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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe Everyone is 

a Teacher Here terhadap keaktifan dan hasil Belajar siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang Semester 

I Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Desain penelitian 

ini menggunakan model Pretest-Posttest Control Group Design. Pengambilan sampel dilakukan 
menggunakan cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX F yang 

berjumlah 31 siswa sebagai kelas ekperimen dan siswa kelas IX G yang berjumlah 30 siswa sebagai 

kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai sig terhadap keaktifan belajar siswa 
yaitu 0,044 < 0,05. Hal ini berarti  H1 diterima, bermakna bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Tipe ETH terhadap keaktifan belajar siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang. Rata-rata 

keaktifan kelas eksperimen 81,36 dan kelas kontrol 74,67. Hasil analisis data diperoleh nilai sig 

terhadap hasil belajar 0,006 < 0,05 yang berarti H1 diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat 
pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe ETH terhadap hasil belajar. Nilai rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen 75,81 dan kelas kontrol 60,67, terlihat rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe Everyone is a 

Teacher Here terhadap keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang 

semester I tahun ajaran 2014/2015. 
 

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif tipe everyone is a teacher here, keaktifan belajar, hasil 

belajar siswa. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika adalah Ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan 

berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam 

dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Matematika masa kini dan masa depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, 

tetapi terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

(Susanto, 2013). Oleh karena itu, matematika dipelajari oleh semua peserta didik mulai dari 

SD hingga SLTA dan bahkan juga di perguruan tinggi (Abdurrahman, 2009). 

Kenyataan yang ada sekarang, penguasaan matematika baik oleh siswa sekolah dasar 

(SD) maupun siswa sekolah menengah (SMP dan SMA), selalu menjadi permasalahan besar.  

Hal ini terbukti dari hasil Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan memperlihatkan 

rendahnya presentase kelulusan siswa dalam ujian tersebut, baik ditingkat pusat maupun 
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didaerah (Susanto, 2013). Rendahnya kemampuan siswa dalam materi pelajaran matematika 

juga terlihat pada nilai matematika siswa SMP Negeri 2 Tuntang. 

Berdasarkan hasil wawancara guru SMP Negeri 2 Tuntang pada tanggal 14 juli 2014 

didapatkan hasil belajar matematika siswa dari hasil tes kenaikan kelas IX rendah dengan 

rata-rata nilai adalah 50,73. Berdasarkan penyebaran angket keaktifan belajar siswa, 

menyatakan bahwa siswa kurang memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, kurang 

memperhatikan presentasi dan pendapat teman, asyik dengan kegiatannya sendiri, saat diberi 

latihan soal siswa sering mencontek teman yang sudah mengerjakan soal latihan, siswa 

cenderung bergantung pada siswa lain, sering kali ketika diberi kesempatan untuk bertanya 

siswa hanya berdiam sementara siswa belum memahami materi yang disampaikan, kalau 

tidak ditanya guru matematika siswa enggan buat menjawab pertanyaan, ada yang 

pandangannya kosong, menggambar sesuatu yang tidak berkaitan dengan materi, dan tidak 

banyak siswa yang mau mencatat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan belajar kelas IX cukup rendah. 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu (Nanawi dalam Susanto, 2013). Hasil belajar mempunyai peranan penting 

dalam proses pembelajaran (Rusman, 2012). 

Pada proses pembelajaran, peserta didik selalu menampakkan keaktifan belajar 

(Mudjiono, 2013). Keaktifan belajar adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik dalam belajar 

(Nawawi, 2010). Keaktifan belajar dapat ditingkatkan dan diperbaiki dalam keterlibatan 

siswa pada saat pembelajaran (Usman, 2009). 

Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial 

dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri (Mulyasa, 2010). Pada 

pembelajaran, guru akan mudah mengajar jika model pembelajarannya tepat (Aunurrahman, 

2009). Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar (Hamruni, 2012). Isjoni (2013) 

mendefinisikan bahwa model pembelajaraan kooperatif adalah pembelajaran dimana murid 

bekerjasama diantara satu sama lain dalam kelompok belajar yang kecil untuk menyelesaikan 

tugas individu atau kelompok yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran Everyone is a 

Teacher Here merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran Kooperatif tipe ETH adalah pembelajaran yang tepat untuk 

mendapat partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berperan sebagai guru atau pengajar bagi kawan-kawannya (Suprijono, 

2009). Model pembelajaran koopertif tipe ETH berpengaruh terhadap keaktifan belajar dan 

hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kurniawati 

(2012) yang menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe ETH berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika, penelitian Inayah (2010) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran koopertif tipe ETH dapat meningkatkan keaktifan belajar, dan penelitian yang 
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dilakukan Priyani (2013) yang menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe ETH 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 

Kurangnya keaktifan belajar, rendahnya hasil belajar siswa di SMP Negeri 2 Tuntang, 

dan mengkaji teori pembelajaran kooperatif tipe ETH, serta melihat hasil penelitian tentang 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe ETH, maka dilakukan penelitian 

pembelajaran lebih lanjut menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe ETH. Peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Everyone Is A Teacher Here (ETH) Terhadap Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang Semester I Tahun Ajaran 2014/ 2015”. 

 

KAJIAN TEORI 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu indikator dari perubahan yang terjadi pada diri siswa 

setelah mengalami proses belajar dimana untuk mengungkapkannya khususnya sekolah hasil 

belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa terhadap mata pelajaran tertentu (Soemantri, 

2010). Menurut Wasliman dalam Susanto (2013) hasil belajar dapat di pengaruhi oleh faktor-

faktor sebagai berikut: 1) Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

kecerdasan, minat, perhatian, motivasi, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi 

fisik, dan kesehatan; 2) Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

keaktifan belajar 

Nawawi (2010) mendefinisikan Keaktifan belajar adalah kegiatan atau aktivitas atau 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik 

dalam belajar. Diedrich (Hamalik, 2008) menyatakan bahwa indikator keaktifan belajar siswa 

berdasarkan jenis aktivitasnya dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut: 1) Kegiatan 

visual (visual activities), yaitu membaca, memperhatikan gambar, mengamati demonstrasi 

atau mengamati pekerjaan orang lain; 2) Kegiatan lisan (oral activities), yaitu kemampuan 

menyatakan, merumuskan, diskusi, bertanya atau interupsi; 3) Kegiatan mendengarkan 

(listening activities), yaitu mendengarkan penyajian bahan, diskusi atau mendengarkan 

percakapan; 4)Kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita, mengerjakan soal, 

menyusun laporan atau mengisi angket; 5) Kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu 

melukis, membuat grafik, pola, atau gambar. 6) Kegiatan emosional (emotional activities), 

yaitu menaruh minat, memiliki kesenangan atau berani. 7) Kegiatan motorik (motor 

activities), yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat atau membuat model. 8) Kegiatan 

mental, yaitu mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan-hubungan 

atau membuat keputusan. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ETH 

Suprijono (2009) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe ETH 

merupakan pembelajaran yang tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan 

maupun individual, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru atau 

pengajar bagi kawan-kawannya. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe ETH menurut Suprijono (2012), yaitu: 1) Bagikan sebuah kartu indeks kepada setiap 

siswa dalam kelas; 2) Mintalah pada siswa untuk menuliskan sebuah pertanyaan mengenai 
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materi pembelajran yang sedang dipelajari di kelas; 3) Kumpulkan kartu indeks, lalu acaklah 

kartu indeks tersebut sedemikian rupa sebelum dibagikan kembali kepada setiap siswa, 

sehingga tidak ada satu pelajarpun yang menerima soal yang di buatnya sendiri; 4) Kemudian 

setiap siswa diminta untuk membaca dan mencoba memikirkan jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan dalam kartu indeks. 5) Mintalah para siswa secara sukarela atau anda dapat 

menunjuk secara acak seorang siswa untuk membaca dengan suara keras pertanyaan tersebut, 

dan mecoba menjawabnya; 6) Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa yang lain untuk 

menanggapinya; 7) Lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu (quasi experimental design), 

karena penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan penelitian 

(Sugiyono, 2010). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar dan 

hasil belajar siswa antara kelompok yang diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif 

tipe ETH yaitu kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan  yaitu 

kelompok kontrol. Desain pada penelitian ini adalah Pretest-Posttest Control Group Design 

yang merupakan desain penelitian dengan dua kelompok yang dipilih secara random, 

kemudian diberi pretest dan angket untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil akhir berupa skor keaktifan belajar dan 

nilai posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kemudian dibandingkan dengan 

melihat seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe ETH terhadap keaktifan 

belajar dan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2014/2015. SMP Negeri 2 Tuntang beralamat di Jalan Mertokusumo, Desa 

Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang. Jumlah kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang 

sebanyak 7 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 221 siswa. Teknik pengambilan sampel 

dengan Cluster Random Sampling. Kelas IX F sebagai kelas eksperimen berjumlah 31 siswa 

yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, sedangkan kelas IX G sebagai 

kelas kontrol berjumlah 31 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

Kelas ekperimen diberi perlakuan dengan model kooperatif tipe ETH dan kelas kontrol tanpa 

diberi perlakuan model kooperatif tipe ETH. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan teknik non tes 

(angket, observasi, dan dokumentasi). Tes digunakan untuk mengetahui nilai atau hasil 

belajar siswa, angket digunakan untuk mengetahui keaktifan belajar siswa, observasi 

digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran, dan dokumentasi 

digunakan untuk menyimpan data-data dan foto-foto penelitian. Instrumen penelitian ini 

menggunakan angket keaktifan belajar dan tes hasil belajar. Kisi-kisi instrumen angket 

keaktifan belajar dapat dilihat pada tabel 1 dan kisi-kisi tes hasil belajar dapat dilihat pada 

tabel 2. 
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Tabel 1. Kisi-kisi angket keaktifan belajar siswa 

Aspek Indikator Nomer Item Jumlah 

Item Fav Unfav 

Keaktifan 

Belajar Siswa 

1. Kegiatan-kegiatan 

Visual 

1, 2, 3, 4, 5 - 5 

2. Kegiatan-kegiatan 

lisan/oral 

6, 7, 8, 10, 

13, 14, 15, 

16 

9, 11, 12 11 

3. Kegiatan-kegiatan 

mendengarkan 

17, 18, 19, 

20 

21 5 

4. Kegiatan-kegiatan 

menulis 

22, 23, 24, 

25 

26 5 

5. Kegiatan-kegiatan 

motorik 

27, 28, 29, 

30, 31 

- 5 

6. Kegiatan-kegiatan  

menggambar 

33, 34, 35, 

36 

32 5 

7. Kegiatan-kegiatan 
mental 

37, 38, 39, 
40 

41 5 

8. Kegiatan-kegiatan 

Emosional 

42, 43, 44, 

45, 46, 47, 

48 

- 7 

Jumlah 41 7 48 

 

Tabel 2.  kisi-kisi soal Tes 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Nomer Item 

Memahami 
kesebangunan 

bangun datar 

dan 

penggunaanny

a dalam 

pemecahan 

masalah. 

Mengidentifikasi 
bangun-bangun 

datar sebangun 

dan kongruen. 

a. Mengidentifikasi pengertian 
dan syarat dua bangun datar 

sebangun. 

 

b. Mengidentifikasi pengertian 

dan syarat dua bangun datar 

kongruen. 

 

a. Menentukan dua bangun 

datar sebangun dan dua 

bangun datar kongruen. 

 
b. Menyelesaiakan masalah 

yang berkaitan dengan 

kesebangunan  

 

c. Menyelesaiakan masalah 

yang berkaitan dengan 

kesebangunan  

 

1, 2, 4, 6, 7, 9 
 

 

 

 

16, 17, 18, 19 

 

 

3, 5, 20, 21 

 

 

 
8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

 

 

22, 23, 24, 25 

Jumlah Item 25 

 

Sebelum instrumen digunakan, harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu 

supaya instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang akan diukur. Untuk uji validitas 

butir instrumen angket keaktifan belajar dan tes hasil belajar sama-sama menggunakan 

korelasi product moment dengan angka kasar, sedang uji reliabilitasnya untuk angket 

keaktifan belajar menggunakan rumus alpha karena penskorannya seperti penskoran pada 

soal uraian. Sedang untuk uji reliabilitas tes hasil belajar menggunakan rumus K-R. 20 karena 

soal ini berbentuk pilihan ganda. 
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Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji kemampuan awal, dan uji 

hipotesis. Uji kemampuan awal melalui uji normalitas, uji homogenitas dan uji beda rata-rata. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 for 

windows. Data berdistribusi normal atau H0 diterima jika sig > 5%, dan sebaliknyajika sig < 

5% maka data berdistribusi tidak normal atau  H0 ditolak (Sukestiyarno, 2010). Data yang 

telah diuji jika berdistribusi normal maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, namun jika 

tidak berdistribusi normal maka pengujian datanya menggunakan uji nonparametric dengan 

uji Mann-Whitney. Uji Homogenitas digunakan untuk menunjukkan bahwa kelas-kelas dalam 

populasi memiliki homogenitas yang sama atau varian sama. Data di katakan homogen jika 

nilai signifikan > 0,05, dan sebaliknya. Uji perbedaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui 

apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai rata-rata yang seimbang 

sebelum diberi perlakuan. Pengujian yang digunakan adalah uji-t. Rataan kedua sampel sama 

jika sig > 5%, jika sebaliknya maka rataan tidak sama. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji independent sample t test. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui 

hasil akhir dari penelitian apakah H0 diterima atau ditolak. Pengujian ini dengan taraf 

signifikan 0,05. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan terima H1, sedangkan nilai 

signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan menolak H1. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil uji normalitas dan uji homogenitas terhadap keaktifan belajar siswa dan hasil 

belajar siswa sebelum diberi perlakuan menunjukkan kedua kelas berdistribusi normal dan 

homogen. Selanjutnya dilakukan uji independent sample t-test untuk mengetahui rerata 

keaktifan belajar kedua kelas. Analisis signifikansi (2-tailed ) dengan probabilitas sebesar 

0,823 > 0,05,  maka H0 diterima yang artinya rata-rata keaktifan belajar siswa kelas 

eksperimen sama dengan rata-rata keaktifan belajar siswa kelas kontrol. Hasil uji independent 

sample t-test untuk mengetahui rerata hasil belajar kedua kelas menunjukkan signifikansi (2-

tailed) dengan probabilitas sebesar 0,480 > 0,05,  maka H0 diterima yang artinya rata-rata 

nilai hasil belajar kelas eksperimen sama dengan rata-rata nilai hasil belajar kelas kontrol.  

Hasil uji normalitas dan uji homogenitas terhadap keaktifan belajar siswa sesudah 

diberi perlakuan menunjukkan kedua kelas berdistribusi normal dan homogen. Hasil 

pengujian normalitas dan keaktifan belajar dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Keaktifan Belajar Siswa 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

Eksperimen .989 30 .982 

Kontrol .969 30 .523 

Nilai signifikan untuk kelas eksperimen 0,982 dan kelas kontrol 0,523 atau signifikan 

kedua kelas lebih dari 0,05. Selain berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sampel 

juga berasal dari populasi yang homogen sesuai dengan nilai signifikan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Uji Beda Rata-rata Keaktifan Belajar Siswa 

 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 

Equal 

variances 

assumed 
 

Equal 

variances 

not 

assumed 

0,700 

 

 
 

 

0,406 2,057 

 

 
 

2,051 

59 

 

 
 

56,581 

0,044 

 

 
 

0,045 

6,68817 

 

 
 

6,68817 

3,25183 

 

 
 

3,26127 

 

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai signifikan pada kolom levene's test for equality 

of variances sebesar 0,406 dimana 0,406 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian sama atau homogen. Uji independent 

sample t-test dilihat dari equal variances assumed diperoleh nilai signifikan sebesar 0,044 

dimana 0,044 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keaktifan belajar 

siswa, sehingga model pembelajaran kooperatif tipe ETH berpengaruh terhadap keaktifan 

belajar matematika siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang.  

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa sesudah diberi perlakuan, sampel dalam 

penelitian ini berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal dan homogen. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest Hasil Belajar 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

Eksperimen .934 30 .064 

Kontrol .926 30 .039 

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh bahwa nilai signifikan kelas eksperimen adalah 0,064 

> 0,05 dan untuk kelas kontrol adalah 0,039 < 0,05. Nilai signifikan dari kelas kontrol 

kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji beda rata-rata yang dilakukan 

adalah dengan uji nonparametric karena data tidak berdistribusi normal. Setelah uji 

normalitas, hasil uji homogenitas nilai posttest dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Nilai Posttest Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.113 1 59 .737 

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan nilai signifikan 0,737 lebih dari 0,05 yang berarti 

bahwa nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian sama atau 

homogen. 

Uji beda rata-rata nilai posttest dilakukan dengan analisis uji nonparametric karena 

data tidak berdistribusi normal. Tabel 7 adalah hasil uji Mann Whitney U nilai posttest hasil 

belajar. 
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Tabel 7. Hasil Uji Mann Whitney U Nilai Posttest Hasil Belajar 

 Nilai_posttest 

Mann-Whitney U 275.000 

Wilcoxon W 740.000 

Z -2.751 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006 

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai signifikan 0,006 < 0,05 artinya jika nilai 

signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan terima H1. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar siswa, sehingga model pembelajaran kooperatif tipe ETH 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis data terdapat perbedaan keaktifan belajar 

siswa, sehingga penerapan model pembelajaran kooperatif tipe ETH berpengaruh terhadap 

keaktifan belajar matematika siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tuntang. Hal ini dibuktikan 

bahwa rata-rata keaktifan belajar siswa kelas eksperimen 81,36 sedangkan rata-rata keaktifan 

belajar siswa kelas kontrol 74,67 dengan nilai signifikan keaktifan belajarnya 0,044 < 0,05. 

Artinya rata-rata keaktifan belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Hasil 

penelitian dan analisis data terdapat perbedaan hasil belajar siswa, sehingga penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe ETH berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

IX SMP Negeri 2 Tuntang. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa 

kelas eksperimen 75,81 sedangkan rata-rata keaktifan belajar siswa kelas kontrol 60,67 

dengan nilai signifikan hasil belajarnya 0,006 < 0,05. Artinya rata-rata hasil belajar siswa 

kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 
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