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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Head Together) terhadap hasil belajar siswa pada 

materi pokok Bunyi di kelas VIII Semester II di SMP N 2 Kampung Rakyat. 

 Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain two Group 

Pretest – Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII semester II SMP N 2 Kampung Rakyat T.A 2015/2016 yang terdiri dari 3 

kelas berjumlah 90 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random 

sampling dengan mengambil 2 kelas dari 3 yaitu kelas VII-1 sebagai kelas 

eksperimen yang berjumlah 30 siswa dan kelas VII-2 sebagai kelas kontrol ang 

berjumlah 30 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

hasil belajar dan lembar observasi. Tes hasil belajar berjumlah 20 soal dalam 

bentuk pilihan berganda dengan empat pilihan yang telah di validasi. Uji hipotesis 

menggunakan uji t dua pihak. 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pretes kelas eksperimen 

adalah 48,66 dengan standar deviasi sebesar 17,82 dan nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 44,33 dengan standar deviasi sebesar 16,12. Setelah dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas, data nilai pretes dari kelas eksperimen dan 

kontrol dinyatakan berdistribusi normal dan homogen. Melalui pengujian statistik 

diperoleh hasil yang signifikan bahwa kemampuan awal kedua kelas adalah 

setara. Kemudian diberikan perlakuan yang berbeda, kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together dan kelas kontrol 

dengan model pembelajaran langsung. Data postest yang diperoleh yaitu hasil 

rata-rata kelas eksperimen 70,33 dengan standar deviasi 12,58  dan kelas kontrol 

66,33 dengan standar deviasi 12,17. Melalui pengujian statistik menggunakan uji-t 

satu pihak didapat thitung (0,532) > ttabel (0,032), maka dapat disimpilkan bahwa 

menggunakan model pembelajaran  Kooperatif Tipe Number Head Together 

(NHT) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada 

materi pokok Bunyi kelas VIII semester II SMP N 2 Kampung Rakyat Desa 

Perkebunan Teluk Panji T.A. 2015/2016. 

 

Kata Kunci:Model pembelajaran Kooperatif tipe Number Head Together 
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