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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together diawali Brain Gym terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperimental). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan Cluster Random Sampling, dan diperoleh sampel kelas VII F 

sejumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen, dan kelas VII G sejumlah 35 siswa 

sebagai kelas kontrol. Desain penelitian ini menggunakan The Randomized Control 

Group Pretest-Postest Design dengan kemampuan awal kedua kelas sama. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan tes, dengan soal tes yang 

berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis data uji normalitas menggunakan uji 

Shaphiro-Wilk, uji homogenitas dengan menggunakan Levence dan uji beda rerata 

dengan menggunakan independent sample t-test yang ketiganya dilakukan pada taraf 

sig 5% dengan SPSS sebagai alat bantu perhitungannya. Uji beda rerata terhadap hasil 

belajar menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak yang 

berarti terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok sampel dan karena rata-

rata kelas eksperimen lebih tinggi (75) dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol 

(67), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) diawali Senam Otak (Brain Gym 

terhadap hasil belajar matematika. 

Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif, numbered head together, brain gym, 

hasil belajar matematika. 

PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting 

dalam pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari alokasi waktu jam pelajaran matematika 

yang cenderung lebih banyak (Standar isi, 2006). Matematika merupakan mata 

pelajaran yang disajikan pada hampir semua jenjang pendidikan, sejak mulai tingkat 

sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas, bahkan dipelajari pula di tingkat 

perguruan tinggi untuk bidang-bidang yang relevan (Suhendra, 2007). Namun 

demikian, masih terdapat siswa yang kesulitan dalam belajar matematika. 
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 Sriyanto mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa beranggapan bahwa 

matematika terdiri dari lambang-lambang dan rumus-rumus yang membingungkan 

sehingga timbul persepsi bahwa matematika sebagai pelajaran yang sulit, membosankan 

dan  menakutkan (Bambang, 2004). Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila hasil 

belajar matematika belum optimal. Hasil penelitian PISA (programme for International 

Student Assesment) tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peningkatan 64 dari 65 

negara dalam bidang matematika (OECD PISA, 2012).  

Belum optimalnya hasil belajar juga terjadi di SMP Negeri 2 Tuntang. Nilai rata-

rata hasil Ujian Nasional matematika pada tahun 2013 sebesar 57. Hal ini terbukti 

bahwa hasil belajar matematika siswa pada Ulangan Akhir Semester 1 Tahun Ajaran 

2013/2014 kelas VII diperoleh nilai rata-rata 52. Hasil itu tentunya belum memenuhi 

standar keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 70. Berdasarkan Hasil observasi di 

SMP Negeri 2 Tuntang kelas VII pada mata pelajaran matematika pembelajaran yang 

digunakan oleh guru adalah pembelajaran konvensional (ceramah) dan pemberian tugas. 

Banyak siswa yang kurang fokus ketika guru sedang menjelaskan. Proses pembelajaran 

di kelas hanya berjalan satu arah saja dan berpusat pada guru. Oleh karena itu guru 

dituntut untuk mempunyai inovasi dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

harapan, guna mengatasi kesulitan tersebut. 

 Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar menurut slameto (2012) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu 

faktor internal (berasal dari dalam diri orang yang belajar) maupun faktor eksternal 

berasal dari luar dirinya. Pemilihan model pembelajaran merupakan salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Terdapat bermacam-

macam model pembelajaran yang bisa digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif. 

Menurut Lasmawan (2010) pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

adalah salah satu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran 

(student oriented). Suasana kelas yang demokratis, dapat memberi kesempatan lebih 

besar untuk memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua 

bidang studi. Hal ini yang menyebabkan cooperative learning memberikan dampak luas 

terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran (Lasmawan, 2010).  
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Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT). Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

merupakan sebuah varian diskusi kelompok dengan ciri khasnya adalah guru hanya 

menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya, tanpa memberi tahu terlebih 

dahulu siapa yang mewakili kelompoknya itu (Arends, 2008). Cara ini menjamin 

keterlibatan total semua siswa sehingga sangat baik untuk meningkatkan tanggung 

jawab individual dalam diskusi kelompok. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

NHT juga dapat digabungkan dengan senam otak (Brain Gym) agar proses 

pembelajaran menjadi lebih maksimal. 

Senam otak merupakan rangkaian gerakan yang merangsang aspek-aspek tertentu 

dari otak dan membantu kerjasama belahan otak kanan dan otak kiri, hal ini dapat 

mengoptimalkan penggunaan seluruh bagian otak dalam proses belajar atau aktivitas 

lainnya serta menyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar. (Gunadi, 2009). Selain 

itu, Gunadi juga mengungkapkan bahwa senam otak memiliki manfaat diantaranya 

dapat membuat anak belajar dengan nyaman tanpa stress, tanpa menggunakan proses 

belajar karena waktu yang dibutuhkan untuk brain gym lebih singkat. Senam otak juga 

diakui sebagai salah satu teknik belajar terbaik versi ”National Learning Foundation 

USA” dan praktik senam otak telah menyebar ke seluruh dunia (Gunadi, 2009). 

Hasil penelitian Sukmayasa, dkk (2013) menyimpulkan bahwa penelitian dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan senam otak berpengaruh tentang 

keaktifan dan prestasi belajar matematika. Namun, tidak demikian dengan hasil yang 

penelitian Hyatt (2007) yang menyatakan  Brain Gym tidak mempengaruhi belajar 

akademis dan hanya mengklaim efek substansial, dan tidak ada bukti bahwa brain gym 

dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah. 

Adanya permasalahan ketidakoptimalnya hasil belajar di SMP Negeri 2 Tuntang 

dan adanya teori yang menyatatakan bahwa model pembelajaran merupakan faktor 

penentu hasil belajar, maka dilakukan peneliti terkait model pembelajaran pada 

pendidikan matematika di SMP Negeri 2 Tutang. Adanya teori dan hasil penelitian 

sebelumnya terkait NHT dan Brain Gym menginspirasikan dilakukannya penelitian 

tentang penerapan NHT diawali Brain Gym. Penelitian ini bertujuan untuk mengatakan 

ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together 
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diawali brain gym terhadap hasil belajar matematika siswa kelas vii smp negeri 2 

tuntang” .  

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe (Number Heads Together) 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu (Wena, 2011). Menurut Suherman 

(2001), pembelajaran kooperatif adalah suatu kegiatan belajar yang mencakupi suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan masalah, 

menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama 

lainnya.  

Hamruni (2012) mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada empat unsur 

penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu adanya peserta, aturan, upaya belajar 

setiap anggota kelompok, dan tujuan yang akan dicapai, Lie (2002) menyebut model 

pembelajaran kooperatif dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa 

lain dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai 

fasilitator. Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

akademik dan untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa. Salah satu tipe model 

pembelajarankooperatif adalah Numbered Head Together (NHT). 

NHT dikembangkan oleh Kagan 1998 (Arends,2008). Dalam model 

pembelajaran ini, guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggota 3 sampai 5 

orang. Masing-masing anggota diberi nomor. Kemudian guru mengajukan pertanyaan 

atau soal kepada kelompok, dan mereka mendiskusikan serta memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok tahu jawabannya. Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari 

masing-masing kelompok yang nomornya dipanggil menjawab pertanyaan berikut. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif NHT menurut Arends (2008) adalah 

Pembentukan kelompok (guru membagikan siswa dalam kelompok, setiap kelompok 

berisi 3-5 siswa), Guru membagikan nomor 1-5 untuk kelompok (berbentuk kepala 

bernomor) kepada masing-masing siswa, Guru memberikan Materi yang akan di 

sampaikan (Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan), Setiap 
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kelompok bekerjasama dengan tekun dan mulai berdiskusi untuk memikirkan jawaban 

dan Guru mengarahkan jalannya diskusi (Diskusi masalah), Setelah setiap kelompok 

selesai berdiskusi, kemudian guru mengundi nomor kelompok dan nomor soal untuk 

siswa mempresentasikan soal diskusi (Memanggil nomor anggota atau pemberian 

jawaban), Siswa lain (kelompok lain menjadi peserta dan menanggapi hasil diskusi 

yang telah dipresentasikan), Masing-masing mengoreksi hasil pekerjaan dipapan tulis 

(Memberi kesimpulan), Guru memberikan penilaian untuk setiap kelompok yang 

terbaik (penghargaan terbanyak pada kelompok) (Penghargaan). Kelebihan NHT adalah  

rasa harga diri menjadi lebih tinggi, memperbaiki kehadiran, penerimaan terhadap 

individu menjadi lebih besar, perilaku mengganggu menjadi lebih kecil, konflik antara 

pribadi berkurang, pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan kebaikan budi dan  

kepekaan dan toleransi hasil belajar lebih tinggi. 

Brain Gym 

Brain Gym merupakan rangkaian gerakan yang merangsang aspek-aspek tertentu 

dari otak dan membantu kerjasama belahan otak kanan dan otak kiri. Hal ini dapat 

mengoptimalkan penggunaan seluruh bagian otak dalam proses belajar atau aktivitas 

lainnya serta menyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar (Gunadi 2009). 

Berdasarkan pengertian Brain Gym yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Brain Gym atau senam otak adalah serangkaian gerak sederhana 

yang digunakan untuk menumbuhkan minat belajar, meningkatkan kemampuan belajar, 

menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun rasa kebersamaan dengan 

menggunakan otak, Senam otak dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, senam otak 

menunjukkan hasil dan sangat efektif untuk menangani anak yang mengalami hambatan 

dalam belajar atau stres belajar, senam otak diakui sebagai salah satu teknik belajar 

terbaik versi ”National Learning Foundation USA” dan praktik senam otak telah 

menyebar ke seluruh dunia. Gerakan-gerakan Brain Gym dikembangkan oleh Paul E. 

Dennison dapat dilihat pada gambar 1. 
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No Jenis gerakan Keterangan Fungsi 

1. Angka 8 Tidur  

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Gerakan  membuat angka 8 

TIDUR sebanyak tiga kali 

tiap tangan, kemudian tiga 

kali dengan kedua tangan 

Mengasah atau 

melatih daya ingat 

(lupa dengan apa 

yang hendak 

dikatakan atau 

membaca sampai 

halaman berapa). 

2. Pasang Telinga 

 

Gambar 2 

Gerakan memijit daun 

telinga diatas sampai bawah 

sebanyak tiga kali sampai 

lima kali. 

- Melatih energi dan 

nafas  

- Untuk relaksasi otot 

wajah, lidah dan 

rahang 

- Meningkatkan fokus 

atau keseimbangan 

- Melatih 

keseimbangan 

3. Burung Hantu 

 

 

 

Gambar 3 

Gerakan  mengurutkan otot 

bahu kiri dan kanan, saat 

kepala berada diposisi 

tengah.  

- Mengembangkan 

ingatan jangka 

pendek  

- mengembangkan 

ingatan jangka 

panjang sebagai 

tempat informasi 

suara. 

4. Putaran kepala  

 

Gambar 4 

Gerakan menundukan 

kepala kedepan dan 

memutar dari sisi satu sisi 

ke sisi lainnya  

-melatih ketegangan 

otot tengkuk dan 

leher 

- menenangkan 

sistem syaraf pusat 

- memudahkan bicara 

dan belajar bahasa.  
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5. Luncuran gravitasi 

 

 

 

Gambar 5 

Gerakan dengan cara duduk 

dikursi dan kaki 

dislonjorkan kedepan secara 

bersilang, dengan posisi 

tangan sejajar dengan lantai. 

Meningkatkan 

keseimbangan dan 

koordinasi 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperimental) yaitu 

penelitan yang terdiri dari kelompok kontrol, namun tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono,2010). Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil belajar antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah siswa yang 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diawali 

Brain Gym. 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang semester II Tahun 

Ajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Tuntang. Jumlah kelas VII di SMP Negeri 2 Tuntang  sebanyak 7 kelas. 

Teknik pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling,dan diperoleh kelas VII 

F dan VII G sebagai sampel. Kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G 

sebagai kelas kontrol. Jumlah siswa kelas VII F adalah 34 siswa, sedangkan jumlah 

siswa kelas VII G adalah 35 siswa. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode 

tes dan metode observasi. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar materi 

Jajar genjang dan Belah Ketupat. Instrument soal tes divalidasi melalui validitas ahli 

dan validitas butir, dan reliabilitas instrument. Pada uji kemampuan awal dan uji 

hipotesis menggunakan independent sample t-test untuk taraf signifikan 5%, yang  

sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas menggunakan uji Shaphiro-

Wilk dan homogenitas menggunakan Levene. Uji normalitas dan homogenitas dilakukan 
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untuk mengetahui keseimbangan sampel. Diperoleh hasil kedua kelompok berasal dari 

populasi yang homogen, berdistribusi normal dan memiliki kemampuan awal yang 

sama. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis awal yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas 

pada pretest. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai pretest dari kelas 

eksperimen adalah 43,67 dan 42,64 untuk kelas kontrol. Berdasarkan uji normalitas 

dan homogenitas pretest, kedua kelas berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya 

dilakukan uji independent sample t-test untuk mengetahui rerata kedua kelas. Analisis 

signifikansi (2-talled ) dengan probabilitas sebesar 0,694 > 0,05,  maka H0 diterima 

yang artinya rata-rata nilai pretest kelas eksperimen sama dengan rata-rata nilai pretest 

kelas kontrol sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan yang 

setara atau homogen. 

Materi yang diajarkan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah Jajar 

genjang dan Belah ketupat. Perbedaan antara kedua kelas tersebut adalah perlakuan 

pembelajaran yang diberikan pada masing-masing kelas. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads 

Together diawali Brain Gym, sedangkan pembelajaran pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional yaitu dengan metode ceramah. 

Data uji hipotesis dilihat dari uji beda rerata pada rata-rata nilai posttest kelas 

eksperimen dan kontrol yang dapat dilihat dari hasil uji t. Data hasil uji t menunjukkan 

sig (2-tailed) yaitu 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 ditolak yang berarti ada perbedaan rata-rata antara kedua 

kelompok sampel, sehingga penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number 

Heads Together diawali Brain Gym berpengaruh terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. Hasil posttest siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together diawali 

Brain Gym menunjukkan bahwa rata-rata belajar siswa adalah 76,32, sedangkan hasil 

posttest siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional 

menunjukkan bahwa rata-rata belajar siswa adalah 66,69. Jadi dapat disimpulkan hasil 

belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number 

Heads Together diawali Brain Gym lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa yang 



9 

 

diajar menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 

ditolak dan H1 diterima  yang berarti ada perbedaan rata-rata antara kedua kelompok 

sampel, sehingga penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads 

Together diawali Brain Gym berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. 

Hasil Pengamatan pada saat pembelajaran pada kelas eksperimen bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diawali Brain Gym 

menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih aktif saat pembelajaran berlangsung. Siswa 

lebih aktif berdiskusi dalam kelompoknya karena setiap siswa merasa mempunyai 

tanggungjawab terhadap individu dan kelompoknya masing-masing, dengan 

menerapkan model kooperatif dapat memotivasi siswa untuk berani mengemukakan 

pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Selain 

itu, dengan Brain Gym proses pembelajaran lebih menyenangkan. 

Pembelajaran pada kelas kontrol dikenakan model pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran ini lebih terpusat pada guru dan siswa cenderung pasif. Guru 

menjelaskan kepada siswa tetapi banyak siswa yang bercerita sendiri dan tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini terjadi dikarenakan siswa jenuh dan bosan 

dengan model pembelajaran yang tidak melibatkan siswa berpartisipasi penuh dalam 

proses pembelajaran.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian I Made Hendra Sukmayasa, 

dkk (2013) penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

berbantuan senam otak terhadap keaktifan dan hasil belajar matematika yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan brain 

gym terhadap keaktifan dan hasil belajar matematika. 

SIMPULAN  

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis data, maka dapat  disimpulkan bahwa terdapat  

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together diawali Brain 

Gym terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang 

Semerster II Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 dengan uji independent sampel t-test  dengan rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran tipe NHT diawali 

Brain Gym lebih tinggi yaitu 76, dibandingkan hasil belajar matematika siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran konvensional yang hanya sebesar 67, maka dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT diawali 

brain gym terhadap hasil belajar matematika. 
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