
  

ABSTRAK 

Irfanul Luthfi NIM 509331021, Perbedaan Hasil Belajar Pengenalan Konsep 

Dasar Elektronika (PKDE) Antara Siswa Yang Diajar Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Dengan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar pengenalan konsep dasar elektronika (PKDE) antara siswa yang diajar  

dengan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT) 

dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas X Teknik Komputer 

Jaringan di SMK Negeri 1 Air Putih Tahun Pembelajaran 2015/2016. Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh Siswa kelas X Teknik Komputer Jaringan di 

SMK Negeri 1 Air Putih. Populasi penelitian ini sebanyak 68 orang siswa. Jumlah 

sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang ada yaitu sebanyak 68 

orang siswa. 

 Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tes, dimana data 

penelitian ini diperoleh melalui tes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah 

pelaksanaan perlakuan. Instrumen penelitian ini diuji coba di SMK Negeri 1 Air 

Putih. Validitas Instrumen penelitian hasil uji coba dianalisis dengan rumus point 

biseral. Reliabilitas instrumen tes diuji dengan rumus KR-20 dan diperoleh nilai r11 

= 0,886 yang dikategorikan sangat tinggi. Hasil analisis rata-rata model 

pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Togheter (NHT) sebesar 26,76 dan 

memiliki standar deviasi 4,06 sedangkan model pembelajaran konvensional 

sebesar 21,67 dan memiliki standar deviasi 3,96. Melalui uji Chi-Kuadrat 

diketahui nilai χ
2

hitung model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Togheter (NHT) adalah 7,44 dan χ
2

hitung model pembelajaran konvensional adalah 

10,35 dengan masing-masing χ
2

tabel adalah 11,071 yang menunjukkan bahwa 

χ
2

hitung < χ
2

tabel menunjukkan bahwa kedua kelompok data berdistribusi Normal. 

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui kedua Model pembelajaran diperoleh 

thitung = 5,22 dan ttabel = 1,67, maka diperoleh thitung > ttabel atau 5,22 > 1,67 dimana 

hasil ini menunjukkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Togheter (NHT) lebih baik dari model pembelajaran konvensional. 


