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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika dengan  model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS bagi siswa kelas VII SMP Negeri 7 Salatiga. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 7 Salatiga sebanyak 235 siswa yang 

terdiri atas 8 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling dan 

diperoleh siswa kelas VII A sebagai kelas eksperimen (NHT) dan siswa kelas VII B sebagai kelas 

kontrol (TPS) dengan jumlah siswa untuk masing-masing kelas 28 siswa. Desain penelitian yang 

digunakan adalah the randomized control group pretest-posttest design. Uji beda rerata kemampuan 

awal siswa dengan menggunakan uji independent sample t-test menghasilkan signnifikansi sebesar 

0,144 > 0,05; artinya kondisi awal kedua kelas seimbang. Uji hipotesis kemampuan akhir siswa 

dengan uji independent sample t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 

bahwa  terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diberi model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan TPS pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Salatiga. Hal ini tampak dari nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen (78,04) lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol 

(71,14) sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran tipe NHT lebih baik dibanding model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

 
Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif, NHT (Numbered Head Together), TPS (Think Pair 

Share),  hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika adalah ilmu yang wajib dipahami oleh siswa, karena matematika 

merupakan dasar ilmu untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Cockroft dalam 

Abdurrahman (2010) juga menjelaskan bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa, 

karena selalu digunakan dalam semua segi kehidupan. Carl Friedrich Gauss yang disebut 

prince of mathematician juga mengatakan bahwa matematika merupakan queen of the 

sciences (Burton, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep-konsep dalam matematika 

digunakan sebagai dasar yang menopang perkembangan ilmu yang lain. Matematika juga 

merupakan ilmu yang membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat 

membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Oleh 

sebab itu, matematika menjadi salah satu pelajaran wajib di sekolah.  

mailto:202012063@student.uksw.edu
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Rahman (2013) menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

adalah 1) mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam 

bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis; 2) mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan; 3) Menambah dan mengembangkan ketrampilan 

berhitung dengan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari; 4) mengembangkan 

pengetahuan dasar matematika dasar sebagai bekal untuk melanjutkan kependidikan 

menengah; dan 5) Membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat, dan disiplin.   

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

adalah melihat hasil belajar yang dicapai setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar 

(Djamarah, 2011). Selain itu, hasil belajar juga didefinisikan sebagai hasil dari penilaian 

terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka dan hasil belajar sering 

digunakan sebagai ukuran yang utama bagi prestasi peserta didik yang diperoleh dari nilai 

setelah mengikuti tes kognitif pada materi pelajaran matematika tertentu (Miftakhul, 2010). 

Hasil Belajar sangat erat kaitannya dengan belajar atau proses belajar sehingga dijadikan 

salah satu objek penilaian dalam proses pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar (Rusman, 2012) diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor internal (faktor yang berasal 

dari siswa) dan faktor ekste rnal (faktor yang berasal dari luar dari siswa). Salah satu faktor 

eksternal adalah model pembelajaran. 

Kenyataan menunjukkan bahwa hasil belajar matematika yang dicapai oleh siswa 

masih belum optimal dan menjadi masalah utama dalam proses pembelajaran (Suhendra, 

dkk., 2007). Hal tersebut didukung dengan  hasil survei Trend in Mathematics and Science 

Study (TIMSS) pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 

38 dari 42 negara dalam hal prestasi matematika yang dicapai oleh siswa SMP. Indonesia 

juga berada pada peringkat 64 dari 65 negara dalam hal kemampuan matematika siswa, data 

tersebut diperoleh dari hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 

pada tahun 2012.  

Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menyebutkan bahwa guru 

hendaknya memberi fasilitas kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta 

memberikan ruang yang cukup untuk menyalurkan kreativitas sesuai bakat dan minatnya di 

dalam pembelajaran. Proses tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar 

peserta didik untuk belajar secara berkelompok. Salah satu model pembelajaran yang 

potensial untuk diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). 
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Menurut Isjoni (2013:16) Cooperatief Learning adalah suatu model pembelajaran yang 

saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru 

dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli pada yang lain, model pembelajaran ini telah terbukti dapat 

dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai usia. Model pembelajran 

kooperatif menurut Huda (2011) terbagi atas beberapa tipe, yaitu Student Team –Achievement 

Divisons (STAD), Team Games Turnament (TGT), Jigsaw II (JIG II),  Learning Together 

(LT)- Circle Of Learning (CL), Jigsaw (JIG), Jigsaw III (JIG III), Cooperative Learning 

Structure (CLS), Group Investigation (GI), Complex Instruction (CI), Spontaneous Group 

Discussion (SGD), Numbered Head Together (NHT), Team Product (TP), dan Think Pair 

Share ( TPS).  

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Russ Frank. Menurut 

Anita Lie (2003:59) teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Menurut Huda 

(2011) prosedur pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah 1) tahap pertama diawali dengan 

penomoran, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa setiap 

kelompok. Setiap siswa dalam kelompok diberi nomer 1 s/d 5; 2) tahap kedua yaitu 

memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan, guru memberikan tugas atau mengajukan 

pertanyaan kepada siswa, sedangkan siswa menyimak; 3) tahap ketiga yaitu berpikir 

bersama, kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru dan 

memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya; 4) tahap terakhir yaitu guru 

memanggil salah satu nomor siswa, kemudian siswa dari masing – masing kelompok yang 

memiliki nomor yang sama mengangkat tangan dan selanjutnya guru menunjuk satu siswa 

di antara siswa yang mengangkat tangan pada satu kelompok untuk menjawab pertanyaan 

sebagai hasil diskusi kelompok mereka. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

memiliki kelebihan diantaranya memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, meningkatkan 

semangat kerja sama siswa, dan dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dengan 

tingkatan kelas (Suprijono, 2013). 

Berbeda dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT model pembelajaran 

kooperatif  tipe TPS merupakan pembelajaran lain yang paling sederhana, namun sangat 

bermanfaat. Kelebihan tipe ini menurut Khodir (2012) antara lain dapat mendidik siswa 

untuk berpikir dengan teliti dan tekun, mendidik siswa agar mampu menyelesaikan kesulitan 
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yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok, mengoptimalkan partisipasi siswa, 

serta bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Menurut Huda (2011), 

prosedur pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah 1) tahap pertama diawali dengan think 

(berpikir), dimana guru mengajukan pertanyaan terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan 

oleh siswa. Guru member kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawabannya secara 

individu; 2) tahap selanjutnya yaitu Pair (berpasangan), pada tahap ini guru meminta 

siswa untuk berpasang-pasangan. Guru memberi kesempatan kepada pasangan-pasangan 

tersebut untuk berdiskusi, dan diharapkan pada tahap ini dapat memperdalam makna dari 

jawaban yang telah dipikirkan dengan pasangannya; 3) tahap terakhir yaitu share 

(berbagi), dimana siswa secara individu mewakili pasangan melaporkan hasil diskusinya 

pada pasangan seluruh kelas, dan diharapkan terjadi tanya jawab. 

Beberapa penelitian telah membandingkan kedua model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dan TPS, diantaranya penelitian yang dilakukan Wardani (2011) dan Pusporini 

(2012) membuktikan bahwa hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT lebih baik daripada model pembelajaran kooperatif tipe TPS, sedangkan Miswaroh 

(2009), Handayani (2010), dan Wijaya (2011) telah meneliti bahwa hasil belajar siswa 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih baik daripada model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian guna membandingkan hasil 

belajar dan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS. Diharapkan 

penelitian ini dapat melatih siswa untuk bekerja secara kelompok maupun individu dan berani 

berani berbicara atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain serta menambah wawasan bagi 

guru mengenai pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS memberi gambaran tentang 

penerapan kedua model tersebut pada pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika yang dikenakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS bagi siswa  kelas VII SMP Negeri 7 Salatiga. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental semu (Quasi experimental 

research) karena peneliti tidak memungkinkan untuk memanipulasi dan atau mengendalikan 

semua variabel yang relevan (Budiyono, 2003:79). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 7 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 235 

siswa yang terbagi dalam 8 kelas. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Cluster Random Sampling dan diperoleh dua kelompok siswa, yakni sebagai kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT yang digunakan adalah kelas VIIA yang terdiri dari 28 siswa sedangkan kelas 

kontrolnya dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah kelas VII B yang terdiri 

dari 28 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

yang terdiri dari dua macam, yaitu: NHT dan TPS. Adapun varibel terikat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar siswa. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah The 

Randomized Control Group Pretest-Posttest Design yaitu menggunakan dua kelas yang 

dipilih secara acak (Sugiyono 2012: 114), kemudian untuk mengetahui kondisi awal hasil 

belajar siswa data diambil dengan memberikan tes Pretest adakah perbedaan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol selanjutnya diberi posttest untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar dari penerapan model setelah diberikan perlakuan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk mendapat data 

nama-nama siswa beserta nilai ulangan mata pelajaran matematika, dan metode tes untuk 

mengukur hasil belajar matematika siswa setelah diberi perlakuan. Instrumen yang digunakan 

adalah tes hasil belajar pretest dan posttest. Instrumen tes hasil belajar pretest dan posttest 

berupa 5 soal uraian yang disusun berdasarkan SK, KD, dan indikator materi. 

 

Tabel 1. Kisi-Kisi Soal pretest dan posttes 

1. Kisi-kisi Soal Pretest 

Materi Kompetensi Dasar Indikator Soal Nomor Soal 

Aritmatika Sosial 3.4   Menggunakan 

konsep aljabar 

dalam 

menyelesaikan 

masalah aritmatika 

sosial sederhana 

1. Menghitung harga satuan 

dan banyaknya barang 

yang dibeli 

2. Menentukan harga 

pembelian dan penjualan 

serta keuntungan dan 

kerugian 

3. Menentukan presentase 

rugi 

4. Menghitung harga diskon 

dari suatu barang 

5. Menentukan netto dari 

suatu barang 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Kisi-kisi Soal Posttest 

Materi Kompetensi Dasar Indikator Soal Nomor Soal 
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Aritmatika Sosial Menggunakan konsep 

aljabar dalam pemecahan 

masalah aritmatika sosial 

yang sederhana 

1. Menghitung besar 

keuntungan 

2. Menghitung harga jual 

jika diketahui rugi 

3. Menghitung besar harga 

pembelian jika diketahui 

persentase keuntungan 

4. Menghitung harga beli 

jika diketahui diskon 

5. Menghitung keuntungan 

jika diketahui netto, 

bruto, jual dan harga beli 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

memberi gambaran (deskripsi) mengenai subjek yang diteliti dan analisis hasil tes yang 

meliputi (1) uji normalitas (Shapiro-Wilk) karena jumlah sampel kelas kontrol dan kelas 

eksperimen masing-masing kurang dari sama dengan 50 (Sembiring, 2003); (2) uji 

homogenitas (Levene’s Test for Equality of Variances); dan (3) uji beda rerata (Independent 

Sample t-test). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Kondisi Awal Siswa 

1. Kondisi Awal Hasil Belajar Matematika Siswa 

Data nilai pretest digunakan untuk melihat hasil belajar matematika siswa 

sebelum dilakukan penelitian dan diberikan perlakuan. Data yang digunakan sebagai 

pretest adalah nilai murni tes ulangan matematika pada materi aritmatika social 

dengan tingkat kesulitan rendah untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

perhitungan statistika deskriptif untuk kemampuan awal siswa kelas VII A dan kelas 

VII B. Hasilnya dapat dilihat padaTabel 2. 

Tabel 2. Deskripsi Kemampuan Awal Siswa 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eksperimen (NHT) 28 44 80 62.57 8.875 

Kontrol (TPS) 28 42 78 58.79 10.174 

Valid N (listwise) 28     

 

Berdasarkan Tabel 2 terlibat bahwa nilai maksimum dan nilai rata-rata pada 28 

siswa yang masuk ke dalam kelas eksperimen lebih unggul daripada 28 siswa pada 

kelas kontrol. Hal ini terlihat bahwa nilai maksimum untuk kelas eksperimen adalah 

80 lebih tinggi dari nilai maksimum kelas kontrol yang hanya 78, sedangkan nilai 
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rata-rata untuk kelas ekperimen (62,57) lebih tinggi daripada kelas kontrol (58,79). 

Adapun nilai minimum untuk kelas kontrol (42) lebih rendah daripada kelas 

eksperimen (44), sedangkan standar deviasi dari kelas kontrol (10,174) lebih baik 

daripada standar deviasi kelas eksperimen(8,875). 

2. Uji Beda Rerata Kondisi Awal Siswa 

Uji keseimbangan kondisi awal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelas memiliki kemampuan yang sama atau seimbang. Hasil uji Normalitas 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Uji Normalitas Kondisi Awal 

 

 

Kelas 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen (NHT) .942 28 .126 

Kontrol (TPS) .960 28 .352 

     

   

Berdasarkan Tabel 3. Hasil uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi untuk 

kelas eksperimen memiliki taraf signifikan 0,126 dan kelas kontrol memiliki taraf 

signifikan 0,352. Kedua kelas memiliki taraf signifikan lebih dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Adapun untuk uji homogenitas dan uji Independent Sample T-Test dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Uji Homogenitas dan Uji Independent Sample T-Test 

 Kemampuan Awal Siswa 

  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 

Ni

lai 

Equal 

variances 

assumed 

1.239 .271 1.484 54 .144 3.786 2.551 -1.330 8.901 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1.484 53.024 .144 3.786 2.551 -1.332 8.903 
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Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil uji homogenitas menggunakan uji Levene’s 

Test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,271 > 0,05 yang berarti kedua kelas 

berasal dari populasi yang memiliki variansi sama (homogen). Berdasarkan hasil uji 

normalitas dan uji homogenitas maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 

dalam kondisi seimbang. Untuk memperkuat hasil ini dapat dilakukan uji independent 

sample t-test. Hasil uji tersebut menghasilkan nilai signifikansi 0,144 > 0,05 yang 

berarti tidak terdapat perbedaan nilai rerata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dalam kondisi seimbang. Oleh karena itu, kedua kelas diberikan perlakuan yang 

berbeda. 

B. Hasil Kondisi Akhir Siswa 

1. Kondisi Akhir Hasil Belajar Matematika Siswa 

Data kemapuan akhir siswa diperoleh dari nilai postest matematika siswa yang 

diambil setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperetif tipe NHT dan TPS. Data skor posttest digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar matematika siswa setelah dilakukan penelitian dan diberikan perlakuan. 

Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Deskripsi Kondisi Akhir Siswa 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eksperimen (NHT) 28 64 92 78.04 6.443 

Kontrol (TPS) 28 52 84 71.14 7.432 

Valid N (listwise) 28     

 

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh hasil bahwa rata-rata nilai posttest kelas 

eksperimen yaitu 78,04 lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu 71,14. Nilai minimal 

kelas kontrol yaitu 52 lebih rendah dibanding dengan kelas eksperimen yaitu 64, nilai 

maksimal untuk kelas eksperimen yaitu 92 dan kontrol yaitu 84. Standar deviasi untuk 

kelas kontrol (7,432) lebih baik daripada standar deviasi kelas eksperimen (6,443). 

Hal ini berarti keberagaman nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol.  

2. Uji Beda Rerata Kondisi Akhir Siswa 

Uji beda rerata kondisi akhir dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

setelah diberika perlakuan atau treatment yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dan TPS. Hasil uji Normalitas posttest dapat dilihat pada Tabel 6 berikut 
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Tabel 6. Uji Normalitas Kondisi Akhir Siswa 

 

Kelas 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen (NHT) .977 28 .769 

Kontrol (TPS) .946 28 .159 

    

Hasil uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi untuk kelas eksperimen 

sebesar 0,769 dan untuk kelas kontrol sebesar 0,159, dimana nilai signifikansi kedua 

tersebut lebih dari 0,05. Hal ini berarti nilai posttest pada setiap kelas masing-masing 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Adapun untuk uji homogenitas dan 

uji Independent Sample T-Test dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Uji Homogenitas dan Uji Independent Sample T-Test 

 Kemampuan Akhir Siswa 

  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 

Nil

ai 

Equal 

variances 

assumed 

.305 .583 
3.70

8 
54 .000 6.893 1.859 3.166 10.620 

Equal 

variances not 

assumed 

  
3.70

8 

52.9

35 
.001 6.893 1.859 3.164 10.621 

 

Berdasarkan Tabel 7. hasil uji homogenitas menggunakan uji Levene’s Test 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,583 > 0,05 yang berarti kedua kelas berasal 

dari populasi yang memiliki variansi sama (homogen). Oleh karena itu, uji 

independent sample t-test yang digunakan adalah Equal variances assumed. Hasil uji 

tersebut menghasilkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti nilai rerata antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak sama atau terdapat terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS di SMP  N 7 Salatiga. Hal ini tampak dari 

nilai rerata kelas eksperimen 78,04 lebih tinggi daripada kelas kontrol 71,14. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan model pembelajaran 
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kooperatif tipe NHT lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa dengan  

model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

 

C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 Salatiga 

selama 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam pelajaran. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS. Hal ini terjadi karena dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT mengajarkan siswa untuk bekerja sama, bertanggung 

jawab terhadap kelompok dan terhadap diri sendiri, sehingga siswa lebih termotivasi 

untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hasil penelitian Huda 

(2011) yang menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang benar, serta dapat  meningkatkan semangat kerja sama. Pelaksanaan 

proses pembelajaran kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil setiap 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa dengan diberikan penomoran pada masing-masing 

anggota kelompok, untuk membantu dalam  memahami sub topik yang akan dikerjakan 

bersama. Pemilihan anggota kelompok dilakukan secara heterogen agar memberikan 

kesempatan kepada seluruh siswa untuk saling berinteraksi dan menumbuhkan sikap 

toleransi.  

Tahap awal guru memberikan LKS kepada siswa. LKS ini disusun secara sistematik 

agar dapat membantu siswa memahami konsep secara mandiri dan melatih kemampuan 

berpikir siswa serta menambah pemahaman serta penguasaan siswa terhadap suatu 

materi. Siswa menjawab sesuai dengan instruksi yang telah diberikan dan mendiskusikan 

serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam LKS bersama dengan 

anggota kelompok masing-masing. Tahap selanjutnya adalah guru mengajukan 

pertanyaan yang terdapat didalam LKS. Pada tahap ini guru memanggil nomor anggota 

kelompok secara acak, kemudian siswa tersebut menjawab secara individu dan tidak 

boleh dibantu oleh anggota lainnya. Dalam hal ini siswa dituntut untuk mengingat 

kembali apa yang telah mereka pelajari bersama dengan kelompok masing-masing.  
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Pelaksanaan pada kelas kontrol dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS. Kegiatan pembelajaran siswa dapat aktif dan bertanggung jawab untuk setiap 

tugas yang diberikan kepadanya, karena sebelum siswa berdiskusi dengan teman 

sebangkunya, mereka harus mempunyai jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Siswa 

diarahkan untuk berdiskusi secara berpasangan untuk mengerjakan LKS yang telah 

disediakan oleh guru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Huda (2011) yang 

menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS  memugkinkan siswa untuk 

bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi 

siswa. 

Tahap-tahap yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS siswa dilatih untuk aktif berpikir, berdiskusi 

dan aktif dalam mengungkapkan ide yang mereka miliki. Sedangkan guru hanya 

membimbing dan mengontrol jalannya proses belajar agar berjalan lancar. Selain itu, 

pada pembelajaran kooperatif siswa dirangsang berperan aktif untuk menciptakan situasi 

belajar yang kondusif agar siswa termotivasi untuk menemukan pengetahuan dan 

memahami dengan baik materi pelajaran yang diberikan sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada tahap berdiskusi, 

hampir seluruh kelompok melakukan diskusi dengan baik. Hal ini terjadi karena masing-

masing siswa memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap diri sendiri. Pada kelas 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe TPS tahap saling berpasangan dan 

berbagi, hanya beberapa siswa yang melakukan diskusi, sedangkan siswa yang lain 

cenderung melakukan keributan dan mengobrol. Hal ini terjadi karena terdapat pasangan 

yang salah satu anggotanya malas, maka akan ada yang harus melakukan semua 

pekerjaan yang diberikan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT guru mengajukan pertanyaan dari LKS 

kepada siswa dan meminta siswa untuk menjawab dengan memanggil nomor yang telah 

ditentukan. Pemanggilan nomor ini dilakukan secara acak dan pada saat menjawab siswa 

tersebut tidak dibantu oleh anggota kelompok lainnya, sehingga masing-masing siswa 

memiliki rasa tanggung jawab karena sewaktu-waktu nomor mereka akan dipanggil. 

Adanya tahap pemanggilan nomor secara acak ini membuat proses diskusi kelompok 

tidak membosankan, karena siswa akan mendapat tantangan pada saat nomor-nomor yang 

akan menjawab pertanyaan disebutkan secara bergantian oleh guru. Selain itu, tahap ini 

juga memberikan dampak yang positif terhadap keaktifan dan keterlibatan siswa dalam 

diskusi kelompok, serta membuat siswa semakin termotivasi untuk belajar. Sedangkan 
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dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS, pada saat guru mengajukan pertanyaan, 

siswa hanya menjawab dari hasil jawaban LKS yang mereka kerjakan dan siswa lainnya 

pun boleh membantu siswa tersebut. Hal ini membuat siswa kurang memiliki rasa 

tanggung jawab karena mereka beranggapan teman yang lain dapat membantunya saat 

mereka mengalami kesulitan pada saat menjawab pertanyaan.  

Perbedaan langkah ini menimbulkan dampak yang berbeda. Model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT yang terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi bersama kelompok kemudian diakhir diskusi dilakukan presentasi oleh 

masing-masing anggota kelompok tanpa bantuan dari anggota lainnya memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap pemahaman dan hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang terlebih dahulu memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara individu baru kemudian mereka saling 

berbagi dan berdiskusi dengan siswa lainnya. Hal ini terjadi karena pada proses model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi terhadap kelompok dan diri sendiri. Sehingga, hasil belajar matematika siswa 

kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dan TPS pada materi aritmatika sosial kelas VII di SMP Negeri 7 Salatiga. 

Kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki rata-

rata hasil belajar matematika 78,04 lebih tinggi daripada model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS yang hanya 71,14. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada hasil belajar 

matematika siswa dengan  model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Selain itu, penelitian 

ini berimplikasi terhadap  interaksi siswa dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru 

menjadi lebih aktif dan siswa berani bertanya jika mengalami kesulitan, sehingga 

berdampak siswa lebih kreatif dalam menentukan ide-ide penyelesaian masalah. 
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