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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan yang signifikan 

dengan menggunakan metode pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dan 

metode penemuan, (2) Perbedaan yang signifikan prestasi belajar matematika jika 

ditinjau dari motivasi belajar siswa, (3) interaksi antara metode mengajar dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi penelitian 

adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Laung Tuhup  yang terdiri dari 3 

kelas.  

Sampel yang diambil sebanyak 60 siswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode tes untuk data hasil belajar siswa, metode angket untuk data 

motivasi belajar siswa serta metode dokumentasi utuk mengetahui nilai ujian 

semester I matematika siswa yang digunakan untuk menguji keseimbangan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tenik analisis data menggunakan analisis 

variansi (anova) dua jalur. Hasil pengujian hipotesis menggunakan %5  

menunjukkan (1) Fhitung = 9,407> Ftabel = 3,986 sehingga H0 ditolak yang berarti 

terdapat perbedaan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan pembelajaran dengan 

metode penemuan, (2) F hitung = 7,021 > F tabel= 3,136 sehingga H0 ditolak yang 

berartiterdapat perbedaan terhadap prestasi belajar matematika jika ditinjau dari 

motivasi belajar siswa,  (3)   F hitung = 0,834 < F tabel = 3,136 sehingga H0 diterima 

yang berarti tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 

Kata kunci : Pembelajaran NHT, Pembelajaran  Penemuan, Motivasi belajar 

siswa, Prestasi belajar matematika 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sampai sekarang peranan 

matematika semakin dianggap penting, baik bagi perkembangan peradapan 

manusia secara keseluruhan (misalnya bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan 

dan teknologi) maupun bagi perkembangan setiap individu. Bagi setiap individu 

dalam kehidupan sehari-hari, matematika berguna untuk memperoleh ketrampilan-

ketrampilan tertentu dan untuk perkembangan cara berpikir, karena didalam 
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mempelajari matematika diperlukan pengertian (pikiran atau penalaran) tidak 

cukup dengan hafalan saja.  

Pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik sejak 

Sekolah Dasar (SD), untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerja sama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif (Masykur, 2007:52). 

Aspek-aspek pembelajaran matematika mencakup proses belajar mengajar 

dan pemikiran kreatif. Dalam proses belajar mengajar khususnya pembelajaran 

matematika, kesalahan yang dilakukan siswa tidak hanya bersumber pada 

kemampuan siswa yang kurang, tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar matematika salah satu diantaranya adalah metode 

mengajar yang dipilih guru sebagai pengajar sesuai dengan pokok bahasan yang 

akan diajarkan. 

Metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dengan siswa didalam 

kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah 

ketepatan metode mengajar yang dipilih dengan tujuan, jenis dan sifat materi 

pelajaran serta dengan kemampuan guru dalm memahami dan melaksanakan 

metode tersebut. Ketidaktepatan dalam menggunakan suatu metode dapat 

menimbulkan kebosanan, kurang dipahami dan monoton sehingga mengakibatkan 

sikap yang acuh terhadap pelajaran matematika. 

Pengajaran matematika yang berjalan sekarang ini cenderung ditujukan pada 

ketrampilan proses. Dalam setiap siswa mengerjakan dan mengeluarkan soal 

matematika, jarang sekali siswa diajak atau diarahkan agar dapat menyukai 

matematika. Keadaan seperti ini apabila terjadi terus menerus begitu saja tanpa ada 

perubahan didalam metode dan sistem pengajaran yang lebih baik, maka 

mengakibatkan siswa semakin tidak mampu memahami matematika. 

Pemilihan metode mengajar pada pembelajaran matematika adalah hal yang 

paling penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah metode  NHT 

yaitu suatu pendekatan yang melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi 

yang mencakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap 

isi pelajaran tersebut.Selain metode NHT yang digunakan adalah metode 

penemuan yaitu mengajak siswa untuk dapat menemukan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan materi pelajaran sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. 

Dilihat dari permasalahan tersebut diatas, peneliti akan mencermati tentang 

adanya perbedaan antara pembelajaran matematika dengan tipe NHT dengan 

pembelajaran yang menggunakan metode penemuan dan mengidentifikasikan 

penelitian dengan judul ”Implementasi Model  Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Head Together (NHT) dan Metode Penemuan Pada Sub Pokok Bahasan 

Kubus dan Balok ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII  SMP Negeri 2 

Laung Tuhup Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut diatas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Adakah interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa? 

 

Tujuan Penelitian 

Agar tujuan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

pembahasan, maka tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa pada sub pokok bahasan 

kubus dan balok ditinjau dari perbedaan penggunaan metode pembelajaran tipe 

Numbered Head Together dan metode Penemuan?   

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa pada kubus dan balok 

ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode mengajar dengan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar pada kubus dan balok. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  (NHT) 

Menurut Trianto (2007:62-63), Numbered Head Together (NHT) adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. 

Numbered Head Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen 

pada tahun 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap 

isi pelajaran tersebut. 

Pada pembelajaran koopertif ini menggunakan teknik belajar mengajar 

kepala bernomor terstruktur sebagai modifikasi kepala bernomor yang dipakai oleh 

Spencer Kagan. Teknik kepala bernomor terstruktur ini memudahkan pembagian 

tugas, dengan teknik ini siswa belajar melaksanakan tanggung jawab pribadinya 

dalam saling keterkaitan dengan rekan-rekan kelompoknya. 

 

Motivasi Belajar Siswa 

Oemar Hamalik (2008:52) berpendapat bahwa “motivasi adalah suatu 

perubahan energi yang berciri timbulnya suatu perasaan yang didahului oleh 

reaksi-reaksi yang ingin mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Ahmad Rohani 

(2004:11) “Motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk 

menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik atau pelajar yang menunjang 

kegiatan ke arah tujuan belajar”. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa, misalnya 

tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki sebab-
sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, mungkin ia tidak senang, 

mungkin sakit, lapar, ada masalah pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri 

anak terjadi perubahan energi, untuk melakukan sesuatu karena tidak memiliki 
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tujuan atau kebutuhan belajar. Menghadapi semacam ini guru harus melakukan 

upaya untuk menemukan sebabnya dan memberikan motivasi agar siswa mau 

belajar. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan bias 

mencapai tujuan yang dikehendaki. 

 

Prestasi Belajar 

Selanjutnya Winkel, 1996 (dalam Ridwan, 2008:1) mengatakan bahwa 

prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang 

siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

matematika adalah hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses belajar 

mengajar. Proses ini tidak hanya terjadi akibat adanya interaksi antara guru dengan 

murid saja akan tetapi meliputi senua proses yang disengaja untuk mengubah 

tingkah laku siswa dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.    

1. Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang persegi yang 

kongruen. 

 

 

 
Gambar 1. Kubus 

 

Kubus pada gambar dibawah dinamakan kubus ABCD.EFGH atau kubus 
ABCD

EFGH
 

 
Gambar 2. Bagian-Bagian Kubus 

 

Bagian – bagian kubus ABCD.EFGH dapat diuraikan sebagai berikut. 

Bidang (sisi) ABCD dinamakan bidang alas atau dasar. Bidang (sisi) ini 

berpasangan da kongruen dengan bidang sisi EFGH. Bidang (sisi) EFGH 

dinamakan bidang atas atau tutup. Bidang (sisi) lainnya dinamakan sisi tegak. 
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Pertemuan dua bidang (sisi) kubus, yang berupa ruas garis dinamakan rusuk 

kubus. Pertemuan antara sisi ABCD dan sisi ABFE adalah rusuk AB, pertemuan 

antara sisi BCGF dan sisi DCGH adalah rusuk CG. Pertemuan tiga rusuk kubus 

dinamakan titik sudut. Contohnya, pertemuan rusuk AB, AE, dan AD adalah titik 

sudut A. pertemuan antara rusuk AD,DC, dan DH adalah titik sudut D. Pada sisi 

kubus garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dinamakan 

diagonal bidang (sisi). Garis-garis AF dan BE dinamakan diagonak bidang ABFE. 

Dalam kubus, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan 

dinamakan diagonal ruang kubus. Pada kubus ABCD.EFGH diagonal ruangnya 

adalah AG, CE, HB dan DF. Bidang diagonal suatu kubus adalah bidang yang 

melalui dua buah rusuk yang berhadapan dalam kubus. 

 

2. Balok 

Balok merupakan bangun ruang yang sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Banyak sekali benda-benda yang mengadopsi bentuk balok. 

Contohnya : Gedung-gedung bertingkat, mobil box, kardus kulkas dll. Balok 

adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang persegi panjang yang 

sepasang-sepasang sejajar dan kongruen. 

 

 
Gambar 3. Balok 

Bagian-Bagian Balok 

 
Gambar 4. Bagian-Bagian Balok 

 

Balok pada gambar di atas dinamakan balok ABCD. EFGH atau balok  
ABCD

EFGH
. 

Bagian-bagian balok ABCD. EFGH dapat diuraikan sebagai berikut yaitu 

Balok terdiri atas tiga pasang persegi panjang yang kongruen. Ketiga pasang 

persegi panjang dinamakan bidang (sisi) balok. Bidang ABCD dinamakan bidang 

alas atau dasar. Bidang EFGH dinamakan bidang atas atau tutup. Dua pasang 

bidang (sisi) yang lainnya adalah: Bidang (sisi) ABFE berpasangan dengan bidang 

(sisi) CDHG. Bidang (sisi) BCGF berpasangan dengan bidang (sisi) ADHE. 

Pertemuan dua bidang (sisi) balok dinamakan rusuk balok. Rusuk tersebut 

ruas garis. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, AD, AE, BF, CG, DH, FG, 
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GH dan HE. Pertemuan tiga rusuk balok dinamakan titik sudut. Balok memiliki 8 

titik sudut, yaitu; A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pada sisi balok, dua garis yang 

menghubungkan titik sudut yang berhadapan dinamakan diagonal bidang atau 

diagonal sisi. AC dan BO dinamakan diagonal bidang. Garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok dinamakan diagonal 

ruang balok. Banyaknya diagonal yang dimiliki sebuah balok ada 4 buah. Yaitu: 

AG, CE, HB dan DF. Pada balok ABCD.EFGH, rusuk BC dan EH saling 

berhadapan. Bidang yang melalaui kedua rusuk tersebut dinamakan bidang 

diagonal. Bidang BCHE merupakan bidang diagonal balok ABCD. EFGH. Yaitu 

ABGH, ADGF, dan CDEF. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Laung Tuhup  yang berlokasi di 

Jalan Isran AS Nomor 2 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. Subjek 

dalam penelitian ini adalah semua siswa  kelas VIII SMP Negeri 2 Laung Tuhup 

Murung Raya tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 2 kelas. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan sesuai 

dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Adapun dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Tes 

Menurut Arikunto (2006:150) dikemukakan bahwa ”Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok”. Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk 

mengukur hasil belajar matematika. Jenis soal yang digunakan berbentuk uraian. 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:158) dikemukakan bahwa, ”Dokumentasi yang 

asalnya dokumen berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, agenda dan sebagainya”. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan nama dan 

hasil belajar siswa bidang studi matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Laung 

Tuhup tahun ajaran 2014/2015. 

3. Metode Angket 

Definisi angket sama dengan definisi kuesioner. Arikunto (2006:151) 

mendefinisikan bahwa, ”Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. Dalam penelitian ini bentuk angket yang 
digunakan adalah pilihan ganda yaitu suatu bentuk angket dimana pengisi angket 

memilih alternatif jawaban yang disediakan.  
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Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan maka dianalisis menggunakan 2 cara yaitu uji 

prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat dibagi menjadi 2 yaitu Uji Normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini dari populasi yang 

normal atau tidak. Selanjutnya uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah 

populasi mempunyai variansi yang sama atau tidak. 

Sedangkan uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji hipotesis dengan 

Analisis Variansi Dua Jalan dengan frekuensi sel tak sama, dengan asumsi bahwa 

populasi berdistribusi normal dan populasi bervariansi sama. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data hasil belajar matematika diperoleh dari sampel penelitian pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah mengikuti tes. Berdasarkan hasil penelitian, 

pada kelas eksperimen diperoleh hasil belajar matematika tertinggi sebesar 95, 

terendah sebesar 55, mean sebesar 76,0 dan standar deviasi sebesar 11,700. Pada 

kelas kontrol diperoleh hasil belajar matematika tertinggi sebesar 85, terendah 

sebesar 45, mean sebesar 67,8 dan standar deviasi sebesar 12,504. 

Dari deskripsi data diatas, diperoleh distribusi frekuensi hasil belajar 

matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut: Data skor pada 

kelas eksperimen adalah perolehan skor dari tes hasil belajar siswa yang diberikan 

setelah proses pembelajaran selesai. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

tabel dan histogram sebagai berikut: 

 

Tabel 1.  Distribusi Kelas Kelompok Eksperimen 

Interval 
ix  if  ii xf  2

ix  
2

ii xf  

51 - 60 55,5 5 277,5 3080,25 15401,25 

61 - 70 65,5 9 589,5 4290,25 38612,25 

Interval 
ix  if  ii xf  2

ix  
2

ii xf  

71 - 80 75,5 12 906,0 5700,25 68403,00 

81 - 90 85,5 6 513,0 7310,25 43861,50 

91 - 100 95,5 4 382,0 9120,25 36481,00 

Jumlah   36 2668,0 29501,25 202759,00 

Rata-rata 74,11 

SD 11,99 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 
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Gambar 5.   Histogram Nilai Prestasi Kelas Eksperimen 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 1 dan histogram pada gambar 5 diperoleh bahwa prestasi 

belajar tertinggi 100 dan terendah 51, nilai rata-rata (mean) sebesar 74,11 dan 

standar deviasi 11,99. 

Data skor prestasi kelas kontrol diperoleh dari skor tes hasil belajar siswa 

setelah dikenai perlakuan pembelajaran. Data tersebut dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dan histogram sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Distribusi Kelas Kelompok Kontrol 

Interval 
ix  if  ii xf  2

ix  
2

ii xf  

41 - 50 45,5 5 227,5 2070,25 10351,25 

51 - 60 55,5 6 333,0 3080,25 18481,50 

61 - 70 65,5 11 720,5 4290,25 47192,75 

71 - 80 75,5 9 679,5 5700,25 51302,25 

81 - 90 85,5 5 427,5 7310,25 36551,25 

Jumlah   36 2388,0 22451,25 163879,00 

Rata-rata 66,33 

SD 12,51 

     Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 
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Gambar 6.  Histogram Nilai Prestasi Kelas Kontrol 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 
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Berdasarkan tabel 2 dan gambar 6 diperoleh bahwa prestasi belajar tertinggi 

90 dan terendah 41 nilai rata-rata (mean) sebesar 66,33 dengan Standar Deviasinya 

12,51. 

 

Data Skor Motivasi Belajar 

Data motivasi siswa merupakan skor yang diperoleh dari nilai semester 1. 

Data motivasi belajar siswa dikategorikan dalam tingkat rendah, sedang dan tinggi. 

Ketentuan pengkategorian tersebut adalah jika X > X + ½ SD maka motivasi 
belajartersebut dikatakan tinggi, jika 

X - ½ SD ≤ X ≤ X + ½ SD maka motivasi belajar tersebut dikatakan 

sedang dan jika X < X - ½ SD maka motivasi belajar tersebut dikatakan rendah. 

Hasil pengkategorian tingkat motivasi siswa disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Pengkategorian Tingkat Motivasi Belajar 

Kategori tingkat motivasi Eksperimen Kontrol 

Rendah (X < X - ½ SD) 10 9 

Sedang ( X -SD≤X ≤ X + ½ SD) 14 16 

Tinggi (X > X + ½ SD) 12 11 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

 

Dari tabel 3. dapat dilihat bahwa dari kelas eksperimen terdapat 10 siswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah, 14 siswa mempunyai motivasi belajar 

sedang dan 12 siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi. Sedangkan untuk 
kelas kontrol terdapat 9 siswa yang memiliki motivasi belajar rendah,  16 siswa 

mempunyai motivasi belajar sedang dan 11 siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi.  

Data prestasi belajar dan motivasi belajar tersebut nantinya akan digunakan 

dalam perhitungan anava dua jalur untuk menjawab hipotesis penelitian.  

Perhitungan anava dua jalur tesebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. Tabel Anava Dua Jalan 

Metode 

Pembelajaran 

Motivasi Belajar 

Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

Metode 95 55 75 80 85 60 65 65 75 80 

Pembelajaran 70 85 95 80 70 75 75 60 60 75 

NHT 90 80 90 75 70 65   70 55   

(A1) 95 90 90 70 95 80   75 65   

Metode   55 70 65 60 85 75 50 65 55   

Penemuan 55 65   50 70 85   45 75   

(A2) 85 85   60 70 45   75 80   

  85 70   80 75 65   55 45   

  65 80   80 80 70   65     

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 
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Uji Prasyarat Analisis Penelitian 

Hasil Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Teknik uji yang 

digunakan adalah uji liliefors pada taraf signifikan 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan Microsoft 

Excel, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Uji Normalitas 

Prestasi Belajar Lhitung Ltabel Keputusan Keterangan 

Metode pembelajaran 

NHT (A1) 

0,116 0,148 Lhitung < Ltabel Normal 

Metode Penemuan (A2) 0,097 0,148 Lhitung < Ltabel Normal 

Motivasi tinggi (B1) 0,112 0,185 Lhitung < Ltabel Normal 

Motivasi sedang (B2) 0,094 0,161 Lhitung < Ltabel Normal 

Motivasi rendah (B3) 0,091 0,195 Lhitung < Ltabel Normal 

   Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

 

Dari hasil yang telah dirangkum dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Lhitung untuk semua variabel lebih kecil dari Ltabel maka dapat disimpulkan bahwa 

data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal (perhitungan 

selengkapnya pada lampiran 13). 

 

Hasil Uji Homogenitas 

Analisis ini bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya salah satu asumsi 

untuk anova, apakah kesemua populasi memiliki varians yang sama. Adapun 

salah satu cara untuk mengambil keputusan menggunakan rumus Barlett dengan 

hasil yaitu 
2
hitung 

 2
tabel = 3,841.Karena 

 2
hitung

 2
tabelmaka Ho 

diterima atau dengan kata lain untuk data dalam penelitian ini memiliki varians 

yang sama (data dalam penelitian tidak memiliki varian data yang berbeda) 

sehingga salah satu asumsi anova terpenuhi atau layak digunakan, maka data di 

atas dapat dipakai untuk uji hipotesis selanjutnya (perhitungan selengkapnya pada 

lampiran 14). 

 

Uji Hipotesis  

Dengan terpenuhinya sifat normalitas dan homogenitas maka analisis 

variansi dapat dijalankan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis variansi dua jalur, yaitu untuk melihat perbedaan berdasarkan tingkat 

motivas siswa (tinggi, sedang, dan rendah), metode pembelajaran yang digunakan 

antara metode Numbered Head Togetherdan Penemuan. Adapun hasil analisis 

anova dua jalur akan diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan     Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

 

Sauda   719 

Tabel 6. Rangkuman Analisis Variansi 

Sumber JK dk RK Fobs F  

Metode 1196,6823 1 1196,6823 9,407 3,986 

Motivasi 1786,4163 2 893,2081 7,021 3,136 

Metode*Motivasi  212,2155 2 106,1077 0,834 3,136 

Galat 8396,3456 66 127,2174     

Total 11591,6596 71       

    Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Dari tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan dari hasil 

perhitungan uji analisis variansi dua jalur diperoleh hasil bahwa nilai 

Fhitung>Ftabeluntuk metode yang digunakan (antara metode Numbered Head 

Together dengan metode Penemuan) menunjukan hasil sebesar 9,407>3,986maka 

Ho ditolak, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan”Ada pengaruh metode 

NHT dan metode penemuan terhadap prestasi belajar matematika” dapat diterima. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan uji analisis variansi dua jalur diperoleh hasil  

bahwa nilai Fhitung>Ftabel untuk antar motivasi (tinggi, sedang, rendah), 

menunjukkan hasil sebesar 7,021>3,136maka Ho ditolak, sehingga hipotesis 

penelitian yang menyatakan” Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika”, dapat diterima. Berdasarkan dari hasil perhitungan 

uji analisis variansi dua jalur diperoleh hasil bahwa nilai Fhitung<Ftabeluntuk antar 

metode*motivasi, menunjukan hasil sebesar 0,834<3,136maka Ho diterima, 

sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan” Ada interaksi antara metode 

mengajar dan motivasi siswa terhadap prestasi belajar matematika”, tidak terbukti. 

 

Pembahasan 

Metode pengajaran yang dipakai yaitu metode NHT dan metode penemuan 

menunjukan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan diantara kedua metode 

yang digunakan terhadap pembelajaran matematika siswa hal ini dapat dilihat pada 

hasil analisis nilai Fhitung> Ftabel yang menunjukan hasil sebesar 9,407 > 3,986. 

Prestasi belajar siswa yang menggunakan metode NHT mempunyai rata-rata yang 

lebih tinggi dari pada pembelajaran siswa yang menggunakan metode penemuan. 

Perbedaan kedua metode tersebut didukung pula dari keadaan yang terjadi di 

lapangan. Pada pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan, siswa 

cenderung lebih pasif meskipun ada beberapa anak yang terkadang mau bertanya 

kepada guru. Siswa kurang bersemangat saat mengerjakan soal-soal latihan yang 

diberikan, mereka cenderung menunggu jawaban dari teman ataupun guru. 

Perbedaan dari kedua metode tersebut juga dapat dilihat dari rata-rata nilai skor tes 

hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol, yaitu 74,11  

untuk kelas eksperimen dan 66,33 untuk kelas kontrol.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat motivasi siswa hal tersebut dapat dilihat pada Fhitung> Ftabel yang 

menunjukkan hasil sebesar 7,021> 3,136. Siswa dengan motivasi belajar tinggi 

akan mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. Hal ini dikarenakan siswa dengan 

motivasi belajar tinggi akan mempunyai semangat belajar matematika yang tinggi. 
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Sedangkan siswa dengan motivasi belajar rendah akan enggan dalam belajar 

matematika, kurang tertarik terhadap belajar matematika dan memandang belajar 

matematika merupakan hal yang membosankan.  

Interaksi antara motivasi siswa dan metode pengajaran yang diberikan 

kepada siswa terhadap prestasi belajar matematika, menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Hal ini berarti bahwa dari tingkat motivasi siswa dan metode 

pengajaran secara bersama-sama tidaklah memberikan perbedaan hasil yang 

signifikan terhadap prestasi belajar matematika.Atau dengan arti lain bahwa rata-

rata prestasi belajar siswa dari kelompok eksperimen selalu lebih tinggi dari siswa 

kelompok kontrol, baik untuk motivasi belajar tinggi, sedang, atau rendah.  

 

Tabel 7. Rataan dan Jumlah Rataan 

 Tinggi Sedang Rendah Total 

Metode 

pembelajaran 

NHT 

84,17 74,64 68,00 226,81 (A1) 

Metode 

Penemuan 
70,91 68,75 62,22 201,88 (A2) 

Total 
155,08 143,39 130,22 

428,69 (G) 
(B1) (B2) (B3) 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 
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Gambar 7. Profil Model Pembelajaran Dengan Motivasi Belajar Siswa 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

 

Berdasarkan profil diatas dapat disimpulkan: model pembelajaran NHT  

lebih baik dari metode Penemuan dilihat dari motivasi belajar siswa tinggi dan 

rendah. Dengan NHT siswa dapat belajar dengan mudah melalui diskusi 

kelompok, siswa diajarkan untuk mempunyai tanggung jawab dengan 

kelompoknya. Disamping itu siswa dilibatkan secara aktif dalam proses belajar 

mengajar sehingga siswa terdorong untuk memahami materi yang diajarkan oleh 

guru.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar matematika yang signifikan antara siswa yang diberi 

pengajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dibanding dengan siswa yang diberi pengajaran menggunakan 

metode penemuanl. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis variansi dua jalur 

diperoleh Fhitung>  Ftabeldan hasil rata-rata prestasi 76,0 untuk kelas eksperimen 

dan 67,8 untuk kelas kontrol. Hal ini berarti bahwa metode pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) lebih baik dalam 

meningkatkan nilai siswa pada Peta Konsep kubus dan balok sehingga prestasi 

belajar yang dicapai lebih tinggi. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari  

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada Peta Konsep 

kubus dan balok, dengan Fhitung>  Ftabelhasil rata-rata prestasi belajar siswa yang 

memiliki motivasi tinggi sebesar 77,83, rata-rata prestasi belajar siswa yang 

memiliki motivasi sedang sebesar 71,50 dan rata-rata prestasi belajar siswa 

yang memiliki motivasi rendah sebesar 65,26. dari hasil analisis Komparasi 

Ganda dengan metode Schefee menunjukan tidak ada perbedaan prestasi belajar 

antara siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan motivasi sedang dengan 

Fhitung< Ftabel yaitu 4,095 > 6,272, terdapat perbedaan prestasi belajar antara 

siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan motivasi rendah dengan Fhitung> 

Ftabelyaitu 12,908 > 6,272, dan tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa 

yang memiliki motivasi sedang dengan motivasi rendah dengan Fhitung< Ftabel 

yaitu 3,557 < 6,272. 

3. Berdasarkan dari hasil perhitungan uji analisis variansi dua jalur diperoleh hasil  

bahwa nilai Fhitung<Ftabeluntuk antar metode*motivasi), menunjukan hasil 

sebesar 0,834<3,136maka Ho diterima, sehingga hipotesis penelitian yang 

menyatakan” Ada interaksi antara metode mengajar dan motivasi siswa 

terhadap prestasi belajar matematika”, tidak terbukti. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1. Bagi Guru Matematika 

a. Guru disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada Peta Konsep kubus dan balokt sebab hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran Numbered Head Together (NHT) lebih 

baik dari pada metode penemuan. 

b. Guru disarankan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi siswa, karena motivasi siswa dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa. 
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2. Bagi Siswa 

a. Siswa disarankan untuk mempunyai kelompok belajar sebagai wadah 

untuk bertukar pikiran dengan teman mengenai materi pembelajaran. 

b. Siswa haruslah memahami diri untuk dapat meningkatkan prestasi belajar, 

sebab prestasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri siswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada 

jenjang pendidikan yang lain dengan memperluas faktor-faktor yang 

dimungkinkan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

Evandari, Puspito. 2005. Penerapan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Struktural Tipe Numbered Head Together (NHT) ditinjau dari Minat Belajar 

Siswa. Skripsi. Surakarta : UMS (tidak diterbitkan). 

Hamalik., Oemar. 2000. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung : Sinar Baru 

Algensindo. 

____________. 2004. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem . 

Jakarta : Bumi Aksara. 

____________ . 2008. Proses Belajar Mengajar. Bandung : Bumi Aksara 

Rochaminah, Sutji. 2006. Penggunaan Metode Penemuan untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mahasiswa Keguruan.  

Rodiyah, Siti. 2004. ”Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan 

Struktural Tipe NHT (Numbered Head Together) pada Pokok Bahasan 

Persegi Panjang dan Persegi di kelas I SLTP N 2 Ngrambe Ngawi 

2003/2004”. Skripsi. Surakarta : UMS (tidak diterbitkan). 

Rohani, Ahmad. 2004. Pengelolaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta. 

Rooijakers. 2008. Mengajar dengan Sukses. Jakarta : Grasindo. 

Shintia, E.P, Desy. 2003. ”Eksperimentasi Pengajaran Matematika dengan Metode 

Penemuan Melalui Media Gambar Pada Geometri Datar Ditinjau dari 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII Semester I SLTP N I Pabelan. 

Skripsi. Surakarta : UMS (tidak diterbitkan). 

Susanti, Endah. 2004. ”Eksperimentasi Pengajaran Matematika dengan 

Menggunakan Metode Discovery Inquiy Pada Pokok Bahasan Kuadrat dan 

Akar Kuadrat Suatu Bilangan Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa kelas 

VIII SMP Negeri I Tawangsari”. Skripsi. Surakarta : UMS (tidak 

diterbitkan). 

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta : Prestasi pustaka. 

Uno, Hamzah B. 2008. Teori Motivasi Dan Pengukurannya. Jakarta : Bumi 

Aksara.  

Widiyastuti, Wahyu. 2003. ”Eksperimentasi Pengajaran Matematika dengan 
Menggunakan Metode Penemuan Melalui Tanya Jawab Pada Pokok Bahasan 

Teorema Pythagoras Ditinjau dari Aktivitas Belajar”. Skripsi. Surakarta : 

UMS (tidak diterbitkan). 


