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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbasis eksperimen terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pokok besaran dan satuan di kelas VII SMP Negeri 1 

Bakongan.  Jenis penelitian ini quasi eksperimental. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bakongan sebanyak 4 kelas. Sampel 

penelitian diambil sebanyak 2 kelas yang ditentukan secara acak sederhana yaitu 

kelas VII-3 (eksperimen) diajarkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

berbasis eksperimen dan kelas VII-1 (kontrol) diajarkan model pembelajaran 

langsung. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar fisika pada materi 

pokok besaran dan satuan dalam bentuk pilihan berganda sebanyak 25 soal yang 

telah dinyatakan valid dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi. Teknik analisis 

data menggunakan uji-t. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pretes kelas 

eksperimen adalah  46,13 dan nilai rata-rata pretest kelas kontrol 44,13. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan awal kedua kelas sama, kemudian 

diberikan perlakuan yang berbeda,  kelas eksperimen dengan  model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan kelas kontrol dengan pembelajaran langsung. Setelah 

pembelajaran selesai diberikan postest dengan hasil rata-rata kelas eksperimen 

diperoleh nilai sebesar 79,33 dengan standar deviasi 7,43 dan kelas Kontrol 

diperoleh  nilai  sebesar 74,53 dengan standar deviasi 6,34. Penilaian Afektif 

siswa di kelas eksperimen diperoleh  nilai rata-rata  sebesar 80,6 (Pertemuan I) 

dan 86,2 (Pertemuan II) dengan kategori baik. Penilaian Psikomotorik siswa di 

kelas eksperimen diperoleh  nilai rata-rata  sebesar 76,9 (Pertemuan I) dengan 

kategori cukup baik dan 85,6 (Pertemuan II) dengan kategori Baik. Hasil uji t 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbasis eksperimen terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pokok besaran dan satuan di kelas VII SMP Negeri 1 

Bakongan. 
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