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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pedurungan Lor 02 Semarang yang 

melibatkan guru kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang dan subjek 

penelitian adalah siswa kelas IV SD yang diberikan perlakuan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Tahapan yamg 

dilakukan sebelum melaksanakan penelitian adalah: (1) meminta ijin observasi 

dan penelitian di SD Pedurungan Lor 02 Semarang sebagai subjek penelitian, (2) 

mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam melaksanakan 

penelitian, (3) menyusun rancangan pembelajaran dan menyusun instrumen 

observasi, (4) pelaksanaan penelitian penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) terhadapa hasil belajar matematika kelas IV SD. 

Ada beberapa persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian di SD Pedurungan Lor 02 Semarang yang menjadi subjek penelitian. 

Pertama, memohon pembuatan surat ijin observasi dan penelitian dari pihak 

Fakultas kemudian melakukan kunjungan ke SD untuk meminta daftar nilai UTS 

kelas IV guna mengetahui data nilai awal mata pelajaran matematika siswa kelas 

IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang, serta untuk menentukan SK dan KD yang 

akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun Standar Kompetensi yang 

dipilih untuk melakukan penelitian adalah menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat dan Kompetensi Dasarnya adalah menjumlahkan bilangan bulat. 

Kedua, menyusun instrumen soal berdasarkan SK dan KD tersebut lalu diuji 

cobakan di tempat yang sama namun pada kelas V SDN Pedurungan Lor 02. Butir 

soal pretest dan posttest yang diujikan sebanyak 30 soal dan diperoleh hasil soal 

yang valid 15 soal dan yang digunakan untuk soal pretest dan posttest seluruh 

item soal valid yaitu 15 soal. Ketiga, penyusunan RPP dan lembar observasi yang 

sesuai dengan sintak pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) yang kemudian di konfirmasikan kepada guru kelas IV guna mengetahui 

gambaran pelaksanaan penelitian. Setelah instrumen pembelajaran sudah siap, 
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tahap selanjutnya adalah mengecek kesiapan guru dalam memahami sintak 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) serta menyerahkan 

semua instrumen pemblejaran. Setelah semua syarat sudah terpenuhi untuk 

melaksanakan penelitian, tahap akhir adalah penelitian. Berikut rincian kegiatan 

penelitian di SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Tabel 4.1 

Jadwal Kegiatan Penelitian di SDN Pedurungan Lor 02 Semarang 

No. Hari/Tanggal Rincian Kegiatan 

1. 28 Maret 2016 Meminta ijin observasi dan penelitian kepada 

kepala sekolah SDN Pedurungan Lor 02 

Semarang dan meminta nilai hasil belajar siswa 

kelas IV kepada guru kelas IV SDN Pedurungan 

lor 02 Semarang 

2. 1 April 2016 Menemui guru kelas IV dan menjelaskan 

mekanisme penelitian yang akan dilakukan terkait 

sintak model kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) serta meminta meminta silabus, 

SK, dan KD untuk menentukan materi yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

3. 15 April 2016 Menyerahkan RPP kepada guru kelas IV dan 

menjelaskan cara penyampaian materi sesuai RPP 

dengan beracuan pada sintak pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

4. 23 April 2016 Pemberian soal pretest. 

5. 25 April 2016 Pelaksanaan tindakan atau treatment pertemuan 

ke-I 

6. 27 April 2016 Pelaksanaan tindakan atau treatment pertemuan 

ke-II 

7. 30 April 2016 Pemberian soal posttest. 
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Sejalan dengan pengimplementasian sintak pembelajaran yang ada dalam 

RPP, dilakukan kegiatan observasi/pengamatan demi kesesuaian antara 

pelaksanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran. Kegiatan pengamatan 

pembelajaran oleh guru tersebut dapat diamati dalam lembar observasi yang 

memuat aspek-aspek dalam sintak pembelajaran. Lembar observasi tersebut 

berguna untuk mengetahui sudah terlaksana atau tidak. Lembar observasi dibuat 

sesuai dengan kisi-kisi instrumen observasi yang sudah dibuat sebelumnya. 

Lembar observasi guru dibagi menjadi tiga tahap yakni kegiatan awal (tahap 

mempersiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran), kegiatan inti (pembegian 

kelompok, pemberian tugas, diskusi masalah, memanggil nomer anggota, 

pemberian tanggapan, dan kesimpulan), dan kegiatan akhir (merefleksi kegiatan 

pembelajaran dan menyimpulakan pembelajaran). Kegiatan awal terdiri dari 4 

item indikator, kegiatan inti terdiri dari 11 item indikator, dan kegiatan akhir 

terdiri dari 3 item indikator. Jumlah keseluruhan aspek yang akan diamati adalah 

18 item indikator. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali. Pada pertemuan 

pertama proses pembelajaran terlaksana dengan baik, siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan guru dapat mengkondisikan siswa untuk tetap 

kondusif. Selama pembelajaran kegiatan awal tidak ada kendala, guru juga 

melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu mulai dengan 

penyampaian materi awal siswa melalui media kancing positif dan kancing 

negatif. Pada kegiatan inti guru memulai membagi siswa dalam kelompok dengan 

cara berhitung dari 1 sampai 6. Setelah berhitung siswa mulai mencari rekan satu 

kelompoknya.  Namun, pada saat pencarian rekan satu kelompok, kelas mulai 

gaduh dan tidak kondusif sehingga memakan banyak waktu untuk melanjutkan 

kekegiatan berikutnya. Guru melanjutkan kegiatan berikutnya yaitu pemberian 

soal dan meminta siswa untuk berdiskusi. Selama diskusi, kelas mulai kondusif, 

tidak terlalu ramai, semua siswa tertuju pada soal yang sudah diberikan. Siswa 

memulai kegiatan diskusi dengan sangat antusias. Selama kegiatan diskusi guru 

berkeliling kelas untuk mengamati kegiatan diskusi siswa, membantu kelompok 

jika kelompok mengalami kesukaran dalam mengerjakan tugas kelompok. Setelah 
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berkeliling kelas, guru membuat undian untuk kegiatan berikutnya. Setelah selesai 

mengerjakan tugas dari guru, guru memulai mengacak undian dan lalu memanggil 

nomer undian yang sesuai dengan nomer siswa. Siswa mulai menuliskan jawaban 

di papan tulis, dan seterusnya sampai semua siswa maju menuliskan jawabannya 

di papan tulis. Berikutnya adalah guru bertanya kepada siswa mengenai jawaban 

yang sudah dituliskan pada papan tulis. Kegiatan akhir adalah menyimpulkan 

materi yang sudah di pelajari, melakukan refleksi, pemberian tindak lanjut berupa 

Pekerjaan Rumah dan pemberian evaluasi. 

Pada pertemuan kedua, pembelajaran matematika dimulai pada saat setelah 

pembelajaran olah raga. Siswa di dalam kelas tidak terlalu seantusias 

pembelajaran pertemuan pertama. Pada saat itu juga, guru memberikan motivasi 

pada siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan rasa tanggung jawab. Setelah 

pemberian motivasi, keadaan kelas mulai kondusif dan kembali antusias. Guru 

memulai melanjutkan kegiatan pembelajaran, penyampaian materi baru dengan 

media yang sama, yaitu kancing positif dan kancing negatif. Siswa mulai 

membentuk kelompok kembali dan dalam pembentukan kelompok pada 

pertemuan kedua tidak segaduh pada saat pertemuan pertama, karena mereka 

sudah mengetahui rekan satu kelompoknya. Kegiatan diskusi mulai berlangsung 

dengan keadaan yang kondusif. Selanjutnya membuat nomer undian untuk giliran 

menjawab semua soal yang sudah dikerjakan. Pada saat siswa dipanggil sesuai 

dengan nomer kepala, satu persatu siswa maju kedepan untuk menuliskan 

jawaban hasil diskusi di papan tulis. Guru memulai membahas dan meminta siswa 

yang lainnya menanggapi jawaban teman yang sudah mempresentasikan hasil 

diskusi, dalam kegiatan ini siswa banyak memberikan tanggapan sehingga kelas 

mulai tidak kondusif, namun guru langsung menengahi lalu menarik kesimpulan 

dari semua jawaban siswa, dan seterusnya hingga tiap siswa mempresentasikan 

jawabnnya di papan tulis. Setelah pembelajaran berlangsung siswa diminta untuk 

kembali ke tempat duduk masing-masing. Guru memulai membagikan soal 

evaluasi pada siswa. Untuk lebih jelasnya dalam kesesuaian implementasi 

pembelajaran dengan sintak dapat disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Keterlaksanaan Sintak Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head 

Together (NHT) 

No. Sintak Pembelajaran 
Butir 

Pengamatan 

Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Kedua 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal 4 3 1 4 - 

2. Kegiatan Inti 

 - Pembagian kelompok 3 3 - 3 - 

 - Pemberian tugas 1 1 - 1 - 

 - Diskusi masalah 2 2 - 2 - 

 
- Memanggil nomer 

anggota 
3 3 - 3 - 

 - Pemberian tanggapan 1 1 - 1 - 

 - Kesimpulan  1 1 - 1 - 

3. Kegiatan Akhir 3 3 - 3 - 

Jumlah 18 17 1 18 - 

Skor  94,44% 100% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik analisis bahwa pada saat kegiatan 

awal tidak terlaksana 1 butir indikator tepatnya pada butir indikator memberikan 

motivasi saat awal pembelajaran karena terlalu bersemangat untuk langsung 

masuk kedalam materi pembelajaran sehingga tidak memberikan motivasi 

terhadap siswa. Pada saat pertemuan kedua guru memperbaikinya, guru 

memberikan motivasi kepada siswa. 

4.2. Data Hasil Penelitian 

Hasil analisis data dalam penelitian ini meliputi hasil anaslisi hasil belajar 

pretest dan posttest, hasil uji normalitas dan uji hipotesis. Hasil analisis data 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas data dalam penelitian. 

4.2.1. Data Hasil Belajar Pretest 

Data hasil belajar pretest berfungsi untuk mengukur hasil belajar 

matematika sebelum diberi treatment atau perlakuan penggunaan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Rangkuman 

distribusi frekuensi skor hasil belajar pretest siswa kelas IV SDN Pedurungan lor 

02 Semarang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

Kategori Interval Skor Frekuensi Prosentase 

Tinggi 75< x ≤ 84 13 27% 

Sedang 60< x ≤ 74 30 62% 

Rendah 50< x ≤ 59 5 10% 

Jumlah 48 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi skor hasil belajar 

pretest yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu kategori tinggi, sedang, 

dan rendah. Skor hasil belajar pretest siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 

Semarang dijelaskan sebagai berikut. Siswa kelas IV berjumlah 48, siswa yang 

masuk ke dalam kategori tinggi sebanyak 13 siswa dengan prosentase 27%, lalu 

untuk kategori sedang sebanyak 30 siswa dengan prosentase 62%, dan yang 

terakhir kategori rendah hanya terdapat 5 siswa dengan prosentase 10%. Pada 

tabel 4.3 dapat dibuat grafik tabel batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik Batang Skor Hasil Belajar Pretest 
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Setelah data hasil pretest dianalisis dengan distribusi frekuensi dan tabel, 

kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggunakan 

program SPSS 16 for windows, maka akan diperoleh nilai minimum, nilai 

maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut adalah hasil pengolahan data hasil 

belajar pretest yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 48 50 80 67.60 8.932 

Valid N (listwise) 48     

Dari Tabel diatas diketahui bahwa N menyatakan banyaknya siswa yaitu 

48 diperoleh bahwa nilai minimum 50, nilai maksimum 80 dengan mean 67,60 

dan standar deviasinya adalah 8,932. Standar deviasi adalah standar 

penyimpangan oleh sebaran data yang ada, jika semakin besar standar deviasinya 

maka sebaran datanya akan semakin jauh dari mean dan kebalikannya jika standar 

deviasinya kecil maka sebaran datanya tidak terlalu jauh dari mean yang ada. 

4.2.2. Data Hasil Belajar Posttest 

Data hasil belajar posttest berfungsi untuk mengukur hasil belajar 

matematika sesudah diberi treatment atau perlakuan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Rangkuman 

distribusi frekuensi skor hasil belajar pretest siswa kelas IV SDN Pedurungan lor 

02 Semarang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Posttest Siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

Kategori Interval Skor Frekuensi Prosentase 

Tinggi 83< x ≤ 100 23 57% 

Sedang 69< x ≤ 82 16 34% 
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Rendah 55< x ≤ 68 7 14% 

Jumlah 48 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui distribusi skor hasil belajar 

postteest yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu kategori tinggi, sedang, 

dan rendah. Skor hasil belajar pretest siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 

Semarang dijelaskan sebagai berikut. Siswa kelas IV berjumlah 48, siswa yang 

masuk ke dalam kategori tinggi sebanyak 23 siswa dengan prosentase 57%, lalu 

untuk kategori sedang sebanyak 16 siswa dengan prosentase 34%, dan yang 

terakhir kategori rendah hanya terdapat 7 siswa dengan prosentase 14%. Pada 

tabel 4.3 dapat dibuat grafik tabel batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Grafik Batang Skor Hasil Belajar Posttest 

Setelah data hasil posttest dianalisis dengan distribusi frekuensi dan tabel, 

kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggunakan 

program SPSS 16 for windows, maka akan diperoleh nilai minimum, nilai 

maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut adalah hasil pengolahan data hasil 

belajar pretest yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.6 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

posttest 48 55 100 84.38 13.669 

Valid N (listwise) 48     

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa N menyatakan banyaknya siswa 48 

diperoleh bahwa nilai minimum 55, nilai maksimum adalah 100 dengan mean 

84,38 dan standar deviasinya adalah 13,669. 

4.3. Analisis Data 

Data yang dianalisis adalah dari skor nilai siswa berupa hasil belajar 

Matematika yang berupa pretest maupun posttest. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan SPSS 16 for windows dengan analisis parametrik untuk analisis 

deskriptifnya. 

4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu cara untuk memeriksa 

keabsahan/normalitas sampel. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa yang dinilai dengan menggunakan pretest dan hasil belajar siswa yang 

dinilai dengan menggunakan posttest pada kelas eksperimen berdistribusi normal 

atau tidak. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan bantuan 

software SPSS 16 for windows dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

pada taraf signifikasi 5% atau α = 0,05. Uji normalitas yang dilakukan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 

Uji Normalitas Hasil Belajar Pretest dan Posttest 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  pretest posttest 

N 48 48 

Normal Parameters
a
 Mean 67.60 84.38 

Std. Deviation 8.932 13.669 

Most Extreme Differences Absolute .189 .160 

Positive .136 .126 

Negative -.189 -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.310 1.106 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065 .173 

a. Test distribution is Normal. 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Mean dari pretest 

menunjukkan 67,60 dan pada posttest 84,38 dengan Std. Deviation pada pretest 

8,932 dan pada posttest 13,669. Hasil tabel 4.7 menunjukkan bahwa Sig. (2-tailed) 

pada pretest 0,065 dan pada posttest 0,173 di mana angka Sig. (2-tailed) lebih dari 

0,05. Jadi, dengan demikian bahwa data untuk hasil belajar pretest dan posttest 

distribusinya normal. 

4.3.2. Uji Beda 

Uji beda ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT). Cara melakukan uji beda ini digunakan 

paired sample t test dengan SPSS 16.0 for windows. Uji beda paired sample t test 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Uji Beda Paired Sample  t Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 67.60 48 8.932 1.289 

posttest 84.38 48 13.669 1.973 
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest & posttest 48 .811 .000 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 nilai rata-rata pretest 67,60 dengan jumlah data 48, 

standar deviation 8,932, dan standar error mean 1,289. Nilai rata-rata posttest 

84,38 dengan jumlah data 48, standar deviation 13,669, dan standar error mean 

1,973. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ada peningkatan hasil sebelum 

penelitian dan sesudah penelitian dengan adanya peningkatan mean. 

Berdasarkan paired sample correlation didapatkan nilai korelasi sebesar 

0,811 dengan signifikansi 0,000 (0,000 < 0,05). Hal ini berarti terdapat perbedaan 

yang signifikan antara data sebelum dan sesudah penelitian, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima atau ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil 

belajar matematika bagi siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Perbedaan tersebut terlihat dari hasil rata-rata tes sebelum penelitian sebesar 67,60 

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata sesudah penelitian sebesar 84,38 

sehingga terdapat perbedaan. 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

pretest - 

posttest 

-

16.77

1 

8.283 1.196 

-

19.17

6 

-

14.36

6 

-

14.02

8 

47 .000 
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4.4. Pembuktian Hipotesis 

4.4.1. Hipotesis Uji Normalitas 

Hipotesis yang dirumuskan pada uji normalitas sebelumnya terdapat dua 

hal yang diteliti yaitu: 

H0 : data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil uji hipotesis normalitas data dengan kriteria 

nilai signifikansi pretest 0,65 dan signifikansi posttest 0,173. Kesimpulan dapat 

diambil dari kaidah keputusan: 

a. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima Ha ditolak. Berarti data 

berdistribusi normal. 

b. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berarti data 

berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan kaidah keputusan tersebut, ternyata nilai sig. (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05 sehingga H0 diterima Ha ditolak. 

4.4.2. Hipotesis Uji Beda 

Hipotesis yang dirumuskan pada uji beda sebelumnya terdapat dua hal 

yang diteliti yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 

SDN Pedurungan Lor 02 Semarang Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Ha : Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Tabel (uji t) menunjukkan hasil uji hipotesis perbedaan rata-rata dalam 

pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan dari hipotesis tersebut 

dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan melihat nilai Sig.(2-tailed) 

dan cara yang kedua dilakukan dengan melihat thitung dan menentukan ttabel. 

Cara pertama dengan melihat tabel 4.8 nilai sig. (2-tailed) adalah .000. 

Kesimpulan dapat diambil dari kaidah keputusan: 
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a. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berarti 

tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 

SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

b. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Berarti ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Berdasarkan kaidah keputusan tersebut, ternyata nilai sig. (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05 atau 0,000 > 0,05, sehingga Ha diterima H0 ditolak. 

Pada tabel Paired Samples Statistics sesungguhnya sudah terlihat adanya 

perbedaan antara pretest dan posttest, dalam kolom rata-rata menunjukkan 

perbedaan pretest dan posttest dari 67,60 menjadi 84,38 dengan standar deviation 

8,932 dan 13,669 dan standar error mean 1,289 menjadi 1,973. 

Cara kedua ada hubungannya dengan thitung (Paired Sample Test). Pada tabel 

4.8 thitung = 14,028. Kemudian, cara menentukan ttabel dicari dengan menggunakan 

tabel t. Terlebih dahulu dicari df = N – 1. Maka 48 – 1 = 47. Jadi dengan melihat 

tabel t dapat diketahui ttabel = 2,011. Kemudian dibuktikan hipotesisnya melalui 

kaidah keputusan sebagai berikut: 

a. Jika thitung < ttabel. Maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berarti tidak ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

b. Jika thitung > ttabel. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Berarti ada pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 

02 Semarang. 

Berdasarkan kaidah keputusan tersebut, ternyata thitung (14,028) > ttabel (2,011), 

maka Ha diterima H0 ditolak. 

Keputusannya berarti Ha diterima dan H0 ditolak dan hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
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Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang diterima. Sedangkan hipotesis yang menyatakan 

tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Pedurungan 

Lor 02 Semarang ditolak. 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran yang dilakukan dalam kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 

Semarang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil belajar 

siswa. 

Seluruh siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlibat langsung dalam pembelajaran 

karena dalam pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT), sehingga seluruh siswa aktif dalam kegiatan kelompok. 

Keaktifan siswa ditonjolkan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

antara lain: 

a. Siswa dibagi ke dalam kelompok secara acak, dikegiatan ini siswa belajar 

menerima perbedaan dan latar belakang dari masing-masing rekan dalam satu 

kelompok. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya, 

dikegiatan ini siswa belajar bagaimana bekerjasama dalam satu kelompok 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya mengetahui jawabannya dengan baik. Dalam 

kegiatan ini siswa belajar berdiskusi yang baik, mendengarkan pendapat teman 

yang lainnya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar dari 

kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka. Kegiatan 

ini mengajarkan siswa untuk percaya diri dalam menyampaikan sesuatu di 

depan umum. 
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e. Tanggapan teman yang lain. Siswa dapat belajar menerima masukan yang 

berbeda dari teman yang lainnya. 

f. Menyimpulkan hasil diskusi. Disini siswa dapat termapil dalam menyimpulkan 

bersama dari materi yang dipelajari. 

Siswa dapat berinteraksi dengan teman lain dalam kegiatan diskusi dan 

mendorong siswa untuk bekerjasama dalam satu kelompoknya. Pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) ini juga mengajarkan siswa 

untuk menjadi pendengar yang baik, berdiskusi dan menghargai pendapat teman 

yang lainnya. Hal ini dapat berdampak positif terhadap hasil belajar siswa karena 

dalam diskusi siswa yang belum paham atau kemampuannya masih rendah dapat 

dibantu oleh teman satu kelompok yang lebih paham atau pandai. Melalui 

kegiatan belajar berkelompok dengan teman, siswa akan merasakan nyaman, tidak 

ada rasa malu bertanya karena biasanya siswa malu bertanya dengan guru 

mengenai hal yang belum dipahami. Keberhasilan yang dicapai juga bukan hanya 

karena siswa yang pandai saja, tapi karena adanya hubungan antar personil yang 

saling mendukung, saling membantu dalam  kesulitan mengerjakan tugas, saling 

menghargai dan peduli antar teman dalam kelompoknya. Secara umum terjadinya 

hasil belajar dan pencapaian tingkat berpikir siswa dimungkinkan karena dalam 

pembelajaran dikembangkan kegiatan siswa dalam bekerja sama,  interaksi dari 

latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dikerjakan secara bersama sehingga dapat 

membangun motivasi belajar pada siswa dan pada akhirnya berpengaruh pada 

hasil belajar yang diperoleh. 

Hasil temuan pada saat pembelajaran di kelas IV mengindikasikan bahwa 

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dalam menyampaikan materi pelajaran matematika pada pokok bahasan 

penjumlahan bilangan bulat berpengaruh positif terhadap pembelajaran yaitu 

pembelajaran lebih interaktif, lebih menarik, kerjasma yang baik akan tercipta, 

dan akan melatih tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini 

siswa diharapkan dapat memahami bahwa belajar berkelompok lebih mudah dan 
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peran guru dalam kelas hanya sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga hasil 

belajar siswa dapat tercapai secara maksimal. 

 


