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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 Penelitian  ini dilaksanakan di SD Negeri lerep II  Ungaran  Barat 

Kabupaten Semarang. Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  subjek 

penelitian  adalah  kelas  V  SD  Lerep II sebagai  kelas  Eksperimen  dan 

Kelas V SD Lerep  I  sebagai  kelas  kontrol  yang  masing-masing 

siswanya  berjumlah  25  dan  hadir  pada  saat  penelitian  berlangsung. 

Adapun gambaran dari umum subjek penelitian diuraikan pada tabel 

dibawah ini: 

 

 Tabel 4.1  

Subjek Penelitian 

No Kelas/ Sekolah Kelompok Jumlah siswa 

1 Kelas 5 SD N Lerep I Kontrol 25 

2 Kelas 5 SD N Lerep II Eksperimen 25 

Total Subjek Penelitian 50 

 

 
4.2       Pelaksanaan Penelitian 

 

   Sebelum  melaksanakan  penelitian, peneliti menyusun instrumen 

dan menyusun  RPP  untuk diimplementasikan di SD N Lerep I dan Lerep 

II. Penyusunan instrumen dan RPP dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. Setelah  penyusunan  Instrumen dan RPP disetujui oleh 

dosen  pembimbing, instrumen di uji cobakan di kelas V SDN Lerep I 

yaitu kelas kontrol tanggal 20 Februari 2015., sedangkan pada kelas 

eksperimen tanggal 23 februari 2015. Hasil ujicoba diolah untuk 

mengetahui  kevalidan  soal  yang  telah  disusun. Sebelum  melaksanakan 

penelitian, peneliti mencari data rata-rata nilai semester siswa untuk 

menguji kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Seteleh  mengetahui
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kedua kelas tersebut  homogen, peneliti melaksanakan penelitian di SDN 

Lerep II. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19-25 Februari 2015. 

Penelitian  dilakukan  sesuai dengan tahap-tahap perencanaan 

pembelajaran  seperti  yang  telah  di desain sesuai dengan RPP.  

Penelitian  menggunakan  model  NHT (Numbered Head Together)  pada 

kelas  eksperimen  dan  pembelajaran  konvensional  pada kelas kontrol. 

Pelaksanaan  penelitian dimulai  dengan  menggunakan model 

NHT (Numbered Head Together)  pada  materi pecahan. Sebelum 

mengajar  guru  mempersiapkan  alat  dan  bahan  yang  dibutuhkan  untuk 

menunjang  kegiatan  pembelajaraan. Langkah pertama yaitu  membagi 

siswa dalam beberapa kelompok dengan cara berhitung dari angka 1 

sampai dengan 6 (karena dibagi dalama beberapa kelompok). Setelah 

berhitung siswa berkumpul dengan masing-masing nomer yang sama, 

nomor 1 berkumpul  dengan nomor satu begitu seterusnya. Langkah  

kedua guru memberi arahan kepada siswa untuk memilih salah satu 

anggota untuk dijadikan  ketua  kelompok, kemudian  ketua kelompok 

maju kedepan kelas untuk mengambil tugas yang akan diberikan oleh 

guru. Langkah ketiga yaitu siswa bersama kelompoknya mengerjakan 

secara bersama-sama atau secara berkelompok tugas yang diberikan oleh 

gurunya. Langkah  keempat  yaitu  setelah siswa selesai mengerjakan 

tugas kelompoknya, ketua kelompok maju kedepan kelas untuk 

menunjukan  hasil  yang  dikerjakan  kelompoknya kepada teman-

temanya. 

Pelaksanaan penelitian yang kedua, peneliti menggunakan 

pembelajaran  konvensional .  Langkah  yang dilakukan guru  adalah  guru  

melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan. Dalam  kegiatan  inti, 

pelaksanaan  pembelajaran  yang  dilakukan  berbeda dengan 

pembelajaran dengan menggunakan metode NHT (Numbered Head 

Together). Pada pembelajaran konvensional ini, guru berperan penuh 

dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa hanya menerima apa yang telah 
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diberikan oleh guru. Untuk mengukur pengetahuan siswa yang  telah 

didapatkan selama mengikti pembelajaran, guru memberikan soal posttest 

yang sama.  

 
4.3         Analisis Data 

4.3.1     Uji Hipotesis 

  Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata (mean) antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen secara signifikan. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut: 

H0 : rata-rata nilai kelompok eksperimen = Rata-rata nilai 

kelomok kontrol.  Artinya  bahwa  tidek ada pengaruh rata-rata hasil 

belajar siswa  yang  menggunakan model NHT (Numbered Head 

Together) dengan  siswa  yang  menggunakan  pembelajaran  konvensional  

H1 : rata-rata nilai kelompok eksperimen > Rata-rata nilai kelomok 

kontrol. Artinya bahwa ada pengaruh signifikan terhadap rerata hasil 

belajar siswa  yang  menggunakan Model NHT (Numbered Head 

Together) dengan  siswa yang  menggunakan  pembelajaran  konvensional  

Tabel 4.2 

Perbedaan hasil belajar siswa 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

Siswa kelas V  

 

Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 
1 25 78.00 10.408 2.081 

2 25 74.80 9.626 1.925 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan 

menggunakan  model  pembelajaran  Nubered Head Together  berhasil. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan perolehan rata-rata/ mean  pada kelompok 

eksperimen lebih unggul dari kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 
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mendapatkan rata-rata 78.00 , sedangkan kelompok kontrol memiliki rata-

rata 74.80 dibulatkan menjadi 7,5. 

 

Tabel 4.3 

Uji T Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
  

 

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 

1.054 .308 3.678 48 .000 7.950 2.835 2.5011 8.9011 

Equal 

variances 

not assumed 

  

3.655 47.710 .000 7.590 2.835 2.5020 8.9020 

 

 Dilihat pada tabel Independent Samples Test pada t-test for 

Equality of Means nilai sig. (2-tailed) 0,000. Nilai sig. (2-tailed) 0,000> 

0,05, berarti sangat signifikan. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima artinya bahwa hasil  belajar  siswa  kelompok eksperimen 

yaitu kelas 5 SDN Lerep II yang menggunakan Model Numbered Head 

Together dalam pembelajaran, berbeda dengan kelompok kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional, Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara  kelompok  

kontrol  dan kelompok eksperimen sehingga penggunaan model Nubered 

Head Together pada pembelajaran Matematika dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD. 
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4.4      Pembahasan Hasil Penelitian  

 

 Analisis data akhir dilakukan dengan menganalisis nilai posttest 

setelah diberi  perlakuan. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan  model  NHT (Numbered Head Together) dan kelas kontrol 

menggunakan  pembelajaran konvensional .Setelah diberi perlakuan siswa 

diberikan  posttest yang  sama  untuk mendapatkan hasil belajar siswa. 

Rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen 78.00 sedangkan  nilai rata-

rata posttest kelompok kontrol 74.80 Untuk hasil uji beda nilai  posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, pada tabel  Independent 

Samples Test  pada t-test for Equality of Means nilai sig. (2-tailed) 0,000. 

Nilai sig. (2-tailed) 0,000 > 0,05, berarti sangat signifikan.  Pada 

pernyataan ini dapat disimpulkan, H0 ditolak dan H1 diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa model 

NHT (Numbered Head Together)  memberikan pengaruh positif terhadap 

siswa. Model NHT (Numbered Head Together) dalam sintaksnya lebih 

banyak  melibatkan  siswa dalam  pembelajarannya. Dengan  

menggunakan  NHT (Numbered Head Together) seluruh siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran dan berantusias untuk melakukan percobaan. 

Selain itu dengan menggunakan  NHT (Numbered Head Together)  konsep 

yang  ada dalam materi lebih konkrit sehingga siswa dapat menemukan 

sendiri  pemecahan  masalah dengan  mengumpulkan data yang diperoleh 

dari  kerja kelompoknya. Semua siswa aktif  berdiskusi dalam kelompok 

untuk  menjawab  pertanyaan  pada LKS  yang  diberikan guru. Siswa  

lebih  percaya diri  dalam  menyampaikan  hasil  diskusi kelompok 

didalam kelas. Dan siswa lebih tenang saat  mengerjakan soal posttest 

yang diberikan guru tanpa bertanya kepada temannya. Dan hasil yang 

didapatkan juga sudah mencapai KKM yang telah ditentukan di SDN 

Lerep II 

 Berdasarkan  hasil  ini maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

NHT (Numbered Head Together) memberikan pengaruh dalam 

meningkatkan  hasil belajar Matematika pada materi pecahan, siswa kelas 
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5 SDN Lerep II tahun ajaran 2014/2015 Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupatan Semaran 

 


