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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) menggunakan media kartu soal 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok suhu, kalor dan perpindahan kalor 

di kelas X semester II SMA Negeri 1 Siantar T.P 2015/2016. 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan desain two group 

pretest-posttest. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara class random 

sampling dan diambil dua kelas dari lima kelas yaitu kelas X MIA 4 sebagai kelas 

kontrol dan kelas X MIA 5 sebagai kelas eksperimen yang masing-masing 

berjumlah 40 orang. Instrumen yang digunakan berupa tes berbentuk pilihan 

berganda yang terdiri dari 15 soal yang sudah divalidasi dan lembar observasi 

aktivitas siswa. Uji hipotesis menggunakan uji t.  

Dari data penelitian diperoleh nilai rata-rata pretes kelas eksperimen = 

49,50 dengan SD = 10,66, dan nilai rata-rata kelas kontrol = 49,16 dengan SD = 

9,27.Pada pengujian normalitas untuk pretes diperoleh pada kelas eksperimen 

dengan Lhitung = 0,1387 dan Ltabel = 0,1401, untuk kelas kontrol dengan Lhitung = 

0,1297, dan Ltabel = 0,1401, sehingga diperoleh Lhitung < Ltabel, maka data kedua 

kelas berdistribusi normal. Pada uji homogenitas diperoleh Fhitung = 1,323 dan 

Ftabel = 1,705 sehingga Fhitung < Ftabel , maka kedua sampel berasal dari kelompok 

yang homogen. Hasil analisis data dari uji beda menggunakan uji t dua pihak 

diperoleh thitung = -0.147 < ttabel = 1,994, Ho diterima berarti kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang sama. Nilai rata-rata postes kelas eksperimen = 72,83 

dengan SD = 9,59 dan kelas kontrol =  66,33 dengan SD = 8,79. Hasil uji t satu 

pihak diperoleh thitung = 3,153 dan ttabel = 1,667 sehingga thitung  > ttabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dari hasil observasi aktivitas siswa diketahui rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan I adalah 60,67%, pertemuan II adalah 

69,33%, dan pertemuan III adalah 74,83%. Dari hasil uji t terdapat pengaruh dari 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

menggunakan media kartu soal terhadap hasil belajar siswa  pada materi pokok 

suhu, kalor, dan perpindahan kalor di kelas X semester II SMA Negeri 1 Siantar 

T.P 2015/2016. 

Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT), media kartu soal, hasil belajar, aktivitas belajar. 

 


