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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 3 semester II SD Negeri 

Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga . kelas 3 yaitu dibagi menjadi dua kelas 

yaitu kelas 3 A nomor absen 1-20 dan siswa kelas 3 B yang nomor absen 21-40. 

Kelas 3 A sebagai kelompok kontrol dan kelas 3 B semagai kelas eksperimen. 

 Kedua kelompok 3A dan 3B mempunyai varian yang sama pada 

kemampuan akademisnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kemampuan 

kelompok eksperimenn dan kelompok kontrol. Penelitian ini  terdiri dari satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah penggunaan 

model kooperatif tipe NHT (NumberedHeadsTogether), dan sebagai variabel 

terikat adalah hasil belajar IPA. Berikut tabel jumlah siswa SD Negri Dukuh 02 

Kecamatan Sidomukti Salatiga yang digunakan untuk penelitian: 

Tabel 9 

Data Subjek Penelitian SD Negeri Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga 

Kelas Jumlah siswa 

Kontrol  20 

Eksperimen  20 

Jumlah 40 

 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian dilakukan pada siswa kelas 3 semester II SD Negeri Dukuh 02 

kecamatan Sidomukti Salatiga tahun pelajaran 2014/2015. Kelas 3 terdiri dari 40 

siswa, dibagi menjadi dua kelompok. Kelas 3 A nomor absen 1-20 dan kelompok 

3 B nomor absen 21-40. Kelas 3  A sebagai kelompok kontrol dan kelas 3 B 

sebagai kelompok eksperimen. 

 Sebelum diberi perlakuan kedua kelompok memiliki kemampuan awal 

yang sama sehingga kelompok eksperimen dapat diberi perlakuan yaitu dengan 
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pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe NHT 

(NumberedHeadsTogether) dan kelas kontrol menggunakan metode ceramah 

bervariasi. Setelah kedua kelompok diberi perlakuan, dilakukan tes akhir dengan 

diberikan posttest. Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran ini 

adalah dua kali pertemuan untuk masing-masing kelompok (4 jam 

pelajaran).Sehingga jumlah untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 4 

kali pertemuan ( 8 jam pelajaran). 

 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 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 didalam kelompok diberikan nomor sebagai identitas, nomor 

tersebut antara nomor 1 sampai 5. Barulah diberikan modul atau materi yang akan 

diajarkan. Namun tiap kelompok diminta untuk mempelajari sendiri. Baru setelah 

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 gury 

dengan memberikan motivasi dan semangat kepada semua siswa agar lebih 

berpusat terhadap materi yang ada dan dapat bekerjasama dalam kelompok, 

sehingga siswa lebih aktiv dan terkendali.  

 Pada pelaksanaan pembelajaran, kelompok kontrol diberikan pembelajaran 

menggunakan metode ceramah bervariasi. 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 ramaisendiri, swhingga siswa kembali fokus pada 

proses pembelajaran. 
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 Kemudian di akhir pemberian perlakuan siswa diberi posttest. Siswa 

mengerjakan dengan tenang dan lebih yakin  karena sudah menerima pelajaran. 

Jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel berikut: 

Tabel 10 

Jadwal  Pelaksanaan Penelitian 

No  Hari/Tanggal  Uraian kegiatan  

1. Senin, 16 Maret 2015   Perkenalan dengan siswa kelas 3 SD 

Negeri Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti 

Salatiga  

2. Rabu, 25 Maret 2015   Kegiatan pembelajaran pertemuan 

pertama pada kelas kontrol dan 

eksperimen tentang mengenai hal-hal 

yang mempengaruhi gerak benda dan 

pengertian gerak. 

3. Kamis, 26 Maret 2015  Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

tentang berbagai gerak benda yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.  Jumat, 27 Maret 

2015 

 Memberikan soal posttest pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen  

 

4.2Analisis Data  

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dengan menggunakan treatment 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Togethers) dengan 

tidak menggunakan treatment yaitu menggunakan metode ceramah, maka penulis 

menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. 

 Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa dan menginterpretasikan 

data dari hasil penelitian, maka penulis memaparkan hasil validitas, reliabilitas, 

uji normalitas. 
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4.3 Hasil  Observasi Pelaksanaan Pembelajaran  

   4.3.1 Hasil Observasi Pelaksanaan pembelajaran Kelompok Eksperimen  

 Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan 

model pembelajaran Cooperative learning Tipe NHT ( Numbered Head together) 

dilaksanakan 2 kali pertemuan untuk masing-masing kelompok (4 jam pelajaran ). 

Sehingga jumlah untuk kelompok ekperimen dan kelompok kontrol adalah 4 kali 

pertemuan  ( 8 jam pelajaran).  

1. Kegiatan pembelajaran 1 

Kegiatan pembelajaran I  dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2015 

waktu selama 2 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada 

jam 07.00 sampai dengan 08.30 kegiatan pembelajaran I terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

 Pertama, kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengondisikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran, melakukan appersepsi pembelajaran 

dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan 

disampaikan.guru menjelaskan tujuan pembelajaran kurang jelas sehingga 

siswa kurang mengerti tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

kegiatan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Kemudian guru 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT ( Numbered head 

together)dengan adanya penomoran , yang pada dasarnya, NHT 

merupakan varian dari diskusi kelompok.  

 Dari kegiatan ini terdapat 7langkah pembelajaran model Cooperative 

Learning tipe NHT ( Numbered head together).  Langkah pertama guru 

membagi siswa dalam 5 kelompok setiap kelompok berisi 4 siswa dan 

diberi nomor yang sama 1-4. Guru membagi kelompok dengan 

mencampur siswa  lalu diacak saat pembagian kelompok terjadi 

kegaduhan didalam kelas sehingga guru berusaha menenangkan kelas. 

Langkah kedua guru mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sulit 

yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok, sebelum guru memberikan 
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pertanyaan siswa diminta untuk membaca atau mempelajari terlebih 

dahulu materi atau catatan tentang gerak benda Guru memberikan 

pertanyaan tentang yang berhubungan dengan materi gerak benda. “ 

sebutkan pengertian gerak dengan jelas” . langkah ke tiga guru 

memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas pertanyaan dari guru. Guru berkeliling untuk 

mengawasi setiap aktivitas serta memberikan bimbingan kepada kelompok 

yang mengalami kesulitan. Langkah ketiga guru memberikan kesempatan 

pada setiap kelompok untuk berdiskusi menemukan menemukan jawaban 

atas pertanyaan dari guru. Siswa berfikir bersama dan berdiskusi 

menyatukan pendapat terhadap pertanyaan guru yang sudahdibagikan 

kepada setiap kelompok, serta ketua kelompokmenyakinkan setiap 

anggota  kelompoknya mengetahui jawaban tersebut. Langkah ke empat 

guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari setiap 

kelompok. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan bahan diskusi, 

guru memanggil siswa secara acak dengan menyebutkan nomor tertentu. 

langkah ke 5 salah satu siswa yang nomornya sesuai dengan panggilan 

guru mengangkat dan diberi kesempatan untuk mencoba menjawab 

pertanyaan yang sudah diberikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari 

kelompoknya untuk satu kelas dengan cara menjawab pertanyaan secara 

bergantian kegiatan ini berlangsung sampai materi pembelajaran yang di 

diskusikan selesai. Pada kegiatan penutup guru memberikan soal evalusi 

siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

Guru memberikan penghargaankepada siswa yang aktiv mengikuti 

pelajaran hari ini lalu guru menutup pembelajaran dan berdoa.  

2. Kegiatan pembelajaran 2  

 Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada Kamis 26 Maret 

2015 waktu selama 2 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

pada jam 07.00 sampai dengan 08.30 kegiatan pembelajaran I terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 
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 Pada kegiatan pendahuluan, guru mengondisikan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran, melakukan appersepsi pembelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran , menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT 

(Numbered Head together) 

 Kegiatan init erdapat 5 langkah langkah model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT (Numbered Head together)langkah  

pertama siswa dibagi menjadi 5 kelompok yang setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang dan guru memberikan nomor 1-5 kepada setiap 

anggota tim atau kelompok.langkah ke dua siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai berbagai gerak benda yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Langkah ke tiga guru meminta siswa untuk 

berdiskusi tentang contoh lain dari berbagai gerak benda dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru berkeliling untuk mengawasi aktivitas serta memberikan 

bimbingan kepada kelompok mengalami kesulitan. Langkah ke empat 

setelah semua kelompok selesai mengerjakan bahan diskusi, guru 

memanggil siswa secara acak dengan menyebutkkan nomor tertentu. 

Langkah ke limasiswa yang nomornya sesuai dengan panggilan guru 

mengangkat tangan dan diberi kesempatan untuk mencoba menjawab 

pertanyaan guru tentang contoh lain dari berbagai gerak dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa yang sudah menjawab dan mempresentasikan hasil 

diskusinya dari kelompoknya untuk satu dengan cara secara bergantian. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada bahan diskusi terjawab semua. Pada 

kegiatan penutup guru memberikan soal evalusi siswa dibimbing guru 

untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Guru memberikan 

penghargaankepada siswa yang aktiv mengikuti pelajaran hari ini lalu guru 

menutup pembelajaran dan berdoa.  
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4.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Kontrol  

 Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional dilaksanakan pada 2 kegiatan pembelajaran. 

Materi yang diajarkan mengenai Gerak Benda  

1. Kegiatan pembelajaran I  

 Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari Rabu 25 Maret 2015 

dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Kegiatan pelaksanaan 

dilaksanakan pada 9.00 sampe dengan 10.30. kegiatan pembelajaran Iterdiri 

dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan 

guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam .siswa 

dikondisikan dilanjutkan dengan berdoa. Guru mempersiapkan materi dan 

siswa menanggapi apersepsi yang disampaikan oleh guru yaitu “ anak-anak 

siapa yang pernah bermain sepak bola?apa yang trjadi ketika bola kalian 

ditendang? Bagaimana gerak bola itu? “. Siswa juga memperhatika tujuan 

dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan yang disampaikan oleh 

guru. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi gerak benda, siswa juga memperhatikan penjelasan guru 

mengenai pengertian gerak. Siswa dan guru saling bertanya jawab mengenai 

berbagai gerak benda yang adadalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru mengenai berbagai gerak benda yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. Guru menanyakan kepada siswa apakah sudah 

jelas dengan materi yang diajarkan mengenai “ Gerak benda yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari” atau masih ada yang perlu di ulang. Guru bertanya 

kepada siswa mengenai cara/ teknik guru dalam mengajar alternatif 

pertanyaan “ anak-anak bagaimana perasaan kalian setelah melakukan 

pembelajaran hari ini? “ Setelah itu guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa untuk meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan dan 

menarik kesimpulan.guru melakukan evaluasi dan pemantapan.  
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2. Kegiatan pembelajaran II 

 Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2015 

dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Kegiatan pelaksanaan 

dilaksanakan pada 9.00 sampe dengan 10.30. kegiatan pembelajaran Iterdiri 

dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.Pada kegiatan pendahuluan 

guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

siswa dikondisikan dilanjutkan dengan berdoa dan presensi. Guru 

menyampaikan apersepsi dengan mengingat kembali pelajaran yang telah 

laluy mengenai macam-macam gerak benda. Siswa  memperhatikan tujuan 

dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siswadan guru bertanya 

jawab mengenai hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Siswa diberi 

kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti. Beberapa 

siswa menyebutkan contoh lain dari berbagai gerak benda yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai contoh dari berbagai gerak benda yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa diberi kesempaatan untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang dimengerti. Setelah itu guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

untuk meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan dan menarik 

kesimpulan.guru melakukan evaluasi dan pemantapan 

4.4  Analisis Uji Normalitas,  Uji T dan uji Hipotesis  

 Penelitianini menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipeNHT ( Numbered head together). Analisis data yang dilakukan 

adalah dengan, uji normalitas, dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat 

sebelum melakukan uji beda (t). Uji beda (t) digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang 

berhubungan. Uji hipotesis dengan uji dengan uji perbedaan dua rerata 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap hasilnya.  
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4.4.1 Uji Prasyarat  

4.4.1.1 Uji Normalitas  

Uji Normalitasdigunakan untukmengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji One –SampleKolmogorov- Smirnov Test. Dalam penelitian ini 

apabila signifikansi < 0,05 atau 5% maka data-data tidak berdistribusi normal, dan 

sebaliknya apabila signifikansi > 0,05 atau 5% maka data-data berdistribusi 

normal. Hasil dari uji normalitas data pengukuran tiap variabel pada kelas 

eksperimen postest di SD Negeri Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga dapat 

dilihat dari tabel berikut ini:  

Tabel 11 

Hasil Uji Normalitas Posttes kelompok Eksperimen dan kelompok kontrol 

SD Negeri Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Eksperime

n kontrol 

N 20 20 

Normal Parametersa,b Mean 72,4000 61,8000 

Std. 

Deviation 
13,37082 

15,7466

8 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,156 ,153 

Positive ,094 ,117 

Negative -,156 -,153 

Test Statistic ,156 ,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
 

Tabel 4.5 mendeskripsikan hasil uji normalitas terhadap data eksperimen 

dari nilai hasil evaluasi dengan tehnik One Sample Kolmoogov-Smirov Test. Dari 

tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig kelompok eksperimen dan kontrol 



40 

 

 
 

adalah  0,200. artinya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki data 

berdistribusi normal.  

Gambar 2. Grafik Histogram Penyebaran Data Kelas Eksperimen 

SDN Dukuh 02 Sidomukti Salatiga 

Gambar 2 Grafik histogram penyebaran data kelompok eksperimen SDN 

Dukuh02 Kecamatan Sidomukti Salatiga Tahun ajaran 2014/2015. Pada garis 

vertikal frekuency menjelaskan jumlah siswa atau N= 20 dan garis horisontal 

menjelaskan nilai kelompok eksperimen menunjukan mean sebesar 72, 46 dan 

standar defiasi 13,371. Kurva lengkung diatas menggambarkan bahwa kelompok 

eksperimen berdistribusi normal. 

Gambar 3. Grafik Histogram Penyebaran Data Kelompok Kontrol 

SDN Dukuh 02 Sidomukti Salatiga 
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Gambar 3 Grafik histogram penyebaran data kelompok kontrol SDN 

Dukuh02 Kecamatan Sidomukti Salatiga Tahun ajaran 2014/2015. Pada garis 

vertikal frekuency menjelaskan jumlah siswa atau N= 20 dan garis horisontal 

menjelaskan nilai kelompok eksperimen menunjukan mean sebesar 61,80 dan 

standar defiasi 15,747. Kurva lengkung diatas menggambarkan bahwa kelompok 

kontrol berdistribusi normal. 

4.5 Uji T 

 Uji T diperoleh dari nilai posttest siswa dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dimanakelompok eksperimen diberikan treatment model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Togethers), sedangkan 

kelompok kontrol yang dalam pembelajaran diberikan pembelajaran 

konvensional. 

 

Tabel 12 

Hasil Uji Repaired Samples T-testT Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol SD Negeri Dukuh 02  

Kecamatan Sidomukti Salatiga 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r Upper 

Pai

r 1 

eksperim

en – 

kontrol 

10,600

00 

20,551

35 

4,595

42 

,9816

7 

20,218

33 

2,30

7 

1

9 
,033 

 

Tabel 12 menunjukkan t hitung sebesar 2,307, nilai Sig sebesar 0,033, Jadi  

nilai Signifikan 0,033< 0,05 maka Ha diterima Ho ditolak, hal ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Togethers) 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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4.5.1 Uji Hipotesis  

Berdasarkan hasil analisa uji repaired samples t-test sebagai mana 

disajikan dalam tabel 12 maka dilakukan uji hipotesis penelitian. Rumus hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Ho : rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen = rata-rata hasil 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe NHT ( Numbered Head Together) 

2. Ha : rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen> rata-rata hasil 

belajar dengan kelompok kontrol, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan rata-rata hasil belajar dengan menggunakan Cooperative 

Learning tipe NHT ( Numbered Head Together) 

 

4.6 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

Analisis deskriptif ini diperoleh dari hasil data ketuntasan hasil belajar 

siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data deskriptif statistik 

skor hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol SD Negeri 

Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga 

 yang akan disajikan berdasarkan jumlah siswa, nilai minimal, nilai maksimal, 

nilai rata-rata dan standar deviasi. 

Tabel 13 

Analisis Deskriptif Hasil Belajar IPA 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

Kelompok 
Eksperimen 

20 48.00 92.00 72.7000 13.38145 

Kelompok 
Kontrol 

20 36.00 88.00 61.8000 15.74668 

Valid N 
(listwise) 

20     
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 Tabel 13 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelompok ekperimen 

dengan jumlah siswa (N) 20, jumlah nilai minimum 48,00 dan nilai maximum 

92,00 dengan nilai rata-rata 72,7000 dan standar deviasi sebesar 13,38145. 

Sedangkan kelompok kontrol dengan jumlah siswa  (N) 20, jumlah nilai minimum 

36,00 dan nilai maximum 88,00 dengan nilai rata-rata 61,8000 dan standar deviasi 

sebesar 15,74668. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe NHT ( Numbered Head together)terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas 3 SD. Kegiatan yang pembelajaran yang dilakukan pada kelompok 

eksperimen yaitu kelas 3 SD Dukuh 02 menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT ( Numbered Head together)siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok 

1. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, setiap kelompok 

diberi nomor yang sama 1-4. 

2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan sulit  tentang materi gerak benda 

agar siswa mampu untuk menjawab secara berdiskusi dan  harus dijawab 

oleh tiap-tiap kelompok. 

3. Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

4. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari setiap 

kelompok. 

5. Salah satu perwakilan kelompok menjawab pertanyaan.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kontrol yaitu kelas 

3 SDN Dukuh 02 menggunakan pembelajaran konvensional memiliki persamaan 

dan perbedaan, persamaanya pembelajaran dengan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT ( Numbered Head together)dan konvensional 

yaitu melaksanakan kegiatan tanya jawab. Namun, kegiatan tanya jawab pada 
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model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT ( Numbered Head together) 

menggunakan pertanyaan yang sulit tentang materi yang di ajarkan agar siswa 

mampu menjawab dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Sedangkan 

pembelajaran konvensional menggunkan pertanyaan langsung dari guru. 

Perbedaanpembelajaran konvensional, siswa hanya menerima ceramah dari guru 

dan cenderung diberikan informasi saja, sedangkan pada model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT siswa diberi penjelasan oleh guru dan siswa juga 

berdiskusi dengan kelompok nya mengenai materi yang diberikan oleh guru 

sehingga siswa juga mampu mendapatkan informasi-informasi lain dengan 

bekerjasama. Pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe NHT dapat menumbuhkan semangat siswa untuk mengikuti aktivitas 

pembelajaran. Selain itu , dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

NHT siswa dapat melatih kekompakan dan saling bekerja sama antar kelompok 

sehingga memperoleh hasil yang baik.  

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT dalam pembelajaran IPA berpengaruh positif 

dan signifikan terhdadap hasil belajar IPA siswa kelas 3 dibandingkan dengan 

model konvensional. Namun dalam penelitian ini lebih menekankan penggunaan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT secara efektif dan efisien 

diperlukan langkah-langkah yang sistematis, sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan menimbulkan minat atau motivasi 

belajar untuk semua siswa yang memberikan pengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa. 

 

  


