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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD pada 

materi Pecahan di kelas VII SMP Negeri 2 Kisaran. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kisaran dan yang dijadikan sebagai 

sampel sebanyak 2 kelas yang diambil secara acak. Pada kelas eksperimen 1 

diberi perlakuan pengajaran dengan menggunakan model kooperatif Tipe STAD, 

sedangkan pada kelas eksperimen 2 diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes kemampuan 

pemecahan masalah sebanyak lima soal yang sebelumnya telah diujicobakan ke 

kelas lain di luar sampel penelitian untuk melihat validitas dan reliabilitas. 

Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas tes. 

Normalitas diuji dengan menggunakan uji Liliefors dan homogenitas dengan 

menggunakan uji F. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh bawa sampel 

berdistribusi normal dan homogen.   

Hasil penelitian hasil belajar siswa kelas eksperimen 1 yang diajar dengan 

menggunakan model kooperatif Tipe NHT, diperoleh rata – rata pretes sebesar 

39,789 dan rata – rata postes sebesar 78,737 sedangkan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen 2 yang diajar dengan mengunakan model kooperatif tipe STAD 

diperoleh rata – rata pretes sebesar 37,474 dan rata – rata postes sebesar 70,474. 

Dari analisa data postest dengan menggunakan uji-t pada taraf  = 0,05 

diperoleh thitung > ttabel sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa yang diajar dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe STAD dan NHT 

pada Materi Pecahan  di kelas VII SMP Negeri 2 Kisaran T.A.  2012/2013. 


