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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori Belajar  

Manusia tidak terlepas dari proses yang disebut belajar. Belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sepanjang hidupnya. Dengan 

belajar, manusia dapat memahami segala sesuatu baik dirinya sendiri 

maupun lingkungan sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata belajar mengandung pengertian : berusaha memperoleh kepandaian 

atau ilmu. Kata kepandaian dan ilmu di atas dapat bermakna luas, baik 

pandai dalam memiliki pengetahuan yang banyak maupun pandai dalam 

bertingkah laku atau berinteraksi dengan lingkungan. 

 Banyak pengertian belajar menurut para ahli. Morgan (Thobroni, 

2011:20) mengatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 

atau pengalaman. Pendapat tersebut sejalan dengan Slameto (Hidayatullah, 

2010 : 324), yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Hamalik (2001:27), mengatakan 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat namun jauh lebih luas 

dari itu, yakni mengalami.  
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Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan 

bahwa belajar berhubungan erat dengan perubahan tingkah laku yang 

berguna bagi manusia untuk menjalani hidupnya, yang terjadi sebagai 

hasil pengalaman akibat interaksi dengan lingkungan serta berlangsung 

sepanjang hidup. 

 

B. Belajar Matematika 

Istilah matematika berasal dari kata Yunani, mathein atau 

manthenein yang berarti mempelajari (Nasution, 1982:12). Kata ini 

memiliki hubungan yang erat dengan kata Sanskerta, medha atau widya 

yang memiliki arti kepandaian, ketahuan, atau intelegensia. Johnson dan 

Rising (Rusefendi, 1988:2) menyatakan matematika merupakan pola 

berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian logika, pengetahuan struktur 

yang terorganisasi memuat sifat-sifat, teori-teori dibuat secara deduktif 

berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, serta sifat atau teori 

yang telah dibuktikan kebenarannya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika diartikan 

sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur 

operasional yang digunaan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan. Hal ini memberikan gambaran bahwa matematika berkaitan erat 

dengan belajar, terutama mengenai bilangan dan operasi-operasi yang 

membantu penyelesaian bilangan-bilangan tersebut. Pada hakikatnya, 

matematika tidak hanya sebatas pada persoalan hitung menghitung. 
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Cakupan matematika jauh lebih luas dari persepsi kebanyakan orang. 

Matematika mendasarkan diri pada objek yang abstrak, dipresentasikan 

melalui bahasa simbol-simbol yang disepakati bersama yang dimaksudkan 

agar objek matematika dapat ditulis dengan singkat, tepat dan mudah 

dimengerti, serta tersusun secara hirarkis, logis, dan  memiliki prosedur 

operasional dalam penyelesaiannya. 

  Johnson dan Myklebust sebagaimana dikutip Abdurrahman 

(2003:252)  menyampaikan pengertian matematika adalah bahasa simbolis 

yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk 

memudahkan berpikir. Sejalan dengan Johnson, Lerner (Abdurahman, 

2003:252) mengemukakan bahwa matematika disamping sebagai bahasa 

simbolis juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia 

memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan 

kuantitas.  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan belajar matematika adalah suatu aktivitas mental (psikis) 

yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan dan menghasilkan 

perubahan-perubahan, pemahaman serta kecakapan baru lainnya tentang 

matematika. Belajar matematika tidak terbatas pada bilangan saja, karena 

dengan belajar matematika seorang siswa akan membentuk pola pikir yang 

sistematis, rasional, mampu menyelesaikan masalah, juga membantu siswa 

melatih sikap teliti dan tekun. 
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C. Teori Pembelajaran . 

     Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses yang rumit karena 

tidak sekedar menyerap informasi dari guru, tetapai melibatkan berbagai 

kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran 

diartikan sebagai proses, cara, menjadikan makhluk hidup belajar. 

Menurut Gagne dalam Rusmono (2012:6), pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya 

proses belajar pada siswa.  Sependapat dengan pernyataan tersebut, 

Soetomo dalam Zuraidah (2015:237), mengemukakan bahwa 

pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan sengaja sehingga memungkinkan dia belajar untuk 

melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula.   

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat di atas 

bahwa pembelajaran merupakan proses yang dapat merubah perilaku dan 

ketrampilan seseorang sebagai akibat dari adanya interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik dengan melibatkan lingkungan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Pembelajaran bukan hanya sekedar 

menekankan kepada pengertian konsep-konsep  belaka tetapi bagaimana 

melaksanakan proses pembelajaran mampu meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran tersebut. 
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D. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika pada dasarnya bertujuan untuk melatih 

pola pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, dan 

cermat dan tepat. Sesuai dengan pengertiannya matematika adalah ilmu 

hitung yang sistematis dan memiliki tujuan memberikan pengalaman 

belajar dan melatih cara berpikir melealui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga peserta didik memperoleh memperoleh kompetensi 

tentang bahan matematika yang dipelajari (Gatot Muhsetyo, 2007:26).  

Sriyanto dalam Supardi (2012:253) mengatakan bahwa matematika 

mempunyai beberapa ciri penting yaitu: 1) Memiliki objek yang abstrak. 

Objek matematika adalah fakta, konsep, operasi dan prinsip yang mana 

kesemuannya itu berperan dalam membentuk proses pikir matematis.            

2) Memiliki pola pikir deduktif dan konsisten: matematika dikembangkan 

dari seperangkat angapan-anggapan yang tidak dipersoalkan lagi nilai 

kebenarannya (dianggap benar), berpangkal dari hal-hal yang bersifat 

umum kemudian diterapkan dan diarahkan ke hal-hal yang bersifat khusus.              

3) Konsisten dalam sistemnya: dalam matematika terdapat banyak sistem. 

Ada sistem yang mempunyai kaitan satu sama lain, dan ada juga sistem 

yang dapat dipandang terlepas satu sama lainnya.  

Menurut Dahliana (2016:33), pembelajaran matematika merupakan 

suatu upaya membantu siswa untuk mengkonstruksi (membangun) 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan 

sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep atau prinsip itu 
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terbangun kembali. Secara umum, tujuan pembelajaran matematika adalah 

untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar mampu menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang terus 

berkembang, dimulai dengan latihan bertindak atas dasar pemikiran secara 

logis, rasional dan kritis serta mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari juga dalam mempelajari ilmu pengetahuan lain.  

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan proses yang dirancang dengan tujuan untuk 

menciptakan suasana yang memungkinkan siswa mempelajari matematika 

dan memperoleh pengetahuan matematika. 

 

E. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sebuah istilah yang terbentuk dari dua kata 

yakni : prestasi dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

prestasi diartikan sebagai hasil yang telah dicapai, sedangkan kata belajar 

mengandung pengertian : berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Sappaile (2007:988), mengartikan kata prestasi sebagai hasil usaha. Jadi 

prestasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu 

keberhasilan yang dicapai seseorang setelah melakukan suatu usaha. Bila 

dikaitkan dengan belajar berarti prestasi belajar menunjuk suatu 

keberhasilan yang dicapai oleh seseorang yang belajar dalam selang waktu 

tertentu.  



15 
 

Menurut S. Nasution (Komarudin, 2011:283), prestasi belajar 

adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa dan 

berbuat. Prestasi belajar dapat dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga 

aspek yakni: kognitif (berkaitan dengan kegiatan berpikir), afektif 

(berkaitan dengan emotional quotient / EQ), dan psikomotorik (berkaitan 

dengan kemampuan gerak fisik), sebaliknya dikatakan kurang memuaskan 

jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga aspek 

tersebut. Prestasi belajar merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai seseorang yang telah 

melakukan usaha tertentu dan dalam hubungannya dengan usaha belajar 

yang telah dilakukan siswa, maka prestasi belajar menunjukkan tingkat 

keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar (Kasim, 2007:112). 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seseorang 

dalam proses belajar berupa suatu kemampuan/ kecakapan dalam jangka 

waktu tertentu. 

 

 

 

F. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar matematika menurut Arikunto (2008:113), adalah 

hasil akhir setelah mengalami proses belajar dimana tingkah laku itu 

tampak dalam bentuk perubahan yang dapat diamati dan diukur. 
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Selanjutnya menurut Nasution (1992: 39), prestasi belajar matematika 

adalah perubahan- perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, 

bukan saja perubahan mengenai kemampuan tetapi juga dalam bentuk 

kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan dan penghargaan 

dalam diri pribadi individu yang belajar. Menurut Sappaile (2007:988), 

prestasi belajar matematika merupakan hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar dalam selang waktu tertentu.  

Dapat disimpulkan berdasarkan definisi-definisi tersebut mengenai 

prestasi belajar matematika yakni sebagai hasil kegiatan belajar 

matematika yang dicapai dan dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf 

maupun kalimat yang merupakan pencerminan hasil belajar selama 

periode tertentu. 

 

G. Model Pembelajaran  

      Salah satu kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai 

kegiatan dan tindakan yaitu menggunakan model pembelajaran. Agar 

tujuan pembelajaran di kelas tercapai perlu penggunaan model 

pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran merupakan suatu pola 

kegiatan pendidik dan peserta didik sebagai akibat proses pembelajaran. 

Joyce dalam Risnawati (2008:27) menyebutkan bahwa model 

pembelajaran yaitu suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Menurut 

Aunurrahman (2009:75), model pembelajaran adalah kerangka konseptual 
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yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Atau dapat 

diartikan sebagai perangkat rencana dan pola yang dapat dipergunakan 

untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas 

pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. Agus Suprijono (2009:46) mengungkapkan bahwa 

model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial.  

     Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah pola mengajar yang dilakukan guru selama proses pembelajaran di 

kelas. 

 

H. Model Pembelajaran Kooperatif 

       Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama (Eggen dan Kauchak dalam  Trianto, 

2007:42).  Anita Lie (2008:28), menyebut pembelajaran kooperatif 

dengan istilah “pembelajaran gotong royong”, yaitu sistem 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja 

sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur.  
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       Pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau sudah terbentuk 

suatu kelompok atau suatu tim yang di dalamnya siswa bekerja secara 

terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Slavin dalam 

Rahmawati  (2015:87) menjelaskan bahwa belajar kooperatif 

menekankan pada tujuan dan keberhasilan kelompok, yang hanya 

dapat dicapai jika semua anggota kelompok mencapai tujuan atau 

penguasaan materi. 

        Menurut Roger dan David Johnson (Anita Lie, 2002:31) tidak 

semua bentuk belajar kelompok bisa dianggap sebagai  pembelajaran 

kooperatif. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, lima unsur 

model pembelajaran kooperatif harus diterapkan yaitu : 

1) Saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan penyelesaian 

sebuah tugas sangat tergantung kepada usaha setiap anggota 

kelompok. Karena itu hal ini perlu disadari oleh setiap anggota 

kelompok, sehinngga semua anggota kelompok akan merasa 

saling ketergantungan.  

2) Tanggung jawab perseorangan 

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari dari prinsip pertama. 

Keberhasilan kerja kelompok juga ditentukan oleh tanggung 

jawab setiap anggota kelompok, maka setiap anggota 

kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan 

tugasnya. 
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3)  Tatap muka 

Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi. 

Interaksi melalui diskusi akan memberikan keuntungan bagi 

anggota kelompok karena dapat saling memanfaatkan 

kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing anggota 

kelompok. 

4)  Komunikasi antar kelompok 

Keberhasilan kelompok juga bergantung pada kesadaran 

/kesediaan anggota kelompok untuk saling mendengarkan 

serta mendorong kemampuan untuk berpendapat. 

5)  Evaluasi proses kelompok 

Untuk mengetahui keberhasilan kelompok dilakukan melalui 

evaluasi kelompok. 

Terdapat beberapa tipe model pembelajaran kooperatif menurut 

para ahli, yaitu : 

a. Tipe STAD (Student Team Achievment Division) 

b. Tipe TGT (Team Games Tournament) 

c. Tipe Snowball Throwing 

d. Tipe GI (Group Investigation) 

e. Tipe TTW (Think Talk Write) 

f. Tipe NHT (Numbered Head Together) 

Dari beberapa tipe model pembelajaran kooperatif di atas, dalam 

penelitian ini digunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
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Numbered Head Together (NHT). Adapun sintak model pembelajaran 

kooperatif yang penting untuk diketahui guru dalam proses 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

                                     Tabel 2.1 
           Sintak model pembelajaran kooperatif 

Langkah  Fase-fase Aktivitas Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa 

Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
mengkomunikasikan 
kompetensi yang dicapai serta 
mempersiapkan siswa. 

2 Menyajikan informasi  Guru menyampaikan informasi 
kepada siswasecara verbal. 

3 Mengorganisasikan siwa ke 
dalam kelompok-kelompok 

Guru memberikan penjelasan 
kepada siswa tentang  

4 Membantu kerja kelompok 
dan belajar 

Guru membantu kelompok-
kelompok belajar 

5 Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 

6 Memberikan penghargaan Guru memberikan penghargaan 
hasil belajar individual dan 
kelompok 

(Suprijono dalam Rahmawati, 2015:86) 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran yang berbasis kelompok dan setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain dalam 

memahami suatu materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

 

I. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

(NHT)  
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Numbered Head Together (NHT) pertama kali dikenalkan oleh 

Spencer Kagen. Menurut Trianto (2007:62), Numbered Head Together 

(NHT) atau kepala nomor berstruktur rmerupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Tipe NHT ini dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang tingkat kesulitannya terbatas 

(Rahmawati,2015:85).  

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif  yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut (Ibrahim, 2000:28). Ibrahim 

mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

kooperatif dengan tipe NHT yaitu: 

1. Hasil belajar akademik struktural: bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

2. Pengakuan adanya keragaman: bertujuan agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar 

belakang. 

3. Pengembangan keterampilan sosial: bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampialan 
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yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

Ciri khas dari Numbered Head Together (NHT) adalah guru hanya 

menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya untuk 

menyampaikan hasil diskusi. Dalam menunjuk siswa tersebut, guru 

menyebutkan nomor tertentu tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa 

yang akan mewakili kelompok tersebut. 

a. Langkah-langkah Model Pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT)  

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada 

konsep Kagen dalam Ibrahim (2000:28), dengan tiga langkah yaitu: 

a. Pembentukan kelompok 

b. Diskusi masalah 

c. Tukar jawaban antar anggota kelompok 

Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Anita Lie 

(2002:25), menjadi enam langkah sebagai berikut: 

 

 

Langkah 1. Persiapan :  

Dalam tahapan ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran 

dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). 

Langkah 2. Pembentukan kelompok : 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada 

setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 

Penomoran adalah hal yang utama di dalam Numbered Head 

Together (NHT), dalam tahap ini guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan tiga sampai lima 

orang dan memberi siswa nomor sehingga setiap siswa dalam tim 

mempunyai nomor berbeda-beda, sesuai dengan jumlah siswa di 

dalam kelompok. Kelompok yang dibentuk merupakan 

percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, 

jenis kelamin dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam 

pembentukan kelompok digunakan nilai tes awal (pretest) sebagai 

dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. 

Langkah 3. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku 

panduan : 
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Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki 

buku paket atau buku paduan agar memudahkan siswa dalam 

menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. 

Langkah 4. Diskusi masalah : 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap 

siswa sebagai bahan yang akan di pelajari. Dalam kerja kelompok 

setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan 

yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan 

oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik 

sampai yang bersifat umum. 

Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban : 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari 

tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas 

 

 

Langkah 6. Memberi kesimpulan : 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 
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b. Manfaat Serta Kelebihan dan Kekurangan Model 

Pembelajaran  Numbered Head Together (NHT)  

1.  Manfaat model pembelajaran NHT 

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap siswa yang hasil belajar 

rendah yang dikemukakan oleh Lundgren dalam 

Ibrahim (2000: 18), antara lain : 

a. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

b. Memperbaiki kehadiran 

c. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih 

besar 

d. Perilaku mengganggu menjadi kecil 

e. Konflik antara pribadi berkurang 

f. Pemahaman yang lebih mendalam 

g. Meningkatkan kebaikan budi, toleransi dan 

kepekaan 

h. Hasil belajar lebih tinggi 

 

2. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

NHT  

a. Kelebihan model pembelajaran NHT  

1. Setiap siswa menjadi siap semua 
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2. Tidak ada siswa yang mendominasi dalam 

kelompok 

3. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-

sungguh 

4. Siswa yang pandai mengajari siswa yang kurang 

pandai. 

b. Kekurangan model pembelajaran NHT  

1. Tidak terlalu cocok untuk siswa yang banyak 

karena membutuhkan waktu yang lama 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh 

guru karena kemungkinan waktu terbatas. 

 

J. Penelitian yang Relevan 

Salah satu penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT yaitu Siti Umi Nafisah & Dwi Avita Nurhiidayah 

dalam penelitian yang berjudul: “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together) Untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar  Pada Pokok Bahasan Relasi dan Fungsi Siswa Kelas VIII 

MTs Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dalam 

mengajarkan pokok bahasan relasi dan fungsi pada siswa kelas VIII MTs 

Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo prestasi belajar matematika siswa 
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dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari presentase siswa yang tuntas 

pada siklus I mencapai 69,56% dan siklus II mencapai 86,95% (dengan 

nilai KKM di MTs Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo  75), sedangkan  

nilai rata-rata pada siklus I 78,04 dan nilai rata-rata pada siklus II 79,78. 

(Nafisah & Nurhiidayah, 2013). 

 

K. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan penelitian relevan di atas, dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu : adanya pengaruh yang signifikan 

dalam penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe Number Head 

Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub 

pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers. 

 


