman 

dan bukan atribut dari perubahan atau pertumbuhan kondisi fisik yang 

diakibatkan oleh sakit,atau obat-obatan. Dari beberapa pendapat diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian belajar adalah proses 

perubahan yang dialami siswa yang belum paham menjadi paham dan 

belum mampu menjadi mampu sebagai hasil interaksi. 

5. Matematika 

Pendefinisian matematika pada saat ini belum ada kesepakatan 

yang bulat diantara para matematikawan apa yang disebut matematika 

itu. Sasaran penelaahan matematika tidaklah konkret, tetapi abstrak. 



18 
 

 
 

Matematika adalah ilmu tentang bilangan, bangun, hubungan-

hubungan konsep, dan logika dengan menggunakan bahasa lambing 

atau symbol dalam menyelesaikan masalaha-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari (Huri, 2010:32). 

Soedjadi (dalam Novita & Anita, 2006:11) menyebutkan 

beberapa definisi matematika, antara lain matematika adalah cabang 

ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik, 

matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi, 

matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan. Pembelajaran Matematika diartikan 

sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menyediakan suatu kondisi yang mampu menjadikan proses belajar 

matematika dapat berlangsung dengan lebih baik dengan adanya 

interaksi yang baik antara peserta didik, pendidik (guru) dan sumber 

belajar matematika. 

Matematika pada hakekatnya adalah ilmu, cara berpikir, 

metode, seni, alat untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah, 

bahkan bisa dikategorikan sebagai bahasa sebab matematika mampu 

mengkomunikasikan sebuah gagasan abstrak ke dalam konsep-konsep 

logika simbolik yang dituangkan dalam model-model matematika 

Aningsih (dalam Alimah & Siti, 2016:13). 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah ilmu yang mendeskripsikan tentang bilangan dan 

kalkulasi yang dituangkan dalam model – model matematika, Suatu 
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ilmu yang berhubungan dengan penelaahaan bentuk-bentuk atau 

struktur-struktur. Dalam kata lain, matematika adalah belajar konsep 

dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari 

serta mencari hubungan diantara konsep dan struktur tersebut. 

6. Hasil Belajar  

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan. Hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apreasi dan keterampilan (Agus, 2015:5). Hamalik (2008: 161-162) 

menjelaskan bahwa hasil belajar terdiri dari ranah kognitif 

(pengetahuan/pemahaman), ranah afektif (sikap dan nilai), dan ranah 

ketrampilan. Hasil belajar juga bisa dikatakan sebagai perubahan 

perilaku siswa akibat belajar. Perubahan itu diupayakan dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari sisi guru, tindak mengajar di 

akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak 

proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2009:3) 

Hasil belajar merupakan usaha maksimal untuk mencapai 

proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap serta 

ketrampilan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar (Esthi & 
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Emy, 2017:69). Hasil belajar tersebut dilihat dari kemampuan siswa 

dalam menguasai materi pelajaran berdasarkan pengalaman atau 

pelajaran setelah mengikuti pembelajaran secara periodik dalam 

kelas. 

 Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan suatu 

pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Irza & 

Enceng, 2006:94). Penilaian hasil belajar membantu guru untuk 

menetukan tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik, Pengukuran 

terhadap hasil belajar dillakukan untuk memudahkan guru dalam 

memahami perubahan tingkah laku peserta didik 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil belajar  adalah usaha untuk mencapai terjadinya perubahan 

tingkah laku, sikap dan perbuatan dalam program belajar mengajar 

agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Ciri-ciri hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar 

mengajar yang optimal sebagai berikut : 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat mrnumbuhkan 

motivasi belajar siswa 

2. Menambah keyakinan akan kemampuan diri 

3. Kemantapan dan ketahanan hasil belajar 

4. Hasil belajar yang diperoleh secara meyeluruh 

(komprehensif) 
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5. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan 

mengendalikan diri pada proses dan usaha belajar 

Hasil belajar yang diharapkan oleh peneliti adalah siswa dapat 

memahami materi lingkaran dengan mudah berbantu model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

7. Materi lingkaran 

Materi pelajaran yang dipilih peneliti pada pembelajaran ini 

adalah pokok bahasan lingkaran yang meliputi pengertian lingkaran, 

unsur–unsur lingkaran, menghitung luas dan keliling lingkaran, 

memahami sudut pusat dan sudut keliling lingkaran untuk SMP 

Negeri 2 Sumberrejo. 

1. Penjabaran Materi 

a. Pengertian lingkaran  

Lingkaran adalah kumpulan titik – titik yang 

membuat lengkungan tertutup, di mana titik – titik pada 

lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik 

tersebut. Titik tertentu disebut sebagai titik pusat 

lingkaran. 

b. Unsur – unsur Lingkaran 
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Gambar 2.1 unsur – unsur 

Keterangan  

1). Titik O disebut titik pusat  

2). AO, OB, OC dinamakan jari-jari 

3). AB merupakan diameter lingkaran 

4).  CA, CB, AB adalah busur lingkaran 

5). Wilayah yang berwarna orange adalah temberang 

6). Warna hijau merupakan juring  

c.   Keliling dari Luas Lingkaran 

Rumus Keliling Lingkaran 

K = 2πr 

Rumus Luas Lingkaran 

L      

Dimana 

π = Phi (3,14 atau 
  

 
) 

r = jari-jari 

L = Luas Lingkaran 

K = keliling lingkaran 

d.  Sudut Pusat dan Sudut Keliling 

1).  Sudut Pusat 
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Gambar 2.2 sudut pusat lingkaran 

Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan 

pusat lingkaran. Pada gambar diatas di tunjukkan garis 

biru AOB 

<AOB menghadap busur AC 

<AOB disebut sudut pusat. 

2). Sudut Keliling 

 

Gambar 2.3 sudut keliling lingkaran  

Sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terlihat 

pada keliling lingkaran. Pada gambar ditas di tunjukkan 

garis biru ACB 

<ACB menghadap busur AB 

<ACB disebut sudut keliling 

3). Hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika 

menghadap busur yang sama 

Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya 

merupakan pusat lingkaran. Sudut keliling adalah sudut 

yang titik sudutya terletak pada keliling lingkaran 

<AOB adalah sudut pusat 

<ACB adalah sudut keliling 
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<AOB = 2 x<ACB 

<ACB = 
 

 
x<AOB 

4).   Sifat-sifat sudut keliling 

a).  sudut keliling yang menghadap diameter 

 

Gambar 2.4 sudut keliling yang menghadap diameter 

Besar sudut keliling yang menghadap diameter 

lingkaran adalah 90  

PQ = diameter lingkaran 

<PSQ = <PRQ =     

b). sudut keliling yang menghadap busur yang sama 

 

Gambar 2.5 sudut keliling yang menghadap busur yang 

sama 

Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama 

adalah sama 

<DAC dan <DBC menghadap busur DC 

<DAC = <DBC 
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B. Penelitian yang relevan 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan relevan dengan penelitian  

penulis yaitu: 

1). 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 2 Sumberrejo 

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

Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (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 
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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 hasil belajar siswa 

b. Perbedaan 

perbedaan pada penelitian ini adalah subjekyang digunakan yaitu 

sisiwa di SMP Pekanbaru Riau dan SMPN 2 Sumberrejo. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penyajian teori yang telah diuraikan diatas,  maka 

dapat disusun suatu kerangkan berfikir 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 hasil belajar siswa. 

Penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

sangat berpengaruh terhadap hasil 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 menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut sebagai 
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gantinya pengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Selain itu 

Numbered Heads Together (NHT) juga mendorong siswa untuk 

meningkatkan kerja sama antar siswa. 

Berdasarkan pemaparan data diatas, maka dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

NHT 

 

konvesional 

 

Gambar 2.6 

Paradigma penelitian 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together(NHT)  

terhadap hasil belajar matematika untuk materi lingkaran kelas VIII di 

SMPN 2 Sumberrejo. 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Belajar 
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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 

SMP Negeri 2 Sumberrejo. 

Tabel 3.1    Rancangan Penelitian 
 

No kelas Kelompok perlakuan 

1 VIII- C Kontrol T1 X1 T2 

2 VIII- D Eksperimen T1 X2 T2 
 

Keterangan: 

T1: Nilai ulangan harian semester genap kelas VIII mata pelajaran 

matematika 

X1: Pembelajaran matematika menggunkan model pembelajaran 

konvensional 

X2:  Pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe     NHT  

T2:  Tes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran 

matematika pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

B. Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian yaitu dilakukan pada bulan Maret sampai April 

tahun 2019. Tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut: 

28 
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Tabel 3.2 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. 

3) Pengajuan proposal penelitian 

4) Pembuatan permohonan ijin penelitian di SMP Negeri 2 

Sumberrejo  

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 kondidi 

seimbang. 

2) Pengajuan dua kelas eksperimen di SMP Negeri 2 

Sumberrejo  
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3) Pelaksanaan tes di SMP Negeri 2 Sumberrejo pada dua 

kelas eksperimen. Tes hasil belajar untuk sub bahasan 

lingkaran  

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. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

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 (Sugiyono, 2015:117). Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sumberrejo Bojonegoro tahun 

2018/2019 yang terdiri dari 5 kelas yaitu kelas VIII A,B,C,D, dan E 

2. Sampel  

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 sampel dalam teknik acak adalah pengambilan 

anggota-anggota sampel yang dilakukan dengan cara mengacak individu-



31 
 

 
 

individu anggota populasi (Zaenal Arifin, 2009:67). Sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas VIII C sebagai kelas kontrol dan kelas VIII D 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai   kelas uji coba. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu pengupulan 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. 

2. Teknik Tes  

Teknik tes yaitu daftar pertanyaan yang harus dikerjakan oleh 

subjek penelitian. Teknik tes yang digunakan pada penelitian ini untuk 

mengumpulkan data mengenai hasil belajar matematika materi lingkaran 

setelah dikenai suatu perlakuan. Tes ini berupa soal pilihan ganda materi 

lingkaran. 

E. Instrumen  Penelitian 

1. Instrumen  Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes berupa 

soal yang sesuai dalam materi lingkaran. Metode tes yang digunakan  

yaitu tes pilihan ganda yang berfungsi untuk mengetahui hasil belajar 

matematika siswa pada materi lingkaran. 
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Tes ini disusun berdasarkan hal-hal yang akan diuji dalam 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatiftipe Numbered 

Heads Together (NHT) 

Konsep yang diterapkan dalam menyusun soal yaitu: 

a. Menentukan materi yang akan digunakan dalam membuat soal 

b. Menentukan bentuk soal yang akan dibuat, yaitu obyektif 

c. Menyusun tabel kisi-kisi soal tes  

d. Menjabarkan kisi-kisi dalam butir-butir soal 

e. Prosedur pemberian skor untuk jawaban tes, yaitu 1 jika benar dan 

0 jika salah 

f. Uji coba tes 

2. Uji coba instrumen Penelitian  

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas butir-butir soal. Pengujian validitas soal dilakukan untuk 

mengetahui kevalidan tiap butir soal. 

a. Validitas 

Validitas instrumen yaitu aturan yang menunjukkan tingkat 

ketetapan dalam mengukur aspek yang akan diukur. Dalam 

penelitian ini pengujian validitas instrument yang digunakan 

dalam penelitian menggunakan validitas ahli. Uji validitas 

dilakukan oleh satu dosen dari Fakultas Program Studi 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FPMIPA) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro yaitu Dian Ratna 
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P.S.Pd,M.Pd dan dua guru matematika dari SMP N 2 

Sumberrejo yaitu Drs. Samsi dan Siti Patonah, S.Pd untuk 

menelaah apakah konsep yang diajukan telah memadai atau 

tidak sebagai sampel tes.  

Kriteria penelaahan dalam uji validitas ini meliputi:  

a. Kesesuaian butir soal dengan kisi-kisi butir soal 

b. Keseuaian butir soal dengan kompetensi dasar yang ingin 

capai 

c. Kunci jawaban pada soal telah benar  

d. Kalimat pada butir soal sudah dapat dipahami oleh siswa  

e. Kalimat pada soal tidak memberikan interprestasi ganda 

b. Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus 

KR20 sebagai berikut : 

r11=(
 

   
 (

         

   
  

 (Budiyono, 2003:93) 

keterangan: 

r11: reliabilitas tes secara keseluruhan 

n : banyaknya item soal 

p : proporsi subyek yang menjawab benar 

q  : banyaknya sunyek yang menjawab salah  

st
2
 : varians total 

 klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut: 
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Koefisien Predikat  

0,80 <  r11 ≤ 1,00 Tinggi  

0,60 < r11 ≤ 0,80 Cukup  

0,40 < r11 ≤ 0,60 Agak rendah  

0,200 < r11 ≤ 0,40 Rendah  

0,000 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

         (Budiyono, 2003:93) 

c. Taraf 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= 
 

  
 

Dimana : 
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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: 

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  

                                                                (Arikunto, 2012:223) 

Soal yang digunakan adalah soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran 0,30 sampai 0,70 

d. 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= 
  

  
 

  

  
 

Dimana : 

J = Jumlah peserta tes 
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NA = Banyaknya peserta kelompok atas  

NB = 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 =Jelek 

D= 0,20 – 0,40 = Cukup 

D= 0,40 – 0,70 = Baik 

D= 0,70 – 1,00 = Baik sekali 

       (Budiyono, 2011:32) 

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) 

F. 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 ini dilakukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian  dan juga setelah dilakukannya penelitian. 
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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 α = 5% 

3). Statistik uji yang digunakan  

L= maks │ F(zi) – S(zi) │ 

Dengan : 

F(zi) = P( z ≤ zi) 

Z ~ N (0,1) 

Z1 = Skor standar untuk xi atau zi = 
    

 
 

S = Standar deviasi 

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

4). Daerah kritis  

Dk = {L│L >La;n} 

Dk = { L│L > 0,05;28} 

Dk = {L│L > 0,1641} 

5). Keputusan uji 

Ho diterima jika Lobs   Dk 

Ho ditolak jika Lobs   Dk 

b. Uji Homogenitas  

 Uji homogenitas ini untuk mengetahui bahwa populasi 

yang diperbandingkan mempunyai variansi-variansi yang sama, 
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maka salah satu uji homogenitas untuk k populasi adalah uji 

Bartlett. Uji homogenitas ini dilakukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian dan juga setelah dilakukan penelitian. 

Prosedur ujinya: 

1) Hipotesis  

H0 :  
  =   

  ... =   
    (kedua kelompok mempunyai variansi 

yang sama) 

H1 :  
  ≠   

            (kedua kelompok mempunyai variansi 

yang berbeda) 

2) Taraf signifikan : α = 0,05 

3) Statistik uji 

X
2
 = 

2,203

c
(f  log  K -  

fj
log Sj

2) 

Dimana:  

X
2
 ~ X

2
 (k-1) 

X
2
 = Chi kuadrat 

Sj
2
 = Variansi 

K = Jumlah populasi cacah sampel 

f = Derajat bebas untuk RKG = N – K 

fj =Derajat bebas untuk Sj
2
 = nj – 1, j = 1,2, ..., k 

N = Banyaknya seluruh nilai 

nj = Cacah pengukuran pada sampel ke – j 

C  = 1 +
 

  (    
( 

 

  
  

 

 
) 
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RKG =  
 SSj

 fj
 ; SSj =  X

2
j – 

(  j)
2

nj
 = (nj – 1) Sj

2 

4) Daerah kritik 

DK = {x
2
| x

2
> ɑ ;(k-1)} dengan n adalah ukuran sampel x

2
, 

α, k-1 dapat diperoleh dari tabel distribusi chi kuadrat pada 

tingkat signifikansi α dan derajat kebebabasan k-1. Maka 

DK = { x
2
| x

2
> ɑ ;(2-1)} 

DK = { x
2
| x

2
> 0,05;(1)} 

DK = { x
2
| x

2
> 3,841} 

5) Keputusan uji 

H0 ditolak jika x
2  DK atau diterima jika x

2  DK 

(Budiyono, 2009 :176-177) 

c. Uji keseimbangan  

Uji keseimbangan ini dilakukan sebelum peneliti melakukan 

penelitian dan juga setelah dilakukan penelitian. Uji keseimbangan 

sampel penelitian dengan mengunakan uji t sebagai berikut: 

1). Hipotesis 

H0 :  1 =  2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol memiliki kemampuan awal yang sama) 

H1 : 1   2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tidak memiliki kemampuan awal yang sama) 

2). Tingkat signifikansi α = 5% 

3). Statistik uji yang digunakan 

t = 
 ̅   ̅ 

√
(          (        

       
(
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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 = {t│ t < - t
 

  
 atau t >t 

 

 
 } 

Dk = { t│ t <- 
    

 
 atau t > 

    

 
} 

Dk = { t│ t< - t(0,025) atau t > t(0,025)} 

5). Keputusan uji  

Ho diterima jika   Dk 

Ho ditolak jika   Dk 

d. Uji Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numberred Heads Together (NHT) 

terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran. 

Untuk menguji hipotesis maka dinyatakan: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperarif 

tipe Numberred Heads Together (NHT)  terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII semester II materi 

lingkaran di SMPN 2 Sumberrejo Bojonegoro tahun ajaran 
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2018/2019 

H1 : Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperarif tipe 

Numberred Heads Together (NHT)  terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII semester II materi lingkaran 

di SMPN 2 Sumberrejo Bojonegoro tahun ajaran 

2018/2019 

Terdapat dua rumus t-test sebagai berikut : 

Separated Varians : 

  
 ̅   ̅ 

√
   

  
 

   

  

 

Atau dengan polled varians  

t= 
 ̅   ̅ 

√
(          (        

       
 (

 

  
 

 

  
 

 

Keterangan: 

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 

Dengan ketentuan : 
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1. Jika n1 = n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan salah satu dari dua rumus tersebut 

dengan dk = n1+n2 - 2 

2. Jika n1   n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan rumus polled varians dengan dk = 

n1+n2 – 2 

3. Jika n1 = n2 dan varians tidak homogen maka bisa 

menggunakan salah satu dari dua rumus tersebut 

dengan dk = n1 – 1 atau dk = n2-2 

4. Jika n1  n2 dan varians homogenmaka bisa 

menggunakan rumus separated varians, tapi harga t 

tabel dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk = 

n1 – 1 dan dk = n2 – 1, dibagi dua kemudian 

ditambahkan denga harga t tabel terkecil 

Setelah menentukan rumus t-test dan menghitungnya 

kemudian: 

1. Bila harga thitung lebih kecil daripada ttabel ( thitung < 

ttabel (thitung < 1,70113)) maka H0 diterima dan H1 

ditolak  

Jadi, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe tipe Numberred Heads Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII semester II materi lingkaran di SMPN 2 

Sumberrejo Bojonegoro tahun ajaran 2018/2019. 
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2. Bila harga thitung lebih besar dari pada ttabel (thitung  > 

ttabel (thitung > 1,70113)) maka H0 ditolak dan H1 

diterima 

Jadi, terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe tipe Numberred Heads Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII semester II materi lingkaran di SMPN 2 

Sumberrejo Bojonegoro tahun ajaran 2018/2019. 

 

 

 


