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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 4 semester II SD

Negeri Sugihan 01. Kelas 4 dibagi menjadi dua kelas paralel yaitu kelas 4

A yang berjumlah 18 siswa dan siswa kelas 4 B yang berjumlah 19 siswa.

Kelas 4 A sebagai kelompok kontrol dan kelas 4 B sebagai kelas

eksperimen.

Kedua kelas mempunyai varian yang sama pada kemampuan

akademisnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kemampuan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian ini terdiri dari satu

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah

penggunaan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together), dan

sebagai variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA. Berikut tabel jumlah

siswa SD Negeri Sruwen 01 yang digunakan untuk penelitian:

Tabel 8

Data Subjek Penelitian SD Negeri Sugihan 01 Kecamatan Tengaran

Kabupaten Semarang

1.1.1 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan pada siswa kelas 4 semester II SD Negeri

Sugihan 01 tahun pelajaran 2012/2013. Kelas 4 terdiri dari IV A yang

berjumlah 18 siswa dan IV B yang berjumlah 19 siswa. Kelas 4 A

Kelas Jumlah Siswa
Kontrol 18
Eksperimen 19
Jumlah 37
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sebagai kelompok kontrol dan kelas 4 B sebagai kelompok eksperimen.

Kedua kelompok diberi pre test untuk mengetahui pengetahuan awal

kedua kelompok.

Sebelum diberi perlakuan kedua kelompok memiliki kemampuan

awal yang sama sehingga kelompok eksperimen dapat diberi perlakuan

yaitu dengan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together) dan kelas kontrol menggunakan metode

konvensional. Setelah kedua kelompok diberi perlakuan, dilakukan tes

akhir dengan diberikan post test. Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan

pembelajaran ini adalah dua kali pertemuan untuk masing-masing

kelompok (4 jam pelajaran). Sehingga jumlah untuk kelas eksperimen dan

kontrol adalah 4 kali pertemuan (8 jam pelajaran).

Saat diberi pre test para siswa merasa kebingungan dan terbeban

karena mereka belum menerima pelajaran tersebut. Namun dengan diberi

pengertian bahwa tes ini diberikan untuk mengetahui pengetahuan awal

mereka,  akhirnya siswa dapat menerima dan mengerjakan dengan tenang.

Pada pelaksanaan pembelajaran, kelompok eksperimen merasa

senang dan antusias karena mereka akan bekerja secara berkelompok.

Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri

dari 4 sampai 5 orang. Ketika dalam pembagian kelompok, terjadi

kegaduhan dan menyita waktu pembelajaran, namun setelah diingatkan

siswa dapat kembali tenang. Setelah pembagian kelompok selesai, setiap

anak di dalam kelompok diberikan nomor sebagai identitas, nomor

tersebut antara nomor 1 sampai 5. Barulah kemudian diberikan modul atau

materi yang akan diajarkan. Namun tiap kelompok diminta untuk

mempelajarinya sendiri. Baru setelah selesai membaca dan memahami

modul, setiap kelompok diberi lembar diskusi atau lembar kegiatan yang

akan dikerjakan bersama-sama dalam kelompok. Dengan adanya

kebebasan untuk beraktivitas, terkadang siswa saling berebut dan

mengganggu antar kelompok, namun hal tersebut dapat dikendalikan oleh
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guru dengan memberikan motivasi dan semangat kepada semua siswa agar

lebih berpusat terhadap materi yang ada dan  dapat bekerjasama dalam

kelompok, sehingga siswa lebih aktif namun terkendali.

Pada pelaksanaan pembelajaran, kelompok kontrol diberikan

pembelajaran menggunakan metode konvensional. Terkadang siswa

berbicara dengan teman sebangku atau lain bangku, sehingga mengganggu

proses pembelajaran. Guru memberikan motivasi yang sama dengan cara

memberi penguatan kepada siswa agar nantinya dapat menjawab

pertanyaan dengan benar. Guru juga menegur siswa yang masih ramai

sendiri, sehingga siswa kembali fokus pada proses pembelajaran.

Kemudian di akhir pemberian perlakuan siswa diberi post test.

siswa mengerjakan dengan tenang dan lebih yakin karena sudah menerima

pelajaran. Jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel

berikut:

Tabel 9

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan

1. Selasa, 26 Februari 2013
Perkenalan dengan siswa (kelas kontrol dan

kelas eksperimen)
Memberikan soal Pre test

2. Rabu, 27 Februari 2013
Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama

pada kelas kontrol dan eksperimen tentang
energi panas dan sifat-sifatnya.

3. Kamis, 28 Februari 2013

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada
kelas kontrol dan kelas eksperimen tentang
perpindahan energi panas beserta contoh-
contohnya.

4. Selasa, 5 Maret 2013 Memberikan soal post test pada kelas kontrol
dan kelas eksperimen

1.2 Analisis Data Pre test dan Post test

Dalam metode analisis data ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain adalah uji deskriptif, uji normlaitas data dan uji

hipotesis. Persyaratan analisis data dengan menggunakan statistic
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parametric adalah skor yang diperoleh berdasarkan destribusi normal.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu uji

normalitas dengan  hasil perhitungan dapat diketahui kondisi skor yang

diperoleh. Pengujian ini dengan menggunakan teknik uji normalitas

kolmogorov-smirnov, dengan menggunakan program SPSS for windows

version 18.0 dan dengan uji t-test.

1.2.1 Analisis Pre test

Berdasarkan data hasil pre test siswa kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol dilakukan uji normalitas yang dianalisis dengan SPSS

for windows version 18.0. Berikut adalah data hasil analisisnya:

Tabel 10

Hasil Analisis Uji Normalitas Pre test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

kontrol eksperimen
N 18 19
Normal Parametersa,b Mean 67,78 69,21

Std. Deviation 12,511 10,310
Most Extreme
Differences

Absolute ,218 ,215
Positive ,122 ,129
Negative -,218 -,215

Kolmogorov-Smirnov Z ,925 ,936
Asymp. Sig. (2-tailed) ,359 ,345
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas data pada tabel 10

menunjukkan bahwa kelompok eksperimen signifikansinya adalah 0,345 >

0,05 dan kelompok kontrol signifikansinya adalah 0,359 > 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa data berdestribusi normal.

1.2.2 Analisis Post test

Uji normalitas data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol

dilakukan pada nilai post test setelah dilaksanakan pembelajaran baik pada
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kelompok eksperimen dan kontrol. Berikut hasil analisis uji normalitas

pada data akhir eksperimen dan kelas kontrol.

Tabel 11

Hasil Analisis Uji Normalitas Post test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
kontrol eksperimen

N 18 19
Normal Parametersa,b Mean 70,56 78,95

Std. Deviation 6,157 6,988
Most Extreme
Differences

Absolute ,209 ,188
Positive ,150 ,188
Negative -,209 -,123

Kolmogorov-Smirnov Z ,888 ,818
Asymp. Sig. (2-tailed) ,410 ,516
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Menurut Priyatno, D (2010: 71) metode pengambilan keputusan

untuk uji normalitas yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data berdestribusi

normal dan jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdestribusi normal.

Dari tabel 11 diketahui bahwa kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol berdestribusi normal. Dibuktikan dengan nilai signifikansi kelas

eksperimen 0,516 > 0,05 dan kelas kontrol 0,410 > 0,05.

1.3 Analisis Deskriptif Setiap Variabel

Analisis deskriptif digunakan untuk mengungkapkan atau

menggambarkan mengenai keadaan atau fakta-fakta yang akurat dari

obyek yang diamati. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan hasil belajar

siswa.
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1.3.1 Analisis Deskriptif Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

NHT (Numbered Heads Together)

Dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe NHT (Numbered Heads Together) diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar siswa pada pokok bahasan energi panas. Observasi dilakukan

untuk memantau jalannya kegiatan pembelajaran apakah sudah sesuai

dengan model yang digunakan. Observasi ini dilakukan oleh guru mata

pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 yang memantau secara langsung

kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen. Penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dikatakan

berhasil apabila semua aspek sudah dilaksanakan dan sesuai dengan

prosedur. Hasil observasi selama dua kali pertemuan pada kelas

eksperimen dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together) dapat dilihat di lampiran 15 pada halaman

114 dan 115.

Dalam hasil observasi penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe NHT (Numbered Heads Together) pada pertemuan pertama

menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan pembelajaran dengan tepat

sesuai kriteria pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together). Terlihat pada tabel, dari 15 aspek yang ada

semuanya sudah dilaksanakan. Jadi berdasarkan data tersebut tingkat

penggunaan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada

pertemuan pertama tanggal 27 Februari 2013 sudah dilaksanakan dengan

baik.

Sedangkan dalam hasil observasi penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada pertemuan kedua

menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan pembelajaran dengan tepat

sesuai kriteria pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together). Terlihat pada tabel tersebut dari 15 aspek

yang ada, semuanya sudah dilaksanakan. Jadi berdasarkan data tersebut
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tingkat penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered

Heads Together) pada pertemuan kedua tanggal 28 Februari 2013 sudah

dilaksanakan dengan baik.

Hasil observasi pada tanggal 27 Februari 2013 dan 28 Februari

2013 menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran berlangsung

dengan baik sesuai dengan prosedur atau ketentuan dari model yang

digunakan. Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan arah yang

diharapkan dan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang merupakan

implementasi dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered

Heads Together).

1.3.2 Analisis Deskriptif Hasil Belajar Siswa

Nilai pre test siswa kelas 4 B sebagai kelompok eksperimen

ditetapkan sebagai nilai awal dengan rata-rata 69,21. Dan nilai hasil

belajar siswa kelas 4 B setelah diberikan perlakuan memiliki rata-rata

78,95. Terdapat selisih nilai setelah dan sebelum pemberian perlakuan

dengan rata-rata selisihnya 9,74.

Nilai pre test siswa kelas 4 A sebagai kelompok kontrol ditetapkan

sebagai nilai awal dengan rata-rata 67,78. Dan nilai hasil belajar siswa

kelas 4 A setelah diberikan perlakuan memiliki rata-rata 70,56. Terdapat

selisih nilai setelah dan sebelum pemberian perlakuan dengan rata-rata

selisihnya 2,78.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa

kelompok eksperimen yaitu SD Negeri Sugihan 01 kelas 4 B lebih tinggi

dari kelompok kontrol yaitu SD Negeri Sugihan 01 kelas 4 A.

1.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji H0 dan H1. H0 ditolak dan

H1 diterima atau sebaliknya H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk menguji

hipotesis digunakan uji beda rata-rata yaitu Independent Samples T Test.
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Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada nilai post test dari kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk pengambilan keputusan apakah

H0 ditolak atau diterima maka menggunakan taraf signifikansi, untuk

signifikansi > 0,05 H0 diterima (varian sama), signifikansi < 0,05 jadi H0

ditolak (varian berbeda). Berikut adalah hasil analisis data menggunakan

SPSS for windows version 18.0.

Tabel 12

Hasil Analisis Data Uji T Hipotesis

Independent Samples Test
Levene's
Test for

Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T df

Sig.
(2-

tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Lower Upper
Nilai Equal

variances
assumed

,480 ,493 3,867 35 ,000 8,392 2,170 3,986 12,797

Equal
variances
not
assumed

3,881 34,826 ,000 8,392 2,162 4,001 12,783

Hasil analisis uji t di atas berdasarkan asumsi bahwa varian adalah

homogen atau mempunyai varian yang sama, karena signifikansi dari uji

sig. pada Levene’s Test for Equality of Variances menunjukkan > 0,05

yaitu 0,493. Didapat bahwa nilai sig. (2-tailed) adalah 0,000. Karena

signifikansi pada t-test for Equality of Means < dari 0,05, maka H0 ditolak

dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap

hasil belajar mata pelajaran IPA antara penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dan pembelajaran

konvensional.
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1.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut Trianto (2007: 62) model pembelajaran kooperatif tipe

NHT (Numbered Heads Together) ini secara tidak langsung melatih siswa

untuk berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat dan berbicara

dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam

pembelajaran. Dengan berlandaskan teori tesebut, beberapa peneliti

terdahulu sudah melakukan penelitian dengan menggunakan model

kooperatif tipe NHT ini sebagai variabel yang digunakan. Salah satu

penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Emi

Sulistiyorini (2007) yang berjudul “Keefektifan Pembelajaran Kooperatif

Tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap Hasil Belajar dan

Pencapaian Tingkat Berfifkir Siswa SMP dalam Geometri menurut Van

Hiele”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan

hasil belajar matematika materi pokok segi empat antara siswa  yang

dikenai model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together

(NHT) dengan siswa yang dikenai pembelajaran konvensional.

Sama halnya dengan hasil penelitian ini, penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini ternyata juga dapat meningkatkan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri

Sugihan 01. Dapat dilihat dari nilai pre test untuk kelas kontrol adalah

67,78 dan untuk kelas eksperimen 69,21. Kemudian dilihat dari hasil post

test, rata-rata nilai post test untuk kelas kontrol adalah 70,56 sedangkan

untuk kelas eksperimen sebesar 78,95. Terlihat dari rata-rata tersebut,

pengunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi dari pada

nilai siswa yang dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah. Dan

berdasarkan hasil analisis uji t-test menunjukkan bahwa nilai

signifikansinya 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini berpengaruh signifikan.

Hasil belajar siswa terjadi peningkatan karena model pembelajaran

kooperatif tipe NHT ini menekankan kepada siswa agar memahami materi
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pembelajaran dengan mandiri. Dengan membaca dan memahami sendiri

materi yang diberikan , maka materi yang mereka baca serta pahami

tersebut akan lebih melekat dan tertanam dalam ingatan mereka.

Pemberian nomor pada pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) membuat

siswa menjadi lebih bertanggung jawab secara individual dalam suatu

kelompok diskusi tersebut. Secara tidak langsung pula siswa dilatih untuk

berbagi informasi dan meningkatkan semangat kerja sama, sehingga siswa

akan lebih produktif dalam pembelajaran. Penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dengan

menerapkan model pembelajaran baru siswa tidak merasa jenuh sehingga

termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran.


