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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

1.1 Hasil Observasi Guru dan Siswa 

Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap guru pada pertemuan 

pertama tanggal 23 Mei 2017 dan pertemuan kedua 24 Mei 2017 diketahui 

bahwa pada tahap awal dalam proses pembelajaran guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan memotivasi siwa, serta memberikan informasi 

tentang mekanisme dalam pembelajaran menggunakan Numbered Head 

Together (NHT). Siswa kemudian dibagi dalam 6 kelompok dengan 

nomor yang berbeda untuk setiap siswa dalam kelompoknya, dan setiap 

kelompok beranggotakan 5 orang siswa yang merupakan percampuran 

ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin dan kemampuan 

belajar. Selanjutnya dijelaskan pembelajaran menggunakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) kepada siswa dan setiap kelompok dibagikan LKS untuk 

didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Guru menjelaskan materi 

yang akan dipelajari secara garis besar dan memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk bertanya, namun pada pertemuan pertama belum ada siswa 

yang mengajukan pertanyaan, kemudian guru membantu siswa untuk 

bekerja kelompok dengan memberikan bimbingan kepada siswa dalam 

kelompok, terutama kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah dalam LKS. Kegiatan selanjutnya adalah siswa 
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diminta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, guru 

memanggil salah satu nomor untuk menjawab pertanyaan dan siswa di 

kelompok lain memperhatikan dan membandingkan dengan pekerjaannya. 

Pada akhir presentasi, direncanakan guru dan siswa bersama-sama 

membuat kesimpulan, namun pada pertemuan pertama guru langsung 

membuat kesimpulan sendiri dan di akhir pembelajaran guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

(lampiran 10). 

Dari data observasi siswa pada pertemuan pertama tanggal 23 Mei 

2017 dan pertemuan kedua 24 Mei 2017, diketahui bahwa siswa duduk 

dalam bentuk kelompok yang telah dibagi guru tapi siswa terlihat kaku 

berada dalam kelompok. Saat guru menjelaskan materi sebagian besar 

siswa mendengarkan dan mencatat materi serta contoh soal yang diberikan 

guru. Siswa kemudian berdiskusi dan mengerjakan LKS secara bersama-

sama, namun pada pertemuan pertama siswa masih banyak yang kurang 

aktif dalam mengerjakan soal di LKS, demikian pula saat menyampaikan 

permasalahan yang ditemukan saat pembelajaran sebagian siswa masih 

ragu, dalam interaksinya siswa terlihat dapat saling membantu dalam 

menjawab pertanyaan. Dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

ketika guru menyebutkan salah satu nomor untuk menjawab, hanya 

beberapa  siswa yang mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok, ada 

siswa yang merasa gugup ketika nomornya terpanggil untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk menambah pemahaman 
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siswa guru memberikan soal latihan namun karena keterbatasan waktu 

soal tidak dibahas, selanjutnya siswa bersama guru menyimpulkan materi 

yang dibahas. Selama proses pembelajaran siswa sebagian besar aktif 

(lampiran 10). 

Dapat disimpulkan dari data hasil observasi terhadap guru dan 

siswa diatas bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT), 

membuat suasana belajar lebih aktif sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers. 

 

1.2 Hasil Wawancara Guru dan Siswa 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan 

guru mata pelajaran matematika untuk kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Fatuleu pada tanggal 29 Mei 2017, diketahui bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) belum pernah diajarkan 

di kelas dalam proses pembelajaran matematika sebelumnya. Menurut 

pendapat guru, model pembelajaran NHT sangat bagus karena membantu 

siswa lebih aktif serta dapat saling membantu satu sama lain dalam belajar. 

Model pembelajaran ini dinilai lebih mengoptimalkan proses pembelajaran 

matematika di kelas terutama pada materi dengan tingkat kesulitan seperti 

fungsi komposisi dan fungsi invers. Kelebihan model pembelajaran NHT 

menurut guru yaitu mampu menciptakan suasana belajar yang aktif serta 

mampu menurunkan jumlah siswa yang membolos pada pelajaran 
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matematika, sedangkan kekurangan dalam proses pembelajaran yang 

menerapkan model pembelajaran NHT yaitu membutuhkan manajemen 

waktu yang tepat dalam pelaksanaannya (lampiran 11).  

Sedangkan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan 4 orang 

siswa pada kesempatan yang sama, diperoleh data bahwa siswa dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa mudah memahami materi yang diajarkan, suasana pembelajaran 

yang berlangsung tidak menegangkan  sehingga siswa  betah berada di 

kelas dan dapat mengikuti pembelajaran matematika. Siswa sangat suka 

belajar dengan model pembelajaran NHT  karena menurut siswa model 

pembelajaran ini membantu mereka belajar dan menjadi lebih akrab 

dengan sesama teman dengan saling berbagi pengetahuan. Pengalaman 

baru yang dirasakan siswa yaitu menjadi percaya diri untuk 

menggungkapkan pendapat dan hasil kerja mereka sendiri baik dalam 

kelompok maupun di depan kelas. Tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran NHT sangat baik karena mampu membuat siswa lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjadi lebih akrab 

dengan teman, tidak timbul kesan tegang selama belajar dan siswa juga 

mengharapkan agar model pembelajaran kooperatif tipe NHT bisa terus 

diterapkan (lampiran 11). 

Dapat disimpulkan dari data hasil wawancara terhadap guru dan 

siswa diatas bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT), 
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membuat suasana belajar lebih aktif dan mampu memgoptimalkan proses 

pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers. 

 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Untuk menentukan prestasi belajar matematika dengan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat dilihat dari capaian 

indikator tiap butir soal. Rumus capaian indikator pada setiap butir soal 

sebagai berikut: 

           Capaian indikator =		
������	����	����	�������

����	��������
	x	100% 

             

                                           (Supranto 2000;47) 

Hasil analisis butir soal dapat dilihat pada lampiran dan  secara  ringkas 

disajikan pada diagram berikut: 

Diagram 4.1 

 

Berdasarkan kriteria ketercapaian indikator  (dalam Bab III),  hasil 

yang diperoleh dari diagram di atas menunjukkan butir soal nomor 1, 4, 5, 
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6, 12, 13, 17, 27, dan 33 dikategorikan sangat baik, hal ini berarti capaian 

indikator tiap butir soal ≥ 80%. Butir soal nomor 2, 7, 9, 11, 14, 18, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, dan 35 dikategorikan baik, hal ini berarti 

capaian indikator tiap butir soal sebesar 66% - 79%. Butir soal nomor  10 

dan 16 dikategorikan cukup, hal ini berarti capaian indikator tiap butir soal 

sebesar 60% - 65%. Butir soal nomor 3, 8, 15, 19, 21, 32 dan 34 

dikategorikan kurang, hal ini berarti capaian indikator tiap butir soal hanya 

46% - 59%.  Untuk nilai rata – rata capaian indikator yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together sebesar 71,33% , sehingga prestasi belajar siswa tergolong baik. 

Hal ini berarti sebagian besar (66% - 79%) siswa sudah menguasai materi 

pelajaran yang diajarkan. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

pembelajaran matematika di kelas, guru memberikan pretest kepada siswa 

sebanyak 35 butir soal kepada 30 orang siswa, dimana diperoleh nilai 

tertinggi yaitu 51 dan nilai terendah yaitu 20. Pada akhir pembelajaran 

matematika diberikan posttest untuk melihat perbedaan sesudah dan 

sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT, untuk 

posttest yang diberikan pada 30 orang siswa sebanyak 35 butir soal, 

diperoleh nilai tertinggi yaitu 86 dan nilai terendah yaitu 60.  
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Untuk nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Analisis Kuantitatif Hasil Tes Prestasi 

Nilai Pretest Posttest 

Mean 29,300 71,200 
Standar Deviasi 7,751 7,849 

Median 29,000 71,000 
Modus 20,00 71,00 

 

 Dari hasil pretest diperoleh nilai rata-rata (mean) yaitu 29,300 

dengan standar deviasi 7,751 (lampiran 13). Hal ini berarti, jika 

keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan 

selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata (29,300) kedalamnya, nilai rata-rata 

tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah atau 

pusat dan data lain berkisar pada nilai rata-rata itu. Dan standar deviasi 

7,751 artinya jarak penyimpangan maksimum data diukur dari rata-rata. 

Untuk nilai median yaitu 29,000 yang artinya nilai tengah dari suatu 

kumpulan data yang diurutkan untuk memperjelas kedudukan suatu data. 

Nilai modus yaitu 20,00 artinya nilai yang sering muncul pada data yang 

dimiliki dan menunjukan dimana data cenderung terkonsentrasi.  

Untuk hasil posttest diperoleh nilai rata-rata (mean) yaitu 71,200 

dengan standar deviasi 7,849 (lampiran 13). Hal ini berarti, jika 

keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan 

selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata (71,200) ke dalamnya, nilai rata-

rata tersebut memiliki kecenderungan terletak diurutan paling tengah atau 
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pusat dan data lain berkisar pada nilai rata-rata itu. Dan standar deviasi 

7,849 artinya jarak penyimpangan maksimum data diukur dari rata-rata. 

Untuk nilai median yaitu 71,000 yang artinya nilai tengah dari suatu 

kumpulan data yang diurutkan untuk memperjelas suatu kedudukan data. 

Nilai modus yaitu 71,00 artinya nilai yang sering muncul pada data yang 

dimiliki dan menunjukan dimana data cenderung terkonsentrasi. 

 

3. Analisis Inferensial 

Untuk menguji kebenaran hipotesis, maka digunakan nilai pretest dan 

posttest yang telah diperoleh pada kelas sampel. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data pada SPSS 22 dengan menggunakan 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pada pengujian ini, 

digunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai signifikannya 

lebih besar dari 0,05 dan Dhitung ≤ Dtabel maka data berdistribusi 

normal, sedangkan jika nilai signifikannya lebih kecil atau sama 

dengan 0,05 dan Dhitung>Dtabel maka data tidak berdistribusi 

normal. 
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1. Data Pretest 

   Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : 

 H0 : data sampel berdistribusi normal 

 Ha : data sampel tidak berdistribusi normal 

 Berdasarkan hasil analisis pada SPSS diperoleh nilai 

Asymp.sig.(2-tailed) = 0,200 > 0,05 dan Dhitung= 0,125 < 0,242= 

Dtabel. Karena memenuhi kriteria pengujian maka data tersebut 

berdistribusi normal. Hasil analisis secara lengkap menggunakan 

SPSS 22 (lampiran 13). 

2. Data Posttest 

Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : 

H0 : data sampel berdistribusi normal 

Ha : data sampel tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil analisis pada SPSS 22 diperoleh nilai 

Asymp.sig.(2-tailed) = 0,200 > 0,05 dan Dhitung = 0,113 < 0,242= 

Dtabel. Karena memenuhi kriteria pengujian maka data tersebut 

berdistribusi normal. Hasil analisis secara lengkap menggunakan 

SPSS 22 (lampiran 13). 
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b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis data pada SPSS 22 menggunakan Paired 

Samples Test. Hipotesis yang digunakan yaitu :  

1) H0: µ1 = µ2 yang berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan pada penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS.  

2) Ha: µ1 ≠ µ2 yang berarti ada pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas XI IPS .  

Pada pengujian ini, digunakan taraf signifikansi 5% atau 

0,05. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 dan hasil -

ttabel ≤ t hitung ≤ ttabel maka tidak ada pengaruh yang signifikan 

pada penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas XI IPS, sedangkan jika nilai signifikannya lebih 

kecil atau sama dengan 0,05 dan thitung > ttabel atau  thitung < -ttabel 

maka ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 

sedangkan thitung=32,515 Untuk ttabel diperoleh dari df = n - 1, 
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dengan df = 29  maka diperoleh nilai ttabel = 2,045. Sig. (2-tailed) 

= 0,000 < 0,05 dan thitung=32,515 > 2,045 = ttabel. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS. Hasil 

analisis secara lengkap menggunakan SPSS 22 (lampiran 13). 

 

A. Pembahasan  

Salah satu bagian penting dalam pembelajaran yakni kemampuan 

guru merancang kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran 

sehingga siswa tidak merasa sulit dalam mempelajari materi atau 

pengetahuan terutama pada materi-materi dalam pelajaran matematika. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT). Alasan pemilihan NHT (Numbered Head Together)  

adalah karena NHT  memberikan kesempatan pada siswa untuk 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat 

(Kagen dalam Anita Lie, 2008:59).  

Sebelum diberikan materi, guru memberikan pretest untuk melihat 

kemampuan awal siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Soal-soal tes awal 

berupa materi fungsi komposisi dan fungsi invers yang akan diajarkan dan 
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telah terlebih dahulu diuji coba pada salah satu SMA Negeri di kota 

Kupang, dan untuk mengetahui kevalidan butir soal digunakan program 

Anates (lampiran 8). Dari hasil pretest diperoleh nilai tertinggi yaitu 51 

dengan jumlah benar sebanyak 18 nomor dari 35 butir soal yang diberikan. 

Sedangkan nilai terendah yaitu 20 dengan jumlah benar sebanyak 7 nomor 

dari 35 butir soal yang diberikan. Dan nilai rata-rata hasil pretest yang 

diperoleh yaitu 29,300. Kendala yang dialami selama proses pembelajaran 

dengan Numbered Head Together (NHT) yaitu siswa yang belum terbiasa 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sehingga suasana sempat 

gaduh saat pembentukan kelompok, serta adanya keterbatasan waktu 

sehingga tidak semua anggota kelompok dapat dipanggil guru untuk 

memberikan jawaban. Hal ini didukung oleh Lundgren dalam Ibrahim 

(2000: 18) yang mengemukakan kelemahan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT diantaranya ; a) Tidak terlalu cocok untuk siswa yang 

banyak karena membutuhkan waktu yang lama, b) Tidak semua anggota 

kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu terbatas. 

Karenanya pada pertemuan selanjutnya, guru melakukan beberapa cara 

untuk mengatasi permasalahan serta membuat pembelajaran efektif, cara 

tersebut antara lain memaksimalkan waktu pembelajaran dengan 

memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa, membimbing 

siswa saat berdiskusi, dan memberikan teguran kepada siswa yang 

membuat kegaduhan dengan memberikan latihan soal untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya.  
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Setelah diberikan perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam 

proses pembelajaran, siswa lalu diberikan posttest. Dari hasil posttest 

diperoleh nilai tertinggi yaitu 86 dengan jumlah benar sebanyak 30 nomor 

dari 35 butir soal yang diberikan. Sedangkan nilai terendah yaitu 60 

dengan jumlah benar sebanyak 21 nomor dari 35 butir soal yang diberikan. 

Dan nilai rata-rata posttest yang diperoleh yaitu 71,200. Perbedaan 

pemahaman siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT) terlihat 

dari rata–rata  nilai pretest dan posttest. Untuk pretest diperoleh rata-rata 

sebesar 29,300 sedangkan untuk posttest diperoleh rata-rata sebesar 

71,200. Hasil tersebut memperlihatkan peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

Data hasil observasi dan wawancara menunjukkan guru juga 

mampu mengelola kelas secara maksimal sehingga pembelajaran di kelas 

dapat berjalan dengan baik dan efektif agar pembelajaran yang dilakukan 

dapat memberikan hasil yang memuaskan. Sementara dalam hasil 

observasi dan wawancara siswa menunjukkan peningkatan kemampuan 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik, dimana siswa 

sudah mampu bertanya dan berani menyampaikan pendapatnya baik dalam 

kelompok maupun di depan kelas serta lebih aktif untuk menyelesaikan 

soal yang diberikan bersama dengan teman kelompok. 
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Dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis diatas bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah salah satu model pembelajaran 

yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, model pembelajaran 

ini juga meletakkan tanggung jawab pada individu sekaligus kelompok, 

hal ini dikarenakan model pembelajaran NHT ini menekankankan pada 

pembelajaran dalam kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang optimal.  

Untuk membuktikan hipotesis penelitian, data hasil pretest dan 

posttest kemudian dianalis untuk melihat ada atau tidak ada pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers. Dari hasil analisis 

inferensial diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 sedangkan thitung=32,515 

Untuk ttabel diperoleh dari df = n - 1, dengan df = 29  maka diperoleh nilai 

ttabel = 2,045. Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 dan thitung=32,515 > 2,045 = 

ttabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti ada  pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers di kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Fatuleu tahun ajaran 2016 / 2017. 

 


