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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dikemukakan pada 

bab I bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan 

tipe Student Teams Achievement Division terhadap hasil belajar siswa pada materi 

pokok Tata Surya dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together dan tipe Student Teams Achievement Division. Berikut hasil analisis data 

yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh di lapangan. 

A. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dan dianalisis dalam penelitian ini adalah skor tes 

kemampuan hasil belajar siswa pada materi Tata Surya,  yang terdiri dari skor tes 

awal (pretest) dan skor tes akhir (posttest).  Dari data yang diperoleh dilakukan 

pengujian untuk mengetahui hasil belajar biologi  siswa yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division. Kemudian 

dilakukan perbandingan antara hasil belajar siswa kelas NHT dan kelas STAD. 

1. Hasil Belajar Siswa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan tipe Student Teams 

Achievement Division terhadap hasil belajar IPA Terpadu siswa. Data hasil belajar 
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siswa diperoleh melalui pemberian tes hasil belajar (THB). Tes hasil belajar 

diberikan sebelum  model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together dan tipe Student Teams Achievement Division diterapkan yaitu dalam 

bentuk pretest dan kemudian diberikan pada akhir kegiatan penelitian yaitu 

setelah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan tipe 

Student Teams Achievement Division diterapkan dalam bentuk posttest dengan 

jumlah soal sebanyak dua puluh (20) nomor, lampiran (12) dalam bentuk pilihan 

ganda. Pembobotan nilai yang diperoleh siswa apabila siswa menjawab dengan 

benar diberi skor 1 dan apabila menjawab salah dberi skor 0. Jika siswa menjawab 

benar semua akan memperoleh skor 20. Dan nilai ini kemudian dikonversi 

(dibobotkan) ke dalam nilai yang beskala 0-100, sehingga nilainya menjadi 100 

jika menjawab benar semua  dan akan mendapatkan nol (0) jika menjawab salah 

semua. 

Hasil nilai siswa sebelum mendapatkan kedua pembelajaran (pretest) dan 

sesudah mendapatkan/menerapkan pembelajaran NHT dan STAD (posttest) 

secara terperinci terdapat pada lampiran 17 dan lampiran 18 sedangkan 

rekapitulasi hasil belajar siswa terdapat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut. 

Tabel 4.1 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Numbered Heads Together 

No  Nama Siswa Hasil Belajar 
U1 U2 P KKM 

SMP 
Angkasa 

Penfui ≥ 65 

Depdiknas ≥ 
75 
 

1. A.P. Maroe 45 80 35 T T 
2. E.Lopez 45 80 35 T T 
3. F.L. Tolang 30 80 50 T T 
4. G.N. S. Nenobahan 55 90 35 T T 
5. I.V.A. Belo 40 90 50 T T 
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6. J.E. Bani 50 85 35 T T 
7. J. Jei 40 85 45 T T 
8. L.A. Y. L. Amsaijo 50 85 35 T T 
9. M.R.Nuary 40 85 45 T T 
10. N.S.Sinlaeloe 50 80 30 T T 
11. N.R.Apu 50 90 40 T T 
12. O.Mully 35 70 35 T TT 
13. P.A. Nuhan 20 75 55 T T 
14. R.Y.  Faot 40 85 45 T T 
15. R.L. Manumesa 30 75 45 T T 
16. S.L. Soerach 65 95 30 T T 
17. S.Tahal 35 70 35 T TT 
18. S.Pratama 60 85 25 T T 
19. U.A.L. Praing 80 95 15 T T 
20. W.A.Nubatonis 40 80 40 T T 

Jumlah  900 1660 760  

Rata-rata 45 83 38  

Keterangan     : U1 : Pretest    U2 : Posttest   KKM : Kriteria Ketuntasan 
Minimal 

              T : Tuntas        TT: Tidak Tuntas      P : Peningkatan 
 

Dari hasil analisis perhitungan hasil belajar siswa seperti yang terdapat pada 

tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa nilai hasil posttest lebih besar dari nilai 

pretest. Hal ini dapat dilihat pada kisaran nilai pada saat pretest yakni pada 

interval 20-80 naik menjadi 70-95 setelah posttest. Begitupula rata-rata tes 

formatifnya baik itu pretest dan posttest mengalami peningkatan dari 45 ke 83% 

dengan peningkatan sebesar 38. Ini berarti secara kuantitatif hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

Jika dilihat dari kisaran nilai posttest pada model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT yakni 70-95 jika dikonfirmasikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimum 

yang ditentukan oleh Depdiknas yaitu ≥ 75 dan yang ditetapkan oleh SMP 

Angkasa Penfui Kupang yaitu ≥ 60, maka pada model pembelajaran kooperatif 
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tipe NHT yang siswanya berjumlah 20 orang terdapat 18 orang siswa yang 

dinyatakan tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 2 orang. 

Tabel 4.2 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Student Teams Achievement Division 

No Nama Siswa Hasil Belajar 
U1 U2 P KKM 

SMP 
Angkasa 

Penfui ≥ 65 

Depdiknas ≥ 
75 
 

1. A.Siki 20 75 50 T T 
2. D.C. Ahab 40 80 40 T T 
3. D.Hami 35 75 40 T T 
4. D.R. Pereira 20 80 40 T T 
5. D.Lasa 55 70 15 T TT 
6. F.Oematan 25 70 45 T TT 
7. F.L.Tolang 45 80 35 T T 
8. G.L.Tokan 50 85 35 T T 
9. I.K.Meul 60 80 20 T T 
10. J.Y.Adji 35 80 45 T T 
11. J.A. O. D. Diaz 35 75 40 T T 
12. K.J. Manu 50 80 30 T T 
13. K.I.Nenotek 55 80 25 T T 
14. L.A.Tunbonat 55 75 20 T T 
15. M.E.Molana 65 85 20 T T 
16. N.Nubatonis 20 70 50 T TT 
17. R.Tonbesi 35 75 40 T T 
18. R.Kilimandu 40 90 50 T T 
19. S.A.R.Wotan 55 75 20 T T 
20. Y.E. N. Kleden 40 80 40 T T 

Jumlah  835 1560 700  

Rata-rata 42 78 35  

Keterangan     : U1 : Pretest    U2 : Posttest   KKM : Kriteria Ketuntasan 
Minimal 

              T : Tuntas        TT: Tidak Tuntas      P : Peningkatan 
Sumber : Data olahan peneliti 
 

Dari hasil analisis perhitungan hasil belajar siswa seperti yang terdapat pada 

tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai hasil posttest lebih besar dari nilai 

pretest. Hal ini dapat dilihat pada kisaran nilai pada saat pretest yakni pada 20-65 

naik menjadi 70-90 setelah posttest. Begitupula rata-rata tes formatifnya baik itu 
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pretest dan posttest mengalami peningkatan dari 42 ke 78% dengan peningkatan 

sebesar 35. Ini berarti secara kuantitatif hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Selanjutnya, apabila dilihat dari kisaran nilai posttest pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yakni 70-90 jika dikonfirmasikan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimum yang ditentukan oleh Depdiknas yaitu ≥ 75 dan 

yang ditetapkan oleh SMP Angkasa Penfui Kupang yaitu ≥ 60, maka pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang siswanya berjumlah 20 orang terdapat 

17 orang siswa yang dinyatakan tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 3 orang. 

2. Hasil N-Gain 

Analisis skor Gain yang di Normalisasi (N-Gain) bertujuan untuk 

mengetahui selisih antara nilai pretest dan posttest untuk menunjukkan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah dilaksanakannya proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD. Hasil analisis 

data N-Gain dapat dilihat pada tabel 4.3 dan sedangkan hasil outputnya dapat 

dilihat pada lampiram 19 dan lampiran 20 

Tabel 4.3 Nilai N-Gain 
Kelompok sampel/ 
tipe pembelajaran 

Rata-rata N-
Gain 

Kategori 
peningkatan 

N-Gain 
tertinggi 

N-Gain 
terendah 

NHT 0.4 
 

Sedang 0.55 0.3 

STAD 0.4 Sedang 0.55 0.2 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, rata-rata N-Gain untuk kelas yang 

menggunakan tipe Numbered Heads Together adalah 0.4 dengan N-gain tertinggi 
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0.55 dan N-Gain terendah 0.3 sedangkan N-Gain untuk kelas yang menggunakan 

tipe Student Teams Achievement Division adalah 0.4 dengan N-Gain tertinggi 0.55 

dan N-Gain terendah 0.2 dan masuk dalam kategori sedang artinya bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan 

tipe Student Teams Achievement Division sama-sama dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi Tata Surya. 

3. Uji hipotesis 

Sebelum dilakukan uji t, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas data tes awal dan tes akhir hasil belajar siswa pada kedua kelas 

untuk menentukan uji analisis lebih lanjut. Karena peneliti dapat melakukan uji t 

(parametik) apabila data tersebut normal dan homogen. Berikut ini hasil analisis 

data uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis normal atau tidak. Hasil analisis data uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel 4.4 sedangkan hasil outputnya dapat dilihat pada lampiran 21 

Tabel 4.4 Hasil uji normalitas data hasil belajar siswa 
Jenis Tes One Kolmogorov-Smirnova 

Normalitas 
Asymp.Sig Keputusan 

Tes awal kelas NHT .200 Normal 
Tes akhir kelas NHT .191 Normal 
Tes awal kelas STAD .200 Normal 
Tes akhir kelas STAD .033 Normal 
N-Gain kelas NHT 0.04 Normal 
N-Gain kelas STAD 0.04 Normal 
Tes awal kelas STAD .200 Normal 
Tes akhir kelas NHT .191 Normal 

*) = Kolmogorov-SmirnovaTest (Normal, Sig > 0.01) 
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(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas pada kolom Kolmogorov-Smirnova dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel pada kedua model 

pembelajaran > 0.01 artinya semua data tes hasil belajar siswa baik pada kelas 

NHT maupun kelas STAD berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada kelas NHT maupun kelas STAD 

dimana semua datanya normal maka dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk membuktikan persamaan variasi 

kelompok  yang  membentuk sampel yang diambil dari populasi  yang  sama. 

Hasil analisis data uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.5 sedangkan 

outputnya dapat dilihat pada lampiran 22 

Tabel 4.5 Uji Homogenitas hasil belajar siswa 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest .315 1 38 .578 

Posttest 1.754 1 38 .193 

*) = Homogenitas, Sig > 0.05 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Berdasarkan data pada tabel 4.5, di atas pada kolom signifikan dapat kita 

ketahui taraf hitung 0.193 > 0.05 artinya kelompok yang membentuk sampel 

tersebut diambil dari populasi  yang  sama memiliki persamaan variasi. 

Setelah mengetahui data tersebut normal dan homogen selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data uji t untuk mengetahui efektivitas kedua model 

pembelajaran kooperatif tersebut 
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4. Uji t 

Uji t ini bertujuan untuk menguji perbedaan efektivitas model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap hasil belajar siswa. Uji t 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu one sample t-test, paired sample t-test dan 

independet sample t-test. Disini peneliti menggunakan paired sample t-test dan 

independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk 

menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang 

berbeda sedangkan paired sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-

rata hasil belajar dua variabel dalam satu grup.  

a. Hasil analisis data uji t independent sample t-test  

Hasil analisis data uji t independent sample t-test dapat dilihat pada tabel 4.6 

sedangkan hasil outputnya dapat dilihat pada lampiran 23 

Tabel 4.6 Uji Independent  Sample  t-test Tipe NHT dan Tipe STAD 

thitung>ttabel Sig. Keterangan 
2.525 >1.690 0.016 Ha2 diterima 

*) = Independent Samples Test Thitung > 1.690, (Sig, < 0.05) 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Berdasarkan hasil independent sample t-test diketahui bahwa terdapat 

perbedaan efektivitas hasil belajar siswa pada kelas NHT dan kelas STAD. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil thitung pada kedua kelas yakni thitung 2.525 > ttabel 1.690 

dengan taraf signifikan 0.016 < 0.05. Dari hasil analisis data ini dapat disimpulkan 

bahwa baik pada kelas NHT maupun kelas STAD terdapat perbedaan rata-rata. 

b. Uji Paired Sample t-test 

Hasil analisis data uji t Paired Sample t-test dapat dilihat pada tabel 4.7 

sedangkan hasil outputnya dapat dilihat pada lampiran 23 
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Tabel 4.7 Uji Paired Sample t-test Pretest-Posttest Tipe NHT dan Tipe 
STAD 

Test/Tipe thitung> ttabel Sig. (0.05) 

Pre-Post NHT 18.127 >1.740 0.000 

Pre-post STAD 12.504 >1.740 0.000 

*) = Paired Sample Test (Thitung > 1.740, Sig < 0.05) 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari kedua model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan tipe Student Teams 

Achievement Division menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas 

penerapan model pembelajaran koperaif tipe Numbered Heads Toegether dan tipe 

Student Teams Achievement Division terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dilihat 

dari hasil analisis data bahwa pada model pembelajaran tipe Numbered Heads 

Together thitung 18.127 > ttabel1.740 sedangkan pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division thitung 12.504 > ttabel1.740 dengan taraf 

signifikan 0.000 < 0.05. 

5. Perbedaan Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together dan Student Teams Achievement Division terhadap hasil belajar 
 

Berdasarkan hasil analisis data Uji t parametrik dengan menggunakan uji 

paired sample test dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together lebih efektif terhadap hasil belajar siswa dibandingkan  

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dimana 

pada model pembelajaran tipe Numbered Heads Together thitung 18.127 > 

ttabel1.740 dengan taraf signifikan 0.000. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha yang 

ditetapkan sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 

H0 yang menyatakan “Tidak ada perbedaan efektivitas penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan tipe Student 
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Teams Achievement Division terhadap hasil belajar siswa SMP Angkasa Penfui 

Kupang Tahun Ajaran 2016/2017” ditolak  sedangkan hipotesis penelitian H1 

yang menyatakan bahwa “Ada perbedaan efektivitas penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan tipe Student 

Teams Achievement Division terhadap hasil belajar siswa SMP Angkasa Penfui 

Kupang Tahun Ajaran 2016/2017” diterima.  

6. Aktivitas Siswa dalam pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran biologi pada materi pokok Tata 

Surya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together dan tipe Student Teams Achievement Division, direkam dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa yang diamati oleh dua orang 

pengamat. Matriks persentase dan reliabilitas instrumen aktivitas siswa dari hasil 

pengamat untuk penggunaan model pembelajaran Numbered Heads Together dan 

Student Teams Achievement Division dapat dilihat pada lampiran 24 dan lampiran 

25, sedangkan rekapitulasi hasil pengamatan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 berikut 

Tabel 4.8 Rata-rata aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran kooperatif 
pendekatan Numbered Heads Together pada materi Tata Surya 

No  Aspek yang diamati Persentase aktivitas 
siswa 

Rata-rata 

RPP 01 RPP 02 
1. Memperhatikan penjelasan guru 11.25 

 
14.17 
 

12.71 

2. Membaca buku siswa/ buku 
pelengkap bacaan lainnya 

8,33 
 

11.67 
 

10 

3. Mengerjakan Lembar Kerja Siswa 
(LKS)/ berdiskusi dan menulis 
pokok materi pembelajaran 

12.50 
 

14.17 
 

13.33 

4. Mengajukan pertanyaan 11.67 13.33 12.5 
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5. Memberi respon/ menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan 

9.58 
 

12.92 
 

11.25 

6. Menyimpulkan pelajaran 11.25 
 

14.58 
 

12.91 

(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Tabel 4.9 Rata-rata aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran kooperatif 
pendekatan Student Teams Achievement Division pada materi 
Tata Surya 

No  Aspek yang diamati Persentase aktivitas 
siswa 

Rata-rata 

RPP 01 RPP 02 
1. Memperhatikan penjelasan guru 13.33 13.33 13.33 
2. Membaca buku siswa/ buku 

pelengkap bacaan lainnya 
12.08 
 

12.92 
 

12.5 

3. Mengerjakan Lembar Kerja Siswa 
(LKS)/ berdiskusi dan menulis 
pokok materi pembelajaran 

14.17 
 

12.92 
 
 

13.54 

4. Mengajukan Pertanyaan 12.92 11.67 12.29 
5. Memberi respon/ menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan 

10.83 11.25 
 

11.04 

6. Menyimpulkan pelajaran 11.25 11.67 11.46 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Dari hasil analisis data tabel 4.8 dan 4.9 di atas menunjukkan bahwa 

aktifitas siswa yang paling menonjol adalah mengerjakan LKS/berdiskusi dan 

menulis pokok materi pembelajaran yaitu pada tabel 4.8 sebesar 13.33 dan pada 

tabel 4.9 sebesar 13.54. Data ini memperlihatkan bahwa siswa berperan aktif 

secara langsung dalam proses pembelajaran serta pengetahuannya tentang materi 

pokok Tata Surya dengan menggunakan model pembelajaran NHT dan STAD. 

Tabel 4.10 Reliabilitas Instrumen Aktivitas Siswa model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT 

Pengamatan terhadap 
aktivitas siswa 

Reliabilitas Realiabilitas 

RPP 01 RPP 02 
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80 89 84 
 

(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Tabel 4.11 Reliabilitas Instrumen Aktivitas Siswa model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD 

Pengamatan terhadap aktivitas 
siswa 

Reliabilitas Realiabilitas 
RPP 01 RPP 02 

87 92 
 

89 

(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Dari hasil analisis reliabilitas instrumen pengamatan dalam tabel 4.10 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together menunjukkan bahwa instrumen pengamatan aktivitas siswa yang 

digunakan adalah reliabel dengan tingkat reliablitasnya adalah 84% dan pada tabel 

4.11 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division menunjukkan bahwa instrumen pengamatan aktivitas siswa 

yang digunakan adalah reliabel dengan tingkat reliablitasnya adalah 89%. 

7. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

Hasil pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together dan tipe Student Teams Achievement Division 

menggunakan lembaran pengamatan. Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen 

pengelolaan dalam pembelajaran tipe Numbered Heads Together dan tipe Student 

Teams Achievement dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 4.13, sedangkan rinciannya 

dapat dilihat pada lampiran 26 dan lampiran 27 
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Tabel 4.12 Penilaian pengelolaan pembelajaran tipe NHT 
No Aspek yang diamati Skor tiap RPP Skor 

rata-
rata 

Kategori 

RPP 01 RPP 02 
1. Kegiatan Pendahuluan 4 4 4 Baik 
2. Kegiatan Inti 4 4 4 Baik 
3. Penutup 4 4 4 Baik 
4. Pengelolahan Waktu 4 4 4 Baik 
5. Suasana Kelas 4 4 4 Baik 
Total skor rata-rata   4 Baik 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017 

Tabel 4.13 Penilaian pengelolaan pembelajaran tipe STAD 
No Aspek yang diamati Skor tiap RPP Skor 

rata-
rata 

Kategori 

RPP 01 RPP 02 

1. Kegiatan Pendahuluan 4 4 4 Baik 
2. Kegiatan Inti 4 4 4 Baik 
3. Penutup 4 4 4 Baik 
4. Pengelolahan Waktu 4 4 4 Baik 
5. Suasana Kelas 4 4 4 Baik 

Total skor rata-rata   4 Baik 
(Sumber : data olahan peneliti, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.12 dan 4.13 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata 

untuk masing-masing aspek pengamatan proses belajar mengajar yang secara 

singkat meliputi kegiatan pendahuluan, inti, penutup, pengelolaan waktu dan 

susasana kelas. Skor rata-rata yang tertera pada tabel 4.12 dan 4.13 menunjukkan 

bahwa secara umum kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran termasuk 

dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa guru mampu mengimplementasikan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan tipe Student 

Teams Achievement Division dalam pembelajaran biologi pada materi Tata Surya. 

Pengamatan ini dilakukan oleh dua orang pengamat yaitu Ibu Editendis D. 

Bali, S.Pd sebagai pengamat I dan saudari Maria Kian Dawan sebagai pengamat II 
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yang mana ibu Editendis D. Bali, S.Pd, guru Biologi kelas VII di SMP Angkasa 

Penfui Kupang sedangkan saudari Maria Kian Dawan, mahasiswa program studi 

pendidikan Biologi UNWIRA semester VIII. Dengan demikian hasil pengamatan 

dapat dipercaya dengan perhitungan reliabilitas instrumen dalam penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan tipe Student 

Teams Achievement Divsion. 

Tabel 4.14 Reliabilitas instrumen pengelolaan pembelajaran denagn menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD 

Pengamatan 
terhadap guru 

Model 
pembelajaran 

Reliabilitas tiap RPP 
dalam % 

Reliablitas 
rata-rata (%) 

RPP 01 RPP 02 
NHT 100 100 

 
100 
 

STAD 100 
 

100 
 

100 

Sumber: Data olahan peneliti 

Dari tabel 4.14 di atas terlihat bahwa rata-rata reliabilitas instrumen 

pengelolaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan 

tipe Student Teams Achievement Division untuk masing-masing RPP adalah 100% 

artinya instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut termasuk dalam 

kategori baik atau reliabel. 

B. Pembahasan 

1. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together ( NHT ) Efektif Terhadap Hasil Belajar Siswa 

 
Hasil analisis data tes hasil belajar siswa khususnya pada materi pokok 

Tata Surya tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa antara 

kelas NHT dan kelas STAD sebelum diterapkannya model pembelajaran 
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kooperatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 

memiliki kemampuan awal yang sama. 

Numbered Heads Together merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena model 

pembelajaran tipe NHT ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiiki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data posttest terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pokok Tata Surya pada kelas yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together mengalami peningkatan, 

perolehan peningkatan yakni dari 45 menjadi 83%. Tingginya perolehan posttest 

pada kelas NHT karena dalam proses pembelajaran NHT, siswa lebih diberi 

peluang untuk dapat berdiskusi serta siswa selalu memiliki persiapan untuk 

menjawab pertanyaan dari soal-soal diskusi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together efektif 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

 
Pada bagian ini akan dibahas efektivitas penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division terhadap hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa karena dalam model pembelajaran siswa secara aktif dan 

positif berdiskusi dan menekankan siswa untuk saling kerjasama dan saling 



48 
 

membantu dalam kelompok dan meyakinkan semua anggota dalam kelompok 

untuk mengetahui jawaban tim. 

Setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division, hasil analisis 

data rata-rata posttest pada kelas STAD mengalami peningkatan yakni dari 42 

menjadi 78%.  

Berdasarkan hasil analisis data rata-rata posttest maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Perbedaan Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together (NHT) Dan Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap 
Hasil Belajar Siswa 

 
Berdasarkan hasil analisis data terdapat perbedaan efektivitas antara siswa 

pada kelas NHT dan kelas STAD dimana NHT lebih efektif terhadap hasil belajar 

siswa dibandingkan dengan STAD. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan 

rata-rata hasil belajar siswa pada kedua model pembelajaran koperatif ini yaitu 

rata-rata hasil belajar siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

mencapai 83% sedangkan pada tipe STAD mencapai 78%. Hal ini juga dibuktikan 

dengan hasil analisis data uji t dengan menggunakan paired sample test bahwa 

pada model pembelajaran tipe Numbered Heads Together thitung18.127 > ttabel1.740 

dengan taraf signifikan 0.000 < 0.05 sedangkan pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division thitung 12.504 > ttabel 1.740 

dengan taraf signifikan 0.000 < 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
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pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together lebih efektif terhadap 

hasil belajar siswa. 

4. Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Siswa sangat aktif, antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 dari hasil pengamatan oleh dua orang 

pengamat yang diolah dalam bentuk hasil analisis data yang menunjukkan bahwa 

aktivitas yang paling menonjol baik pada kelas yang diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together maupun tipe Student 

Teams Achievement Division adalah mengerjakan LKS/berdiskusi dan menulis 

materi-materi pokok pembelajaran dengan rata persentase pada kelas yang 

menggunakan tipe Numbered Heads Together adalah 13.33% dan pada kelas yang 

menggunakan tipe Student Teams Acheievement Division rata-rata persentasenya 

adalah 13.54%.  

Selain aspek tersebut, siswa juga dapat mendengarkan penjelasan guru, 

membaca buku siswa/ buku pelengkap bacaan lainnya, mengajukan pertanyaan, 

memberi respon/ menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan 

menyimpulkan pelajaran. Realiabilitas instrumen aktivitas siswa pada kedua 

model pembelajaran ini juga menunjukkan bahwa siswa sangat antusias mengikuti 

proses pembelajaran dengan rata-rata pada tipe NHT yaitu 84% dan tipe STAD 

yaitu 89% dan termasuk dalam kategori baik. 

Data ini memperlihatkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe STAD 
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melibatkan peran aktif siswa secara langsung dalam memproses pengetahuan 

siswa tentang materi Tata Surya. 

5. Kemampuan Guru Dalam Mengelola Pembelajaran 

Hasil pengamatan terhadap pengelolaan pembelajaran oleh guru dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dan 

tipe Student Teams Achievement Division adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan melihat skor rata-rata yang diperoleh untuk setiap kategori pengamatan 

pada tabel 4.12 dan 4.13 adalah 4.00.  

Hasil pengamatan intsrumen pengelolaan pembelajaran adalah instrumen 

yang dapat dipercaya atau reliabel. Dari hasil analisis data pada tabel 4.14 

keterlaksanaan instrumen pengelolaan pembelajaran RPP yang dikembangkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together pada RPP 

01 dan RPP 02 masing – masing dengan reliabilitas RPP 01 adalah 100% dan RPP 

02 adalah 100% sedangkan pada tipe Student Teams Achievement Division pada 

RPP 01 dan RPP 02 masing-masing dengan reliabilitas instrumen pengelolaan 

pembelajaran RPP 01 adalah 100% dan RPP 02 adalah 100%.  

Dengan deimkian, rata-rata reliabiltas instrumen pengelolaan pembelajaran 

100% artinya instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut termasuk 

dalam kategori baik atau reliabel. 




