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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 

Putatnganten. SD Negeri 1 Mojoagung sebagai kelompok eksperimen sedangkan 

SD Negeri 1 Putatnganten digunakan sebagai kelompok kontrol. SD Negeri 1 

Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten terletak di lokasi yang berbeda. SD 

Negeri 1 Mojoagung terletak di Desa Mojoagung Kecamatan Karangrayung 

Kabupaten grobogan, sedangkan SD Negeri 1 Putatnganten terletak di Desa 

Putatnganten Kecamatan karangrayung Kabupaten Grobogan. Unit dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 

Putatnganten dengan proporsi sesuai dengan tabel berikut ini. 

Tabel 15 

Distribusi Unit Penelitian 

No Kelas dan Sekolah Jumlah Siswa Presentase Kelompok 

1 Kelas IV SD Negeri 1 

Mojoagung 
30 52% Eksperimen 

2 Kelas IV SD Negeri 1 

Putatnganten 
28 48% Kontrol 

Jumlah 58 100% Unit Penelitian 

 

Pada tabel 15 menunjukkan bahwa terdapat 58 siswa Kelas 5 sebagai unit 

penelitian dengan jumlah siswa yang tidak jauh berbeda antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Siswa pada kelompok eksperimen berjumlah 

30 sedangkan siswa pada kelompok kontrol berjumlah 28. Jadi, hanya terdapat 

selisih 2 siswa saja antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mencari permasalahan 

yang terdapat di kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten. 

Peneliti melakukan observasi terhadap pembelajaran di kelas dan melakukan 

wawancara kepada guru kelas tentang permasalahan yang terjadi di kelas. 
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Selanjutnya peneliti melaksanakan studi pustaka untuk menemukan solusi yang 

tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah menemukan solusi 

yang diduga tepat berupa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dan Jigsaw, maka muncul keraguan-keraguan terhadap keampuhan kedua model 

pembelajaran tersebut terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 

Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten, karena pembelajaran konvensional 

yang diterapkan oleh guru kelas dalam pembelajaran sehari-hari selain 

menggunakan ceramah dan tanya jawab juga menggunakan diskusi. Hal ini tidak 

jauh berbeda dengan konsep pembelajaran kooperatif khususnya tipe NHT dan 

Jigsaw yang didalamnya terdapat diskusi yang melibatkan kerja sama kelompok. 

Persamaan karakteristik inilah yang menjadi penyebab munculnya keinginan 

untuk membuktikan efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dan Jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan 

SD Negeri 1 Putatnganten. Setelah ditemukan permasalahan dan dugaan solusi, 

maka peneliti menyusun proposal penelitian, membuat surat izin penelitian, 

menyusun instrumen dan RPP penelitian, melaksanakan uji coba instrumen 

hingga didapat instrument penelitian yang valid dan reliabel.  

Selanjutnya peneliti melakukan pre-test pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol untuk mengetahui kesetaraan kemampuan siswa pada kedua 

kelompok tersebut. Pada saat pre-test, jumlah siswa pada kelompok eksperimen 

adalah 30 sedangkan pada kelompok kontrol adalah 28. Semua siswa hadir dan 

mengerjakan soal pre-test dengan kemampuan masing-masing. Rata-rata nilai 

hasil pre-test kelompok eksperimen adalah 54,73 sedangkan rata-rata hasil pre-

test kelompok kontrol adalah 54,46 Dilihat dari hasil rata-rata ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak jauh 

berbeda. 

Dari hasil pre-test di atas, maka kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol siap untuk diberikan perlakukan yang berbeda. Perlakuan yang diberikan 

pada kelompok eksperimen berupa pembelajaran kooperatif tipe NHT yang 

diduga efektif terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan perlakuan pada kelompok 
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kontrol diberikan perlakuan berupa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai 

pembanding kefektifan terhadap hasil belajar siswa kelompok eksperimen.  

Pembelajaran konvensional yang dilakukankan oleh guru di kelas terdiri 

dari aktivitas ceramah dan tanya jawab yang diselingi dengan aktivitas diskusi. 

Sehingga siswa cenderung pasif mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat 

sesuai dengan apa yang diminta oleh guru. Setelah guru selesai menjelaskan 

materi pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Namun, pada 

umumnya jarang sekali siswa yang mau bertanya tentang apa yang tidak 

dimengerti. Selanjutnya siswa diminta mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru. Pengerjaaan soal latihan tersebut dapat dilakukan secara individu. 

Ketika berdiskusi kelompok hanya sebagian siswa saja yang aktif, karena siswa 

yang kemampuannya lebih rendah hanya diam dan menurut pada siswa yang 

kemampuannya lebih tinggi dalam kelompoknya. Hal ini terjadi karena 

pembagian kelompok yang secara acak dan tidak mempertimbangkan 

heterogenitas kemampuan siswanya. Siswa yang kemampuan belajarnya lebih 

tinggi akan semakin berkembang sedangkan siswa dengan kemampuan belajarnya 

lebih rendah akan semakin tidak mengerti terhadap materi pembelajaran. 

Berbeda dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, sama-sama 

menggunakan aktivitas diskusi kelompok tetapi ditambah dengan alat peraga yang 

menarik yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pada awal 

pembelajaran guru memberikan penjelasan singkat tentang tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, pembagian kelompok, dan petunjuk pengerjaan lembar kerja 

siswa. Pembagian kelompok didasarkan pada keheterogenitasan siswa yang 

bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang saling bergantung antar 

anggota kelompok. Siswa yang memiliki kemampuan belajar rendah dapat belajar 

dengan siswa yang berkemampuan belajar lebih tinggi dalam kelompoknya. Siswa 

berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja siswa yang telah 

diajarkan guru sebelumnya. 

Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi mengidentifikasi peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. 
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Pembelajaran dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan yang diawali dengan 

pre-test dan diakhiri dengan post-test. Pada pertemuan pertama siswa belajar 

tentang jenis-jenis dan proses terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

Pada pertemuan ke-2, siswa belajar tentang penyebab dan dampak terjadinya 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Sedangkan pada pertemuan terakhir 

siswa belajar tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

peristiwa alam yang disebabkan manusia.  

Pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol hasil penelitian yang 

diperoleh adalah catatan umum proses pembelajaran dan hasil pre-test serta hasil 

post-test. Pencatatan proses pembelajaran dilakukan karena hal ini akan 

berpengaruh pada hasil post-test. Hasil post-test kelas eksperimen dan kontrol 

menjadi data utama dalam menentukan efektivitas penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar dalam ranah kognitif 

siswa. Setelah data hasil penelitian diperoleh, maka selanjutnya peneliti 

melakukan pengolahan dan analisis data yang kemudian akan disajikan dalam 

bentuk laporan penelitian. 

Penelitian di SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten 

dilaksanakan masing-masing sebanyak tiga kali pertemuan. Jadwal kegiatan 

pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 16 

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian di SD Negeri 1 Mojoagung dan SD 

Negeri 1 Putatnganten Semester II Tahun Pelajaran 2015 / 2016 

No. Hari / Tanggal Uraian Kegiatan 

1 Senin, 28 Maret 2016 Pemberian soal pre-test kelompok eksperimen 

SD Negeri 1 Mojoagung 

2 Selasa, 29 Maret 2016 Pemberian soal pre-test kelompok kontrol SD 

Negeri 1 Putatnganten 

3 Rabu, 30 Maret 2016 Pelaksanaan pertemuan 1 kelompok 

eksperimen SD Negeri 1 Mojoagung 
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4 Kamis, 31 Maret 2016 Pelaksanaan pertemuan 1 kelompok kontrol SD 

Negeri 1 Putatnganten 

5 Rabu, 6 April 2016 Pelaksanaan pertemuan 2 kelompok 

eksperimen SD Negeri 1 Mojoagung 

6 Kamis, 7 April 2016 Pelaksanaan pertemuan 2 kelompok kontrol SD 

Negeri 1 Putatnganten 

7 Jumat, 8 April 2016 Pelaksanaan pertemuan 3 dan post-test 

kelompok eksperimen SD Negeri 1 Mojoagung 

8 Sabtu, 9 April 2016 Pelaksanaan pertemuan 3 dan post-test 

kelompok kontrol SD Negeri 1 Putatnganten 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian Kelompok Eksperimen 

Pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimen diawali dengan kegiatan 

pemberian soal pre-test sebelum diberikan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT . Sebelum diberikan soal pre-test, guru 

memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti serta tidak 

lupa mengingatkan siswa untuk mengerjakan sendiri dan tidak mencontek. Pre-

test kelompok eksperimen dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 

mulai pukul 07.00 sampai 07.30. setelah dibagikan soal soal, murid mulai 

mengerjakan dengan suasana yang tenang hingga semua siswa selesai 

mengerjakan dan meminta siswa untuk mengumpulkan soal di meja guru.  

Berikutnya siswa diberikan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dilaksanakan sebanyak tiga kali 

pertemuan. 

4.1.1.1 Pertemuan 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari rabu tanggal 30 Maret 2016, pada 

pertemuan ke-1 guru mengawali pembelajaran dengan melakukan doa yang di 

pimpin oleh ketua kelas dan dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran siswa. 

Setelah absen selesai guru memberikan motivasi dengan ditunjukkan gambar-

gambar peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya guru memberikan 

apersepsi dengan menanyakan peristiwa alam apa saja yang terjadi di Indonesia 
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selain yang di tunjukkan oleh guru dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan secara singkat materi pembelajaran tentang 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia yang dapat di prediksi dan tidak dapat di 

prediksi serta yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah. Guru membagi 

kelompok dengan memberikan amplop yang berisi ikat kepala berwarna dan 

bernomor, yang sebelumnya telah di atur pembagian kelompoknya dengan 

memperhatikan keheterogenitasan siswanya. Setelah itu guru membagikan materi 

dan LKS kepada setiap kelompok untuk di diskusikan. Berikutnya siswa diminta 

melakukan lempar pertanyaan dengan anggota kelompok untuk memastikan setiap 

anggota kelompok mengetahui jawaban dari LKS. Guru menunjuk nomor dan 

nama kelompok untuk menjawab LKS dan menyampaikan hasil diskusi, begitu 

seterusnya hingga semua soal dalam LKS terjawab. Selanjutnya siswa diberikan 

kesempatan untuk menanyakan hal yang belum dimengerti, mengoreksi hasil 

diskusi, menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan refleksi, dan membuat 

rangkuman materi serta diberikan penguatan dengan memberikan pertanyaan lisan 

oleh guru. Dalam kegiatan penutup siswa diberikan tindak lanjut berupa pekerjaan 

rumah dan dipersilahkan untuk istirahat. 

Sejak awal pembelajaran pertemuan pertama siswa begitu antusias 

mengikuti pembelajaran karena siswa sudah melihat media yang dibawa oleh guru 

begitu menarik, sehingga siswa merasa penasaran dengan apa yang akan 

dilakukan guru dengan membawa media tersebut. Namun terdapat beberapa siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru karena sibuk bercanda dengan 

teman sebangkunya. Pada saat siswa berdiskusi semua siswa terlihat aktif untuk 

bersaing dengan kelompok lain, masih terdapat siswa yang ribut sendiri, siswa 

yang memiliki kemampuan belajrendah terlihat tidak ikut berdiskusi, namun 

malah sibuk dengan alat peraganya. Para siswa yang memiliki kemampuan lebih 

tinggi begitu antusias karena berharap dapat menyelesaikan LKS dengan cepat. 

Pada saat penyimpulan pembelajaran hanya 2 siswa saja yang turut aktif dalam 

menyimpulkan pembelajaran. Hanya saja guru tidak menjelaskan untuk 

menggunakan alat peraga dengan baik, terdapat beberapa siswa yang mencoret-

coret alat peraga yang digunakan, padahal alat peraga masih digunakan pada 
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pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan pertama ini seluruh siswa hadir dalam 

pembelajaran. 

4.1.1.2 Pertemuan 2 

Pada pertemuan ke-2 guru melakukan pembelajaran dengan langkah-

langkah pembelajaran sama seperti pada pertemuan pertama, hanya motivasi, 

apersepsi, materi pembelajaran, dan tindak lanjut saja yang berbeda. Motivasi 

yang dilakukan oleh guru adalah menyanyikan lagu “Penyebab Dan Dampak 

Peristiwa Alam”. Apersepsi yang dilakukan adalah menanyakan penyebab dan 

dampak peristiwa alam yang digunakan untuk tindak lanjut pada pertemuan 

sebelumnya. Sedangkan materi yang diajarkan pada pertemuan kali ini adalah 

penyebab dan dampak terjadinya peristiwa alam di Indonesia. Tindak lanjut yang 

diberikan adalah mencari solusi untuk mencegah terjadinya peristiwa alam yang 

disebabkan oleh manusia. 

Pada pertemuan ini siswa telah menunggu-nunggu aktivitas apa lagi yang 

akan dilakukankan oleh guru untuk pembelajaran. Dengan menggunakan  alat 

peraga baru  karena pada pertemuan sebelumnya telah di coret-coret, sehingga alat 

peraga menjadi kotor dan rusak, siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran, 

semua memperhatikan penjelasan dari guru, namun ada satu siswa yang masih 

ribut dan mengganggu temannya, karena tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru. Guru tidak lupa untuk mengingatkan siswa untuk menggunakan alat 

peraganya dengan baik. Siswa yang aktif pada pertemuan ini lebih banyak 

dibanding pertemuan sebelumnya. Banyak siswa yang berani mengeluarkan 

pendapatnya, meskipun ada yang salah dalam menyampaikan pendapatnya. 

Semua siswa hadir pada pertemuan ini. 

4.1.1.3 Pertemuan 3 

Pada pertemuan terakhir ini guru melaksanakan pembelajaran dengan 

langkah-langkah pembelajaran sama seperti pada pertemuan pertama dan kedua, 

hanya apersepsi, materi pembelajaran dan pemberian evaluasi. Apersepsi yang 

dilakukan oleh guru adalah meminta siswa untuk menyebutkan solusi apa saja 

yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya peristiwa alam yang 

digunakan sebagai tindak lanjut pada pertemuan kedua. Sedangkan materi yang 
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diajarkan pada pertemuan kali ini adalah menyebutkan solusi yang dapat 

dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa alam yang disebabkan manusia. 

Pada saat selesai pembelajaran siswa diberikan soal evaluasi untuk mengukur 

pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran yang telah diberikan. 

Ketika diminta untuk menyebutkan solusi yang dapat dilakukan manusia 

untuk mencegah terjadinya peristiwa alam, sebagian besar siswa aktif 

berpartisipasi. Siswa juga cukup mudah dalam memahami materi pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Ketika diskusi seluruh siswa terlihat mudah 

mengerjakan LKS. Saat diberikan pertanyaan lisan, siswa juga terlihat mudah 

menjawabnya. Terlihat pula saat siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

oleh guru, semua siswa nampak yakin dengan jawab mereka. Pada pembelajaran 

kali ini kepercayaan diri siswa meningkat. Pada pertemuan ini seluruh siswa hadir 

dalam pembelajaran. 

Hasil observasi aktivitas guru dan siswa kelompok eksperimen pada 

pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 akan disajikan berikut ini : 

Tabel 17 

Hasil Observasi Guru Pada Kelompok Eksperimen 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

No Kegiatan Indikator 
Jumlah 

Item 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Ya  Tidak  Ya  Tidak  Ya  Tidak  

1 
Kegiatan 

Awal 
4 4 4 - 4 - 4 - 

2 
Kegiatan 

Inti  
11 11 11 - 11 - 11 - 

3 
Kegiatan 

Penutup 
3 3 3 - 3 - 3 - 

Jumlah  18 18 - 18 - 18 - 

 

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat pelaksanaan pembelajaran kelompok 

eksperimen pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 sudah terlaksana 

dengan baik dan langkah-langkah sudah terlaksana sesuai dengan sintak. 
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Berikut ini akan disajikan hasil observasi siswa pada kelompok eksperimen 

pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan. 

Tabel 18 

Hasil Observasi Siswa Pada Kelompok Eksperimen 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis  

2. Siswa antusias mengikuti 

pembelajaran 

3. Siswa mencatat kompetensi-

kompetensi yang akan dicapai. 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

- 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

- 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Kegiatan 

Inti 

      Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok 

masing-masing. 

6. Siswa menerima dan memakai nomor 

dalam setiap kelompok yang 

diberikan oleh guru. 

7. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai langkah-langkah 

dalam pembelajaran kooperatif tipe 

NHT 

8. Siswa menerima materi dan lembar 

diskusi dari guru 

9. Kelompok mendiskusikan 

permasalahan yang diberikan oleh 

guru 

10. Setiap anggota kelompok melakukan 

lempar pertanyaan untuk memastikan   

semua anggota mengetahui jawaban 

dari soal diskusi. 

      Elaborasi  

11. Siswa / nomor yang dipanggil dalam 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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setiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi. 

12. Siswa dari anggota kelompok lain 

menanggapi hasil diskusi yang 

dipresentasikan. 

13. Siswa mengumpulkan hasil 

diskusinya kepada guru. 

      Konfirmasi  

14. Siswa menanyakan hal-hal yang 

belum diketahui dan belum di 

mengerti dari materi yang sudah 

dipelajari. 

15. Mengoreksi hasil diskusi dalam 

pembelajaran. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

Penutup 16. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi dari hasil pembelajaran 

17. Siswa aktif  membuat rangkuman 

dalam materi pembelajaran yang telah 

diberikan. 

18. Siswa menerima tindak lanjut yang 

diberikan pekerjaan rumah dan 

diberikan soal evaluasi 

- 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

Berdasarkan tabel 18 pada pertemuan 1 tidak berjalan dengan baik, masih 

ada aspek yang tidak dijalankan siswa yaitu pada aspek menyinak materi 

pembelajaran karena siswa yang sibuk sendiri, dan pada aspek diskusi 

permasalahan juga tidak dijalankan dengan baik karena siswa yang sibuk sendiri 

dengan temannya, serta pada aspek aktif membuat rangkuman juga tidak berjalan 

dengan baik karena siswa kurang aktif dalam menyampaikan apa yang telah 

didapatkan pada pembelajaran. Pada pertemuan 2 masih ada aspek yang tidak 

berjalan dengan baik, yaitu pada aspek menyimak materi pembelajaran karena 

siswa masih ada yang sibuk mengganggu temannya sendiri. Pada peretemuan 3 

semua aspek berjalan dengan baik, dapat dilihat pada lembar observasi yang 

semua aspek diberikan tanda, ini berarti semua siswa melakukan aspekaspeknya. 
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4.1.2 Pelaksanaan Penelitian Kelompok Kontrol 

Pelaksanaan penelitian pada kelompok kontrol diawali dengan kegiatan 

pemberian soal pre-test sebelum diberikan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw . Sebelum diberikan soal pre-test, guru 

memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti. Pre-test 

kelompok kontrol dilaksanakan pada hari selasa tanggal 29 Maret 2016 mulai 

pukul 08.30 sampai 09.00. setelah dibagikan soal, murid mulai mengerjakan 

dengan suasana yang tenang hingga semua siswa selesai mengerjakan dan 

meminta siswa untuk mengumpulkan soal di meja guru. 

4.1.2.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan pertama guru melakukan aktivitas pembelajaran tentang 

jenis-jenis dan proses terjadinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Setelah 

berdoa siswa diabsen dan dilanjutkan motivasi dengan diberikan gambar-gambar 

tentang peristiwa alam. Selanjutnya guru bertanya tentang peristiwa alam lain 

yang terjadi di Indonesia selain yang di tunjukkan oleh guru. Tujuan pembelajaran 

disampaikan dengan dituliskan di papan tulis dan menyampaikan materi secara 

singkat. Siswa diberikan amplop yang berisi LKS dan angka berwarna sebagai 

pembagian kelompok dengan memperhatikan homogenitasnya yang disebut 

dengan kelompok awal. Anggota yang memiliki topik yang sama berkumpul 

menjadi satu yang disebut kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli 

berdiskusi untuk menyelesaikan LKS dan kembali ke kelompok awal untuk 

menyampaikan hasil diskusi kepada anggota kelompok. Selanjutnya siswa 

diberikan kesempatan untuk menanyakan hal yang belum dimengerti, mengoreksi 

hasil diskusi, menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan refleksi, dan 

membuat rangkuman materi serta diberikan penguatan dengan memberikan 

pertanyaan lisan oleh guru. Dalam kegiatan penutup siswa diberikan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah dan dipersilahkan untuk istirahat. 

Pada pertemuan pertama ini siswa cukup antusias karena diajar oleh guru 

yang baru. Siswa menyimak penjelasan guru tentang materi pembelajaran dengan 

tenang. Hanya saja pada saat diberikan kesempatan bertanya tidak ada yang 

bertanya. Ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa hanya satu orang saja 
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yang aktif menjawab. Pada saat siswa berdiskusi semua siswa terlihat aktif. 

Sebelum pembelajaran dimulai siswa sudah di ingatkan untuk tidak mencoret-

coret alat peraga yang digunakan. Ada beberapa anggota kelompok yang tidak 

menjalankan tugasnya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke anggota 

kelompok lain karena siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang langkah-langkah pembelajaran, hal ini dapat dilihat pada saat guru 

memberikan pertanyaan lisan sebagai pemahaman materi siswa tidak dapat 

menjawabnya. Dan ketika penyimpulan pembelajaran hanya terdapat tiga siswa 

yang mampu menyimpulkan pembelajaran dengan baik. Pada pertemuan ini 

semua siswa hadir dalam pembelajaran. 

4.1.2.2 Pertemuan 2 

Pada pertemuan ke-2 ini guru melakukan langkah-langkah pembelajaran 

sama seperti pertemuan sebelumnya. Hanya motivasi, apresepsi, materi, dan 

tindak lanjut saja yang berbeda. Motivasi yang dilakukan guru adalah mengajak 

siswa bernyanyi lagu “Penyebab dan Dampak Peristiwa Alam”. Apersepsi dengan 

menanyakan penyebab dan dampak peristiwa alam yang digunakan sebagai tindak 

lanjut pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan materi ajarnya adalah penyebab 

dan dampak peristiwa alam di Indonesia. Tindak lanjut yang diberikan kepada 

siswa adalah mencari solusi untuk mencegah terjadinya peristiwa alam yang 

disebabkan manusia.  Pada pertemuan ini antusiasme siswa mulai meningkat, 

terlihat saat guru menanyakan penyebab dan dampak peristiwa alam banyak siswa 

yang mau menyampaikan dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pada saat diskusi 

terlihat pula siswa yang mulai aktif semakin meningkat, hanya saja masih terdapat 

siswa yang sibuk dengan temannya sendiri dan tidak mengikuti diskusi anggota 

kelompoknya, sehingga ketika di berikan pertanyaan lisan, siswa tersebut tidak 

dapat menjawabnya. Pada pertemuan ini seluruh siswa hadir dalam pembelajaran. 

4.1.2.3 Pertemuan 3 

Pada pertemuan terakhir guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-

langkah sama dengan pertemuan pertama dan kedua, hanya apersepsi , materi 

pembelajaran dan pemberian evaluasi. Apersepsi yang diberikan adalah dengan 

menanyakan apa saja solusi yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah 
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terjadinya peristiwa alam yang digunakan sebagai tindak lanjut pada pertemuan 

kedua. Materi yang diajarkan adalah menyebutkan solusi yang dapat dilakukan 

untuk mencegah terjadinya peristiwa alam yang disebabkan manusia. Setelah 

semua pembelajaran selesai siswa diberikan soal post-test untuk mengukur 

pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah diberikan.  

Antusiasme siswa pada pertemuan ke-3 semakin meningkat karena siswa 

telah tebiasa dengan guru baru yang menuntut siswa untuk selalu aktif. Hal ini 

terlihat pada saat siswa berdiskusi, tidak ada siswa yang sibuk sendiri, sehingga 

pada saat siswa diberikan pertanyaan lisan semua siswa dapat menjawabnya 

dengan benar. Saat mengerjakan soal evaluasi, siswa juga terlihat tidak ada 

kesulitan untuk menjawab pertanyaannya, semua siswa terlihat  yakin dengan 

jawaban mereka, ini berarti rasa percaya diri siswa sudah meningkat dibandingkan 

dengan pertemuan pertama. Pada pertemuan ini seluruh siswa hadir dalam 

pembelajaran. 

Hasil observasi aktivitas guru dan siswa kelompok kontrol pada pertemuan 

1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 akan disajikan berikut ini : 

Tabel 19 

Hasil Observasi Guru Pada Kelompok Kontrol 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

No Kegiatan Indikator 
Jumlah 

Item 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Ya  Tidak  Ya  Tidak  Ya  Tidak  

1 
Kegiatan 

Awal 
4 4 4 - 4 - 4 - 

2 
Kegiatan 

Inti  
9 9 9 - 9 - 9 - 

3 
Kegiatan 

Penutup 
3 3 3 - 3 - 3 - 

Jumlah  16 16 - 16 - 16 - 
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Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat pelaksanaan pembelajaran kelompok 

kontrol pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 sudah terlaksana dengan 

baik dan langkah-langkah sudah terlaksana sesuai dengan sintak. 

Berikut ini akan disajikan hasil observasi siswa pada kelompok kontrol pada 

pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan. 

Tabel 20 

Hasil Observasi Siswa Pada Kelompok Kontrol 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek yang diamati 

Keterlaksanaan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis 

2. Siswa antusias mengikuti 

pembelajaran 

3. Siswa mencatat kompetensi-

kompetensi yang akan dicapai 

4. Siswa menyimak materi 

pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan 

kelompok 

6. Siswa menerima tugas diskusi yang 

diberikan oleh guru 

7. Siswa menyimak penjelasan dari 

guru mengenai langkah-langkah 

pembelajaran 

8. Anggota kelompok yang memiliki 

tugas sama menjadi satu kelompok 

(kelompok ahli/baru) 

9. Siswa berdiskusi sesuai dengan 

tugasnya masing-masing 

Elaborasi  

10. Siswa kembali ke kelompok awal 

11. Siswa menyampaikan hasil diskusi 

pada kelompok awal 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

- 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 
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Konfirmasi  

12. Siswa menanyakan hal-hal yang 

belum diketahui dan belum di 

mengerti dari materi yang sudah 

dipelajari. 

13. Mengoreksi hasil diskusi dalam 

pembelajaran. 

 

- 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

Penutup 14. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi dari hasil pembelajaran 

15. Siswa aktif  membuat rangkuman 

dalam materi pembelajaran yang 

telah diberikan. 

16. Siswa menerima tindak lanjut yang 

diberikan pekerjaan rumah dan 

diberikan soal evaluasi 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

Berdasarkan tabel 20 diatas, dapat dilihat pada pertemuan pertama masih 

terdapat aspek yang tidak berjalan dengan baik, yaitu pada aspek menyampaikan 

hasil diskusi kepada anggota kelompok awal, karena terdapat siswa yang sibuk 

sendiri dengan temannya dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

langkah-langkah pembelajaran. Dan pada aspek menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui dan belum di mengerti dari materi yang sudah dipelajari siswa tidak ada 

siswa yang bertanya, namun pada saat siswa diberikan pertanyaan lisan, terdapat 

siswa yang tidak dapat menjawabnya dengan tepat. Pada aspek membuat 

rangkuman / kesimpulan dalam materi pembelajaran yang telah diberikan, juga 

masih belum dilakukan dengan baik, hanya tiga siswa yang dapat menyampaikan 

kesimpulan tentang pembelajaran. Pada pertemuan 2, masih terdapat aspek yang 

tidak berjalan dengan baik, yaitu pada aspek berdiskusi sesuai dengan tugasnya 

masing-masing, karena siswa yang sibuk mengganggu temannya, sehingga pada 

saat diberikan pertanyaan lisan siswa tersebut tidak dapat menjawabnya. Pada 

pertemuan 3 semua aspek berjalan dengan baik, dapat dilihat pada lembar 

observasi yang semua aspek diberikan tanda, ini berarti semua siswa melakukan 

aspekaspeknya. 
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4.2 Data Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Data 

Skor hasil belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

masih berupa data mentah. Untuk menarik kesimpulan, maka data mentah yang 

diperoleh perlu diolah terlebih dahulu. Nilai hasil belajar IPA yang diperoleh dari 

kelompok eksperimen dan kontrol disajikan dan dianalisis secara secara 

deskripstif agar dapat dijelaskan secara baik dan disimpulkan dengan mudah. 

Tabel destribusi frekuensi adalah cara penyajian paling umum yang ditampilkan 

dalam bentuk diagram batang dan histogram. Untuk melakukan analisis data 

deskriptif, perlu dibuat tabel destribusi frekuensi skor hasil belajar IPA kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

4.2.2 Data Hasil Penelitian  

Data hasil belajar ini diperoleh dari nilai post-test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan. Pada kelompok 

eksperimen yaitu SD Negeri 1 Mojoagung telah diberikan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu SD Negeri 1 

Putatnganten telah diberikan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Berikut ini akan disajiakan tabel destribusi skor hasil belajar IPA pada kelas 

eksperimen. Untuk memudahkan pembuatan tabel destribusi frekuensi skor hasil 

belajar IPA, hal yang harus dilakukan pertama adalah menentukan berapa banyak 

kelas (K), berikutnya menghitung jangkauannya (Range), dan panjang interval 

kelasnya (I) dengan rumus : 

Banyaknya Kelas (K)  = 1 + 3,3 log n 

    = 1 + 3,3 log 30 

    = 1 + 3,3 x 1,477 

    = 1 + 4,874 

    = 5, 874 (dibulatkan menjadi 6) 

Range (R)   = (Skor maksimal – Skor minimal) + 1 

    = (94 – 64) + 1 

    = 31 
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Interval    = 
         

                
 

    = 
  

 
 

    = 5,16 (dibulatkan menjadi 5) 

Setelah diketahui banyaknya kelas (K), jangkauan (R), dan panjang interval 

kelasnya (I), selanjutnya dapat disusun tabel distribusi frekuensinya.  

Tabel 21 

Distribusi Frekuensi Skor Post-test Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

No  Interval  Frekuensi  Presentase (%) 

1 64-68 1 3,33% 

2 69-73 1 3,33% 

3 74-78 3 10% 

4 79-83 5 16,67% 

5 84-88 15 50% 

6 89-94 5 16,67% 

Jumlah   30 100% 

Berdasarkan tabel 21 dapat dilihat skor post-test hasil belajar IPA kelas 

eksperimen dari keseluruhan siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung, siswa yang 

mendapatkan nilai 64 sampai 68 sebanyak 1 siswa dengan presentase 3,33%, yang  

mendapat nilai antara 69 sampai 73 sebanyak 1 siswa dengan presentase 3,33%, 

siswa yang mendapatkan nilai 74 sampai 78 sebanyak 3 siswa dengan presentase 

10%, berikutnya yang mendapat nilai 79 sampai 83 sebanyak 5 siswa dengan 

presentase 16,6%, siswa yang mendapatkan nilai 84 hingga 88 sebanyak 15 siswa 

dengan presentase 50%, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai antara 89 

sampai 94 sebanyak 5 siswa dengan presentase 16,67%. 

 Berikut ini akan disajikan diagram destribusi frekuensi skor post-test 

untuk memperjelas gambaran skor post-test hasil belajar IPA kelas eksperimen. 
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Gambar 3 

Diagram Distribusi Frekuensi Skor Post-test Hasil Belajar IPA 

Kelas Eksperimen Tahun Pelajaran 2015/2016 

Selanjutnya akan disajiakan tabel destribusi skor hasil belajar IPA pada 

kelas kontrol. Untuk memudahkan pembuatan tabel distribusi frekuensi skor hasil 

belajar IPA, hal yang harus dilakukan pertama adalah menentukan berapa banyak 

kelas (K), berikutnya menghitung jangkauannya (Range), dan panjang interval 

kelasnya (I) dengan rumus : 

Banyaknya Kelas (K)  = 1 + 3,3 log n 

    = 1 + 3,3 log 28 

    = 1 + 3,3 x 1,447 

    = 1 + 4,775 

    = 5, 775 (dibulatkan menjadi 6) 

Range (R)   = (Skor maksimal – Skor minimal) + 1 

    = (92 – 58) + 1 

    = 35 
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Interval    = 
         

                
 

    = 
  

 
 

    = 5,83 (dibulatkan menjadi 6) 

Setelah diketahui banyaknya kelas (K), jangkauan (R), dan panjang interval 

kelasnya (I), selanjutnya dapat disusun tabel distribusi frekuensinya.  

Tabel 22 

Distribusi Frekuensi Skor Post-test Hasil Belajar IPA Kelas Kontrol 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

No  Interval  Frekuensi  Presentase (%) 

1 58-63 2 7,14% 

2 64-69 3 10,71% 

3 70-75 1 3,57% 

4 76-81 12 42,86% 

5 82-87 6 21,43% 

6 88-93 4 14,29% 

Jumlah   28 100% 

Berdasarkan tabel 22 dapat dilihat skor post-test hasil belajar IPA kelas 

kontrol dari keseluruhan siswa kelas 5 SD Negeri 1 Putatnganten, siswa yang 

mendapatkan nilai 58 hingga 63 sebanyak 2 siswa dengan presentase 7,14%, yang  

mendapat nilai antara 64 hingga 69 sebanyak 3 siswa dengan presentase 10,71%, 

siswa yang mendapatkan nilai 70 sampai 75 sebanyak 1 siswa dengan presentase 

3,57%, berikutnya yang mendapat nilai 76 sampai 81 sebanyak 12 siswa dengan 

presentase 42,86%, siswa yang mendapatkan nilai 82 hingga 87 sebanyak 6 siswa 

dengan presentase 21,43%, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai antara 88 

sampai 93 sebanyak 4 siswa dengan presentase 14,29%. Jumlah semua siswa 

sebanyak 28 dan presentase frekuensinya sebanyak 100%. 

 Berikut ini akan disajikan diagram distribusi frekuensi skor post-test untuk 

memperjelas gambaran skor post-test hasil belajar IPA kelas kontrol. 
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Gambar 4 

Diagram Distribusi Frekuensi Skor Post-test Hasil Belajar IPA 

Kelas Kontrol Tahun Pelajaran 2015/2016 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Analsis Deskriptif Data 

 Analisis deskriptif statistik skor post-test hasil belajar IPA siswa kelas 5 

SD Negeri 1 Mojoagung sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 5 SD 

Negeri 1 Putatnganten sebagai kelompok kontrol akan disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 23 

Analisis Deskriptif Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

nilai_eksperimen 30 64 94 84.13 6.410 

nilai_kontrol 28 58 92 79.21 8.833 

Valid N (listwise) 28 
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Tabel 23 menunjukkan bahwa jumlah siswa pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki selisih 2. Jumlah siswa pada kelompok eksperimen 

adalah 30 sedangkan jumlah siswa pada kelompok kontrol adalah 28. Nilai paling 

rendah pada kelompok eksperimen adalah 64 sedangkan nilai paling tinggi adalah 

94. Jadi rentang nilai pada kelompok eksperimen adalah 30. Nilai paling rendah 

pada kelompok kontrol adalah 58 sedangkan nilai paling tinggi adalah 92. Jadi 

rentang nilai pada kelompok kontrol adalah 34. Rata-rata hasil belajar siswa pada 

kelompok eksperimen adalah 84,13 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada 

kelompok kontrol adalah 79,21. Standar deviasi pada kelompok eksperimen 

adalah 6,410 sedangkan standar deviasi pada kelompok kontrol adalah 8,833. 

4.3.2 Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal atau tidaknya penyebaran 

data dari variabel penelitian. Uji normalitas hasil belajar ini menggunakan teknik 

Kolmogrov-Smirnov Test, perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS 16. 

Hasil uji normalitas menggunakan SPSS disajikan menggunakan tabel 24 berikut : 

Tabel 24 

Hasil Uji Normalitas Skor Pre-test Kelompok Eksperimen  

dan Kelompok Kontrol  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai_eksperimen nilai_kontrol 

N 30 28 

Normal Parameters
a
 Mean 54.73 54.46 

Std. Deviation 4.856 4.212 

Most Extreme Differences Absolute .164 .206 

Positive .164 .165 

Negative -.087 -.206 

Kolmogorov-Smirnov Z .897 1.091 

Asymp. Sig. (2-tailed) .397 .185 

a. Test distribution is Normal.   
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 Berdasarkan table 24 diatas nilai pre-test kelompok eksperimen sebesar 

0,397, karena sig. data kelompok eksperimen 0,397 > 0,05 maka data dikatakan 

berdestribusi pada kelompok eksperimen normal. Sedangkan nilai pre-test 

kelompok kontrol sebesar 0,185, karena sig. data kelompok eksperimen 0,185 > 

0,05 maka data dikatakan berdestribusi pada kelompok kontrol juga normal. 

 
Gambar 5 

Normal Q-Q Plot Nilai Pre-test Kelompok Eksperimen 

 
Gambar 6 

Normal Q-Q Plot Nilai Pre-test Kelompok Kontrol 
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Tabel 25 

Hasil Uji Normalitas Skor Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai_eksperimen nilai_kontrol 

N 30 28 

Normal Parameters
a
 Mean 84.13 78.29 

Std. Deviation 6.410 9.022 

Most Extreme Differences Absolute .215 .202 

Positive .147 .122 

Negative -.215 -.202 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.175 1.067 

Asymp. Sig. (2-tailed) .126 .205 

Dari tabel 25 di atas menunjukkan hasil uji normalitas hasil belajar post-test 

kelompok eksperimen dan kontrol dengan hasil sebagai berikut: 

1. Skor hasil belajar post-test kelompok eksperimen berdasarkan uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data berdistribusi normal. 

Terbukti pada Signifikansi kelompok kontrol adalah 0,126. Jika Sig. > 0,05 

maka data dikatakan  berdistribusi normal, sedangkan jika Sig. < 0,05 maka 

data dikatakan berdistribusi tidak normal. Karena Sig. data kelompok kontrol 

0,126 > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. 

2. Skor hasil belajar post-test kelompok kontrol berdasarkan uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data berdistribusi normal. 

Terbukti pada Signifikansi kelompok kontrol adalah 0,205. Jika Sig. > 0,05 

maka data dikatakan  berdistribusi normal, sedangkan jika Sig. < 0,05 maka 

data dikatakan berdistribusi tidak normal. Karena Sig. data kelompok kontrol 

0,205 > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. 

Data skor hasil belajar post-test kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dapat dikatakan berdistribusi normal juga dapat dilihat melalui grafik 

hasil analisis SPSS.16 yang berjudul Normal Q-Q Plots. Berikut ini gambar 7 dan 

8 menunjukkan hasil uji normalitas data skor hasil belajar post-test kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen  yang berupa Normal Q-Q Plots: 
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Gambar 7 

Normal Q-Q Plots Nilai Post-test Kelompok Eksperimen 

Garis pada grafik di atas menggambarkan keadaan ideal dari data yang 

berdistribusi normal. Titik-titik di sekitar garis menunjukkan keadaan data yang 

diuji. Jika kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis atau bahkan 

menempel pada garis, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. Namun jika ada satu saja titik  yang berada jauh di luar garis 

Q-Q Plots maka menandakan terdapat data yang tidak berdistribusi normal. 

Pada gambar 7 di atas sebagian besar titik-titik berada sangat dekat dengan 

garis bahkan ada yang menempel pada garis. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data skor hasil belajar kelompok kontrol berdistribusi normal. 

 

Gambar 8 

Normal Q-Q Plots Nilai Post-test Kelompok Kontrol 
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Pada gambar 8 di atas sebagian besar titik-titik berada sangat dekat dengan 

garis bahkan ada yang menempel pada garis dan hanya terdapat dua titik yang 

berada jauh di luar garis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data skor hasil 

belajar kelompok kontrol berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui kedua kelompok memiliki 

tingkat variansi data yang sama atau tidak setelah adanya perlakuan di kelompok 

eksperimen dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

dibandingkan hasil belajar pada kelompok kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Hasil uji homogenitas skor hasil belajar 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol disajikan pada table di bawah ini: 

Tabel 26 

Hasil Uji Homogenitas Skor Pre-test Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Test of Homogeneity of Variance 

  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil_belajar Based on Mean 

.725 1 56 .398 

Based on Median .662 1 56 .419 

Based on Median and with 

adjusted df 
.662 1 55.705 .419 

Based on trimmed mean .632 1 56 .430 

Jika signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

varian sama atau homogen, namun jika signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa varian data tidak sama atau tidak homogen. Oleh karena 

angka signifikansi skor hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol 0,430 > 

0,05, maka kedua data dinyatakan homogen atau memiliki varian yang sama. 
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Tabel 27 

Hasil Uji Homogenitas Skor Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil_belajar Based on Mean 1.497 1 56 .226 

Based on Median 1.616 1 56 .209 

Based on Median and 

with adjusted df 
1.616 1 51.877 .209 

Based on trimmed mean 
1.579 1 56 .214 

Tabel 27 di atas menunjukkan hasil uji homogenitas skor hasil belajar post-

test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang hasilnya adalah pada 

output test of homogeneity of variance angka signifikansi yang ada adalah untuk 

probabilitas based on mean 0,226, based on median 0,209, based on median with 

adjusted df 0,209, dan based on trimmed mean 0,214. Jika signifikansi atau 

probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian sama atau homogen, 

namun jika signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

varian data tidak sama atau tidak homogen. Karena angka signifikansi skor hasil 

belajar kelompok eksperimen dan kontrol > 0,05, maka kedua data dinyatakan 

homogen atau memiliki varian yang sama. 

c. Uji Beda Rata-rata 

Untuk melihat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, analisis data yang digunakan adalah independent sampel t-

tes. Hasil perhitungan independent sampel t-tes dapat dilihat pada tabel 29 berikut 

Tabel 28 

Rata-rata Skor Hasil Belajar Pre-test Kelompok Eksperimen dan  

Kelompok Kontrol 
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Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

hasil_belajar Equal variances 

assumed 
.011 .917 7.365 56 .000 9.590 1.302 6.982 12.199 

Equal variances 

not assumed 

  
7.354 55.314 .000 9.590 1.304 6.977 12.204 

Tabel 28 di atas menunjukkan hasil uji beda rata-rata skor hasil belajar pre-

test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah terdapat perbedaan rata-

rata hasil belajar pre-test antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang 

dilihat dari mean difference dengan selisih 9,590. Sedangkan angka 

signifikansinya adalah 0,000 dan 0,000. Jika angka signifikansi > 0,05 maka H˳ 

diterima dan    ditolak, sedangkan jika angka signifikansi < 0,05 maka H˳ ditolak 

dan    diterima. Oleh karena angka signifikansi hasil belajar kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 0,000 < 0,05 maka H˳ ditolak dan    diterima. 

Tabel 29 

Rata-rata Skor Hasil Belajar Post-test Kelompok Eksperimen dan  

Kelompok Kontrol 

Group Statistics 

 
Model N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil_belajar NHT 30 84.13 6.410 1.170 

Jigsaw 28 78.29 9.022 1.705 

 Berdasarkan tabel 29 diatas dapat dilihat mean (rata-rata) kelompok 

eksperimen sebesar 84,13, sedangkan kelompok kontrol sebesar 72,32, ini berarti 
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rata-rata skor post-test kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan kelompok 

kontrol dengan selisih 11,81. 

Tabel 30 

Hasil Uji Beda Skor Hasil Belajar Post-test Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Eksperimen 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

Lower Upper 

hasil_b

elajar 

Equal 

variances 

assumed 

1.497 .226 2.861 56 .006 5.848 2.044 1.753 9.943 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2.828 48.426 .007 5.848 2.068 1.691 10.005 

Tabel 30 di atas menunjukkan hasil uji beda rata-rata hasil belajar post-test 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, terdapat perbedaan rata-rata hasil 

belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilihat dari mean 

difference dengan selisih 5,848. Sedangkan angka signifikansinya 0,006 dan 

0,007. Jika angka signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan    ditolak, sedangkan 

jika angka signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan   diterima. Karena angka 

signifikansi hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol < 0,05 

maka Ho ditolak dan    diterima. Jadi ada keefektivan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung, 

Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Semester II Tahun Ajaran 

2015/2016. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung sebagai kelas 

eksperimen dan kelas 5 SD Negeri 1 Putatnganten sebagai kelas kontrol dengan 

mengajarkan materi yang sama yaitu memahami perubahan yang terjadi didalam 

dan hubungannya dengan penggunaan sumber energi. Kemampuan belajar siswa 

kedua kelas berdasarkan hasil pre-test juga memiliki rata-rata yang hampir sama. 

Keadaan dua kelompok yang dikondisikan sama ini diberikan perlakuan yang 

berbeda. Pada kelompok eksperimen guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, sedangkan pada kelompok kontrol guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Penilaian yang dilakukan untuk 

membandingkan hasil belajar kedua kelompok sama, yaitu evaluasi proses 

pembelajaran secara umum dan penilaian post-test. 

Penggunaan model pembelajaran yang berbeda antara kelas eksperimen dan 

kontrol, ternyata berpengaruh terhadap hasil belajar yang berbeda secara 

signifikan. Berdasarkan penghitungan skor hasil belajar kelompok eksperimen 

dan kontrol menggunakan independent sampel t-tes diperoleh signifikansi 0,006 

dan 0,007 > 0,05 sehingga hipotesis yang diterima adalah ada keefektivan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  terhadap hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam Kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, 

Kabupaten Grobogan, Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. 

Hal ini diperkuat dengan data yang menjelaskan bahwa rata-rata hasil 

belajar kelompok eksperimen adalah 84,13 lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar 

kelompok kontrol yaitu 78,28. Perbedaan selisih keduanya adalah 5,84. 

Perbedaan hasil belajar yang terjadi pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dipengaruhi oleh sistem pembelajaran yang terjadi pada 

kelompok eksperimen mendorong motivasi siswa untuk benar-benar belajar. 

Suasana belajar yang mendorong motivasi inilah yang menjadikan siswa begitu 

menikmati setiap proses pembelajaran yang dirancang guru. Pembelajaran pada 

kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dikemas dalam sebuah diskusi kelompok dengan jawaban yang mereka cari 

sendiri dan saling bertukar informasi dengan anggota kelompok lain untuk 

melengkapi pertanyaan yang diberikan oleh guru.  
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Sejalan dengan tori para ahli Spenser Kagan, Aris Shoimin, dan M. 

Hosnan yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah 

model pembelajaran berkelompok dimana masing-masing anggotanya memiliki 

tugas dan tanggung jawab sendiri, yang menekankan pada suatu struktur untuk 

mempengaruhi pola interaksi sehingga tingkat penguasaan akademik meningkat. 

Keberhasilan penelitian ini juga didukung oleh jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Lailatul Fitrotin (2014) berjudul “Pengaruh Penggunaan  

Model Pembelajaran Cooperative Learning Numbered Head Together Terhadap 

Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V C SDN Lidah Wetan II 

Surabaya” menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA tentang mendeskripsikan 

struktur bumi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

model NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut adalah thitung lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 12,406 > 1,685. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningtyas Setyarini (2015) telah 

melakukan penelitian tentang Pengaruh Model Pembelajaran NHT dengan Media 

Gambar terhadap Kemampuan Menjelaskan Pesawat Sederhana Pada Siswa Kelas 

5 SD Negeri 1 Bandung. Dari data yang diperoleh Model Pembelajaran NHT 

dengan media gambar dapat meningkatkan kemampuan menjelaskan siswa. Nilai 

rata-rata kelompok eksperimen yakni 83,80, sedangkan kelompok kontrol 71,00 

Peneitian lain juga dilakukan oleh Asbulla (2005) dengan judul 

“Efektifitas Penerapan Model Cooperative Learning Tipe NHT dalam 

Pembelajaran Sains dalam Meningkatkan Belajar Siswa pada Materi Pencemaran 

Lingkungan”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil thitung lebih besar dari ttabel yaitu 

sebesar 3,07 > 1,67. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa dengan model NHT lebih baik dibandingkan dengan model konvensional. 

Dari uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model pembelajaran yang 

efektif dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, sehingga model 

pembelajaran kooperatif layak digunakan dan dapat dijadikan alternatif untuk 

pembelajaran di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran IPA SD. 


