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ABSTRAK 
 

 
 

Penelitian yang berjudul pengaruh pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
NTH terhadap hasil belajar fisika pada kelas VII SMP Negeri 14 Banda Aceh 
pada pokok bahasan suhu. Penelitian ini mengangkat masalah siswa kurang aktif 
dan kurang minat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang menyebabkan 
kurangnya  hasil belajar siswa dalam pembelajaran  fisika. Adapun tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 
tipe  NHT  terhadap  hasil  belajar  fisika  siswa  SMP  Negeri  14  Banda  Aceh. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 14 Banda Aceh, 
yaitu sebanyak  dua kelas. Sampel dipilih secara acak dan diperoleh  kelas VII2

 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VII4  kelompok kontrol untuk kelompok 
eksperimen  dilaksanakan  pembelajaran  dengan  model  pembelajaran  kooperatif 
tipe NHT dan untuk kelompok kontrol digunakan model pembelajaran non 
kooperatif.  Materi  yang  diajarkan  untuk  kedua  kelompok  adalah  suhu.  Data 
diperoleh  dengan  menggunakan  tes kepada  kedua  kelompok  dengan  soal  yang 
sama. Selanjutnya  data yang dikumpulkan  dianalisis dengan menggunakan  uji-t 
pada taraf signifikan a = 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan 
bahwa  ada  pengaruh  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT  terhadap  hasil 
belajar fisika siswa SMP Negeri 14 Banda Aceh, dari hasil pengujian hipotesis 
yaitu dengan taraf signifikan a = 0,05 diperoleh thitung = 6,30 dan ttabel dengan taraf 
signifikan a = 0,05 dan dk = 38, dengan cara interpolasi diperoleh t0,95 (38) = 1,70 
sehingga  diperoleh  thit  > ttab. Hal ini berarti tolak H0  dan terima Ha  pada taraf 
signifikan a = 0,05. 



 
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa 

dipisahkan  dari kehidupan  manusia  yang tidak bisa  dipisahkan  dari kehidupan 

manusia  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota  masyarakat.  Karena 

melalui pendidikanlah  akan lahir manusia-manusia  pembangunan  yang berpikir 

kritis.  Pendidikan  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  perkembangan 

masyarakat,  karena  melalui  pendidikan  yang teratur  dapat  melahirkan  manusia 

yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan serta menumbuhkan tenaga- 

tenaga manusia yang siap pakai dalam upaya membangun masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Mudyahardjo (2006:11) mengatakan bahwa: 
 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, 
dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, 
yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat, untuk 
mempersiapkan   peserta   didik  agar  dapat   memainkan   peranan  dalam 
berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. 

 
Berdasarkan  kutipan  di atas,  sekolah  sebagai  pendidikan  formal  sangat 

memerlukan  suatu  petunjuk      teknik  dalam  melaksanakan  tugas-tugas 

pembelajaran,   agar   sasaran   yang   ingin   dicapai   nampak   jelas   dan   tidak 

mengambang. kurikulum yang merupakan pedoman dasar yang sesuai dengan 

tuntutan  zaman,  dan arah tujuan yang ingin dicapai benar-benar  sesuai dengan 

target. Proses pembelajaran merupakan suatu interaksi antara peserta didik dengan 

guru, sumber belajar, sesama siswa dan interaksi dengan  lingkungan. 



 
 
 

Suatu proses belajar dipengaruhi oleh komponen-komponen pembelajaran. 

Fisika merupakan salah satu pengetahuan dasar dalam pengembangan teknologi, 

terutama  teknologi  modern  seperti:  komunikasi,  transportasi,  dan  kesehatan. 

Teknik tersebut memerlukan penerapan ilmu fisika yang kemudian sebagai bekal 

ilmu pengetahuan, maka sumber daya manusia kurang mampu bersaing, melalui 

pembelajaran fisika. Diharapkan para siswa memperoleh pengalaman dalam 

membentuk kemampuan untuk belajar dengan  memahami berbagai konsep dalam 

prinsip fisika. 

Pada  hakikatnya,   guru  fisika  adalah  pihak  yang  bertanggung   jawab 

terhadap prestasi belajar siswa dalam pelajaran fisika. Salah satu tugas guru dalam 

proses belajar mengajar memilih dan menggunakan metode dalam mengajar. 

Menurut  Sudjana  (205:7),  “metode  adalah  cara  yang  telah  teratur  dan  terpikir 

baik-baik  untuk mencapai  suatu maksud,  atau cara kerja yang bersistem  untuk 

memudahkan    pelaksanaan    suatu   kegiatan       guna   mencapai   tujuan   yang 

diinginkan”. 

Salah satu strategi pembelajaran yang sangat populer dan yang melibatkan 

siswa  secara  aktif  adalah  pembelajaran  yang  menggunakan  kontruktivis  ialah 

model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan  kerja sama antar siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil kutipan di atas, maka dalam proses pembelajaran fisika 

guru masih banyak menggunakan metode ceramah/guru lebih efektif memberi 

informasi-informasi.  Sementara metode ceramah kurang cocok digunakan untuk 

mempelajari ilmu fisika namun dalam pembelajaran fisika banyak membutuhkan 



 
 
 

aktivitas dalam belajar. Bila guru mengajar hanya mengandalkan metode ceramah 

maka siswa menjadi pasif dalam belajar, karena hanya menerima saja informasi- 

informasi dari guru. 

Salah  satu metode  alternatif  yang dapat  digunakan  dalam  pembelajaran 

adalah model pembelajaran  kooperatif atau sering dikenal dengan pembelajaran 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran 

yang akhir-akhir ini menjadi populer yang digunakan dalam poses pembelajaran 

tidak terkecuali  dalam bidang pembelajaran  pada bidang studi fisika. Beberapa 

ahli mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam 

membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit, tetapi juga 

menumbuhkan kemampuan kerja sama, berpikir kritis dan mengembangkan sikap 

sosial. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikembangkan model 

pembelajaran  kooperatif tipe NHT yang dapat meningkatkan  penguasaan fisika. 

Untuk itu penulis ingin mengadakan  suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada 

Kelas VII SMP Negeri 14 Banda Aceh”. 

 
1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Kelas VII SMP Negeri 

14 Banda Aceh 



 
 
 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas maka, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Kelas VII SMP Negeri 14 Banda 

Aceh. 

 
1.4  Hipotesis Penelitian 

 
Perumusan hipotesis pada suatu penelitian sangatlah penting. Menurut 

Arikunto (1990:55), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang sedang diuji kebenarannya”.  Adapun yang menjadi hipotesis 

dalam penelitian ini adalah ada Pengaruh Model Pembelajaran  Kooperatif  Tipe 

NHT Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Kelas VII SMP Negeri 14 Banda Aceh. 

 
1.5  Anggapan Dasar Penelitian 

 
Anggapan   dasar   dalam   penelitian   ini   adalah   model   pembelajaran 

kooperatif  tipe NHT merupakan  salah satu model pembelajaran  yang 

meningkatkan proses belajar fisika siswa pada kelas VII SMP Negeri 14 Banda 

Aceh. 

 
1.6  Manfaat Penelitian 

 
Penelitian   ini   diharapkan   dapat   bermanfaat   sebagai   bahan   masukan 

kepada: 

a.  Dapat bermanfaat bagi guru sebagai informasi dalam pengajaran fisika. 
 

b. Dapat   membantu   siswa   dalam   pembelajaran   fisika.   Khususnya   dalam 

mempelajari materi Suhu. 



 
 
 

c.  Sebagai  bahan  masukan  bagi  penulis  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas 

belajar khususnya mata pelajaran fisika. 

 
1.7  Organisasi Penelitian 

 
Organisasi penulisan laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang 

terdiri dari : 

Bab I       Berisi pendahuluan  yang terdiri dari : latar belakang masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, anggapan dasar, hipotesis, dan organisasi 

penelitian. 

Bab II      Merupakan  landasan  teoritis  yang  berupa  tinjauan  kepustakaan  yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 

Bab III     Metode penelitian yang meliputi : lokasi dan waktu penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumens penelitian, 

dan teknik pengolahan data. 

Bab IV     Merupakan    hasil    penelitian    dan    pembahasan    yang    meliputi: 
 

pengumpulan data dan pengolahan data, uji hipotesis dan pembahasan. 

Bab V      Penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran. 



 
 
 

BAB II 
 

LANDASAN TEORITIS 
 
 
 
 

2.1  Pengertian Belajar 
 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dari keseluruhan 

proses belajar disekolah, yang berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan sangat bergantung kepada bagaimana proses belajar itu berlangsung. 

Secara psikologis,  belajar merupakan  salah satu proses perubahan,  yaitu 

perubahan  tingkah laku sebagai  hasil interaksi,  seperti yang dikemukakan  oleh 

Slameto (2003:2) bahwa: “belajar adalah salah satu proses usaha yang dilakukan 

individu  untuk suatu perubahan  tingkah  laku baru secara keseluruhan   sebagai 

hasil  pengalaman  dalam  interaksi  dengan  lingkungannya”.  Perubahan  itu tidak 

hanya mengenai sejumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, 

kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan,minat,  penyesuaian diri dan mengenai 

segala  aspek organisme  atau pribadi  seseorang.  Oleh karena  itu belajar adalah 

suatu  perubahan  atau  perubahan  dalam  diri  seseorang  yang  dinyatakan  dalam 

cara-cara betingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. 

Perubahan yang terjadi pada individu yang belajar terjadi disebabkan oleh 

pengalaman  dan  latihan-latihan  yang  dilakukan  orang  yang  belajar  tersebut. 

Dengan demikian orang yang belajar tidak sama keadaannya dengan sebelum ia 

melakukan perbuatan belajar. 

Menurut Zainal (2002:42) definisi belajar sebagai berikut: “Learning is the 

prosess by wich an activiti originites or is changed trhough training procedures 

(whether in the laboratory in the natural environment) as distingnguished from 



 
 
 

changes by factors not attribut able to training”. 
 

Artinya bahwa seseorang yang belajar kelakuannya akan berubah daripada 

sebelum itu. Jadi, belajar tidak hanya mengenai intelektual, akan tetapi mengenai 

seluruh pribadi anak. Perubahan kelakuan karena mabuk bukanlah hasil belajar. 

Zainal (2002:51) mengemukakan beberapa prinsi belajar yaitu: 
 

belajar memiliki tiga atribut pokok ialah: 
 

1.   Belajar merupakan proses mental dan emosional atau aktivitas pikiran 
dan perasaan. 

2.   Hasil  belajar  berupa  perubahan   perilaku  baik  yang  menyangkut 
kognitif, psiko-motorik, maupun efektif. 

3.  Belajar berkat mngalami baik mengalami secara langsung (melalui 
media). Dengan kata lain, belajar terjadi didalam interaksi dengan 
lingkungan (lingkungan fisik dan sosial). 

 
Dari kutipan di atas mengartikan  bahwa belajar merupakan suatu proses 

yang tidak dapat dilihat secara nyata, dan proses itu terjadi dalam diri seseorang 

yang sedang mengalami belajar. Belajar itu bukan hanya satu aspek saja, misalnya 

membaca atau membuat suatu kerajinan akan tetapi seluruh kepribadian, sehingga 

seluruh  kepribadiannya   dapat  dikembangkan,   dan  perubahan  yang  memiliki 

sifatnya  bukan  seketika  saja  dan dapat  dilakukan,  akan  tetapi  dapat  dilakukan 

berulang-ulang dalam waktu yang berlainan. 

Belajar  merupakan  proses  yang  dialami  anak  didik  untuk  menerima, 

menanggapi   serta   menganalisis   bahan   pelajaran   yang   diberikan   oleh   para 

pendidik. Perbuatan belajar diakhiri dengan kemampuan siswa menguasai bahan 

pelajaran yang telah diberikan, atau ditandai dengan adanya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa tersebut. Dengan kata lain belajar merupakan suatu rangkaian 

proses yang berakhir dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa. 



 
 
 

Semua  perubahan  tingah  laku  akan  tampak  dari  penguasaan  pola-pola 

respon baru terhadap lingkungan, keterampilan, maupun dalam hal sikap. Segala 

bentuk   pengalaman   yang   dimanifestasikan   tersebut   merupakan   akibat   dari 

perbuatan-perbuatan belajar yang dilakukannya. Perubahan-perubahan itulah yang 

akan menjadi  sasaran penilaian.  Perbuatan  belajar yang ada di sekolah-sekolah 

secara formal senantiasa dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan sesuai 

dengan jenjang sekolah itu sendiri. Berdasarkan tujuan inilah penilaian dilakukan. 

 
2.2 Pengertian Prestasi Belajar 

 
Dalam proses belajar mengajar dikenal adanya tujuan intruksional. Untuk 

membuktikan   berhasil   tidaknya   siswa   dalam  memenuhi   tujuan  intruksional 

tersebut dapat diketahui dari hasil belajar yang telah dicapai siswa dalam bentuk 

angka (skor) sehingga hasil belajar sering disebut sebagai prestasi. 

Prestasi merupakan hasil yang   di capai atau diperoleh seseorang dalam 

melaksanakan  kegiatan  tertentu,  baik  itu  kegiatan  belajar  disekolah  maupun 

kegiatan diluar sekolah. Dalam hal ini prestasi dapat disebut sebagai tingkat 

keberhasilan yang dicapai seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. 

Para ahli pendidikan memberikan pendapat yang berlainan tentang 

pengertian prestasi belajar. Namun dari pengertian yang berbeda tersebut 

mengandung suatu titik persamaan. 

Purwadaminta (1976:768) mengatakan bahwa prestasi sebagai hasil yang 

telah dicapai, dilakukan, dikerjakan dan sebagainya. Selanjutnya Rakajoni (dalam 

Sukardi, 1988:50) mengemukakan pengertian belajar dari prestasi belajar adalah: 

“usaha yang dilakukan seseorang dalam suatu bidang sebagai hasil proses belajar 



 
 
 

yang disengaja, yang biasanya dalam bentuk pengetahuan atau keterampilan”. 

Winkel (1984:162) mengartikan. “prestasi sebagai suatu bukti keberhasilan usaha 

yang dicapai siswa berdasarkan  kemampuan  internal yang diperolehnya,  sesuai 

dengan tujuan intruksional, merupakan hasil belajar”. 

Dari  pengertian  ini, maka  prestasi  belajar  dapat  diartikan  sebagai  bukti 

keberhasilan yang dicapai dalam memperoleh perubahan, cara-cara bersikap, 

bertingkah  laku baik,  bertindak  cepat  dan tepat secara  optimum  setelah proses 

belajar mengajar. 

Selanjutnya  prestasi belajar juga dimaksudkan  sebagai usaha yang telah 

dicapai oleh siswa dalam bentuk angka-angka yang diberikan oleh guru. Hasil ini 

merupakan   penilaian   guru  terhadap   siswa  dalam  menerima   pelajaran   yang 

diberikan.  Penilaian  atau  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  guru  pada  umumnya 

bersifat kognitif, karena aspek kognitif ini penekanannya pada apersepsi, ingatan 

dan berpikir. 

Dalam proses belajar mengajar terdapat prestasi belajar yang berfariasi. 

Prestasi belajar dikatakan baik bila hasil yang diperoleh sangat memuaskan dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk melihat sejauh mana kemajuan prestasi 

yang dicapai oleh seseorang, maka perlu diadakan perbandingan dengan prestasi 

belajar sebelumnya. Cara belajar yang baik akan menentukan prestasi belajar yang 

baik pula. Agar siswa mendapat prestasi belajar yang lebih baik dalam kegiatan 

belajar fisika, maka cara belajar yang digunakan harus sesuai untuk belajar fisika. 

 
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 
Tinggi rendahnya hasil atau prestasi belajar yang dicapai oleh seseorang 



 
 
 

siswa  disekolah  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  dimana  faktor-faktor 

tersebut sangat berhubungan antara satu dengan faktor yang lain. 

Kusmayadi (2010:71) mengatakan bahwa: 
 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi  belajar  banyak  jenisnya,  tetapi  dapat 
digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor 
ekstern.  Faktor  intern  adalah  faktor  yang  datang  dari  diri  pelajar  atau 
dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern faktor 
yang datang dari luar pelajar atau individu. 

 
Dari kutipan di atas mengartikan bahwa guru dengan kemampuan 

interpersonalnya, diharapkan mampu memahami hambatan-hambatan belajar yang 

dialami siswa. Hal ini berkaiatan  dengan kemampuan  komunikasi  guru dengan 

siswa. Pada saat berkomunikasi, biasanya terungkaplah hal-hal yang menjadi 

hambatan belajar siswa. 

2.3.1 Faktor Internal 
 

Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  faktor  intern  adalah 

faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang sedang melakukan kegiatan 

belajar. Menurut Kusmayadi (2010:71), faktor internal ini dapat dibagi dalam tiga 

faktor,   yaitu:   “Faktor   fisiologis   (kesehatan),   faktor   psikologis,   dan   faktor 

kelelahan”. Diantara ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang paling 

memberikan dampak atau pengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. 

2.3.2 Faktor Ekstern 
 

Faktor ekstern adalah semua faktor yang datangnya dari luar diri individu 

yang sedang melakukan aktivitas belajar. 

Menurut kusmayadi (2010:75) faktor ekstern ini dapat dibagi kedalam tiga 

faktor, yaitu: “Faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat”. 



 
 
 

2.3.2.1 Faktor Keluarga 
 

Faktor keluarga merupakan    salah satu faktor ektern yang dapat 

mempengaruhi terhadap keberhasilan studi para siswa. Faktor-faktor yang timbul 

dari dalam keluarga sangat banyak macamnya, antara lain; keadaan ekonomi 

keluarga sangat rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Hal 

ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam belajar. Sebab banyak 

sekali kebutuhan-kebutuhan belajar siswa kurang terpenuhi apabila siswa tersebut 

berasal dari keluarga yang kurang mampu. 

Zainal (2007:66) mengatakan bahwa: 
 

Faktor ekonomi keluarga banyak menentukan juga dalam belajar anak. 
Misalnya,  anak  dari  keluarga  mampu  dapat  membeli  alat-alat  sekolah 
dengan  lengkap,  sebaliknya  anak-anak  dari keluarga  miskin  tidak dapat 
membeli alat-alat itu. Dengan alat yang serba tidak lengkap inilah, maka 
hati anak-anak menjadi kecewa, mundur, dan putus asa sehingga dorongan 
belajar mereka kurang sekali. 

 
Dari kutipan di atas, proses pendiddikan yang berlangsung dalam keluarga, 

terutama  sangat berperan ketika anak masih sangat memerlukan  bantuan orang 

tuanya. Anak baru dilahirkan itu dapat di umpamakan sebagai kertas putih yang 

belum  ditulisi.  Maka  dalam  hal  ini  orang  tuanyalah  yang  mengisinya   dan 

meletakkan batu pertama dan utama dalam pendidikan anak. Selain itu anak juga 

memerlukan  suasana rumah yang tenteram, sehingga anak dapat belajar dengan 

baik. Karena suasana rumah yang tidak tenteram dapat membuat anak pesimis dan 

prestasi belajarnya menurun serta tidak ada minat untuk melanjutkan pendidikan. 

2.3.2.2 Faktor Sekolah 
 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mengembangkan potensi 

manusiawi  yang dimiliki agar anak mampu menjalankan  tugas-tugas  kehidupan 



 
 
 

sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

Kegiatan untuk mengembangkan potensi manusia itu dilakukan secara berencana 

terarah dan sistematika guna mencapai tujuan tertentu. Zainal (2007:66) 

mengemukakan “faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

belajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode-metode mengajar dan 

tugas yang diberikan dirumah (PR)”. 

Dari kutipan diatas dapat dikatakan bahwa semua keadaan dan situasi 

disekolah mempengaruhi terbangkitnya minat anak untuk belajar. Oleh karena itu 

guru   yang   bertanggung   jawab   terhadap   kegiatan   belajar   anak   di   sekolah 

seharusnya memperhatikan semua keadaan dan situasi di sekolah agar siswa dapat 

belajar dengan baik. 

2.3.2.3 Lingkungan Masyarakat 
 

Disamping faktor-faktor yang telah disebut diatas, masyarakat juga 

berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu keluarga dan sekolah 

harus bekerja sama dalam mengawasi dan meneliti pengaruh yang kurang baik 

terhadap  aktivitas  belajar anak misalnya,  film porno,  minuman  keras,  majalah- 

majalah yang berbau porno, berjudi dan lain sebagainya. 

Semua  ini  akan  sangat  mengganggu  anak  dalam  melakukan  kegiatan 

belajar.  Anak-anak  sebaiknya  diarahkan  kepada  kegiatan-kegiatan  yang 

bermanfaat,   seperti   olahraga,   organisasi-organisasi    dalam   masyarakat   dan 

kegiatan-kegiatan  lainnya yang dapat mendukung kegiatan belajar. Namun perlu 

diingat bahwa, walaupun kegiatan yang dilakukan anak dalam masyarakat dapat 



 
 
 

bermanfaat seperti olahraga misalnya, apabila kegiatan ini dilakukan secara 

berlebihan, maka akibatnya juga kurang baik bagi keberhasilan mereka dalam 

belajar. 

 
2.4  Model Pembelajaran Kooperatif 

 
2.4.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning) 

 
Dalam menyelesaikan tugas kelompok setiap anggota saling bekerja sama 

dan  membantu  untuk  saling  memahami  suatu  bahan  pelajaran.  Belajar  belum 

selesai   jika   salah   satu   teman   dalam   kelompok   belum   menguasai   bahan 

pembelajaran. 

Posamentier (1999:12) mengatakan, Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang berbeda”. Unsur 

dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1.   Setiap anggota dalam kelompok harus merasa bagian dari tim dalam 
pencapaian tujuan bersama. 

2.   Setiap anggota dalam kelompok harus menyadari bahwa masalah yang 
mereka pecahkan adalah masalah kelompok, berhasil atau gagal akan 
dirasakan oleh semua anggota kelompok. 

3.   Untuk pencapaian tujuan kelompok semua siswa harus berbicara atau 
diskusi satu sama lain. 

4.   Harus jelas bahwa setiap kerja individu dalam kelompok mempunyai 
efek langsung terhadap keberhasilan kelompok. 

 
Dari pendapat di atas, maka pembelajaran kooperatif tidak hanya 

mempelajari  materinya  saja tetapi juga mempelajari  keterampilan-keterampilan. 

Kooperatif  ini berfungsi  untuk  melancarkan  hubungan  kerja  dan tugas.  Dalam 

pembelajaran   kooperatif   siswa   dalam   kelompok   saling   membantu   untuk 

menguasai  bahan ajar dan dapat meningkatkan  pengembangan  sikap sosial dan 

belajar dari teman sekelompoknya dalam berbagai sikap positif. 



 
 
 

2.4.2 Keuntungan Pembelajaran Kooperatif (cooperative Learning) 
 

Yusuf dkk. (2003:173) ada beberapa keuntungan yang diperoleh melalui 

pembelajaran kooperatif, antara lain: 

a.   Memudahkan anak melakukan penyesuaian sosial 
b.   Membangkitkan kegembiraan belajar murni 
c.   Memungkinkan    anak-anak    belajar    tentang   sikap,    keterampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan hidup 
d.   Menghilangkan   sifat   mementingkan   diri   sendiri   atau   egois   dan 

egosentris 
e.   Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial 
f.   Mencegah munculnya gangguan kejiwaan 
g.   Meningkatkan rasa saling percaya pada sesama 
h.    Meningkatkan motivasi intrinsik 
i.   Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman belajar 
j.   Meningkatkan keterampilan hidup gotong royong 
k.   Meningkatkan kesehatan psikologis 
l.   Meningkatkan sikap tenggang rasa 
m. Meningkatkan harga diri dan penerimaan diri anak 
n.   Meningkatkan pandangan anak kepada guru yang bukan hanya sebagai 

pengajar, tetapi juga pandidik. 
 

Berdasarkan  kutipan di atas dapat penulis simpulkan  bahwa keuntungan 

pembelajaran kooperatif dapat memudahkan anak melakukan penyesuaian sosial, 

membangkitkan kegembiraan belajar murni, memungkinkan anak-anak belajar 

tentang sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan hidup. 

2.4.3 Komponem Dasar Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Yusuf  dkk.  (2003:170)  menyatakan  ada  empat  komponen  dasar  yang 

mungkin terciptanya belajar kooperatif. Keempat komponen dasar tersebut adalah 

sebagai  berikut:  1. Saling  Ketergantungan  Positif,  2.  Interaksi  Tatap  Muka,  3. 

Akuntabilitas Individual, 4. Keterampilan Menjalin Hubungan Interpersonal. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis jelaskan empat komponen dasar 

yang mungkin terciptanya belajar kooperatif yaitu sebagai berikut: 



 
 
 

1. Saling Ketergantungan positif 
 

Dalam  pembelajaran  kooperatif  guru  menciptakan  suasana  yang 

mendorong  anak-anak  merasa  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Hubungan 

yang saling membutuhkan  inilah yang dimaksud  dengan  saling ketergantungan 

positif. Saling ketergantungan positif dapat dicapai melalui saling ketergantungan 

tujuan,  saling ketergantungan  tugas,  saling ketergantungan  bahan  atau sumber, 

saling  ketergantungan  peran,  dan  saling  ketergantungan  hadir.  Saling 

ketergantungan  positif  tersebut  akan  dibahas  lebih  lanjut  dalam  sub-sub  peran 

guru dalam pembelajaran kooperatif. 

2. Interaksi Tatap Muka 
 

Interaksi kooperatif antara anak dalam kelompok belajar membuat mereka 

saling  bertatap  muka  sehingga  mereka  dapat  melakukan  dialog  tidak  hanya 

dengan guru tetapi juga dengan sesama mereka. Interaksi semacam itu dapat 

memungkinkan  anak-anak  saling  menjadi  sumber  belajar.  Anak-anak  merasa 

sering lebih mudah belajar dari sesamanya dari pada belajar dari guru. Interaksi 

tatap muka memungkinkan  terciptanya sumber belajar yang bervariasi sehingga 

mengoptimalkan pencapaian hasil belajar. 

3. Akuntabilitas Individual 
 

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujud dalam belajar kelompok. 

Meskipun demikian, penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan materi 

pelajaran tiap anggota kelompok dari hasil penilaian dikomunikasikan kepada 

kelompok.  Dengan demikian,  tiap anggota kelompok mengetahui  siapa anggota 

yang perlu mendapatkan  bantuan dan siapa yang diharapkan  memberi bantuan. 

Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata belajar semua anggota dan karena itu tiap 



 
 
 

anggota  kelompok  harus  memberikan  sumbangan  demi  kemajuan  kelompok. 

Penilaian kelompok secara individual inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas 

individual. 

4. Keterampilan Menjalin Hubungan Interpersonal 
 

pada pembelajaran kooperatif, keterampiln sosial seperti tenggangrasa, 

bekerjasama,  bersikap  sopan terhadap  teman,  mengkritik  ide orang lain, berani 

mempertahankan  pikiran  logis,  tidak  mendomonasi  orang  lain,  mandiri,  dan 

berbagai sifat lain yang bermanfaat untuk meenjalin hubungan interpersonal tidak 

hanya  diasumsikan,  tetapi  diajarkan  secara  sengaja.  Anak  yang  tidak  dapat 

menjalin hubungan interpersonal atau hubungan pribadi tidak hanya memperoleh 

teguran dari guru,tetapi juga dari sesama teman. 

2.4.4 Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mengutamakan  adanya kerjasama  antar siswa dalam kelompok  untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  Para siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok  kecil dan 

diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan 

dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan- 

kegiatan  belajar.  Dalam hal ini sebagian  besar aktivitas  pembelajaran  berpusat 

pada   siswa,   yakni   mempelajari   materi   pelajaran   serta   berdiskusi   untuk 

memecahkan masalah. 

Menurut Kagen dan Ibrahim (2000:28) 
 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) merupakan 
salah satu tipe pembelajaran  kooperatif  yang menekankan  pada struktur 



 
 
 

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 
memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. dengan 
melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 
pelajaran   dan   mengecek   pemahaman   mereka   terhadap   isi   pelajaran 
tersebut. 

 
Dari kutipan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa, NHT juga 

merupakan  suatu  metode  belajar  dimana  setiap  siswa  diberi  nomor  kemudian 

dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. 

Untuk  efisiensi  pembentukan  kelompok  dan  perstruktural  tugas  model 

NHT ini bisa dipakai dalam kelompok yang dibentuk permanen. Dengan kata lain, 

siswa disuruh  mengingat  kelompok  dan nomornya  sepanjang  semester.  Supaya 

ada pemeratan tanggung jawab, penugasan berdasarkan nomor bisa diubah-ubah. 

Misalnya,  siswa  nomor  1  bertugas  mengumpulkan  data  kali  ini,  tetapi  akan 

disuruh melaporkan pada kesempatan yang lain. 

Struktu model NHT ini juga bisa dilanjutkan untuk mengubah komposisi 

kelompok  dengan  cara efesien.  Pada saat-saat  tertentu,  siswa dapat keluar dari 

kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa yang lain. Cara ini 

bisa digunakan  untuk mengurangi  kebosanan/kejenuhan  jika guru 

mengelompokkan siswa secara permanen. 

Dalam pembagian tim hendaknya setiap tim terdiri dari siswa dengan 

kemampuan yang bervariasi: satu orang berkemampuan tinggi, dua orang 

berkemampuan  sedang,  dan  satu  orang  berkemampuan  rendah.  Disini 

ketergantungan positif juga dikembangkan, dan yang kurang, terbantu oleh yang 

lain. Yang berkemampuan tinggi bersedia membantu, meskipun mungkin mereka 

tidak  dipanggil   untuk  menjawab.   Bantuan  yang  diberikan   dengan  motivasi 

tanggung jawab atau nama baik kelompok, yang paling lemah diharapkan antusias 



 
 
 

dalam memahami permasalahan dan jawabannya karena mereka merasa 

merekalah yang ditunjuk guru untuk menjawab. 

2.4.5 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head 
 

Together) 
 

Penerapan   pembelajaran   kooperatif   tipe  NHT  merujuk   pada   konsep 

Spencer Kagen (2000:28) untuk  melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi  yang  tercakup  dalam  suatu  pelajaran  dengan  mengecek  pemahaman 

mereka mengenai isi pelajaran tersebut. 

2.4.6 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
 

Sebagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh kelas, guru 

menggunakan empat langkah seperti yang dikemukakan oleh Nurhadi (2003:66) 

sebagai berikut: (a) penomoran, (b) pengajuan pertanyaan, (c) berpikir bersama, 

(d) pemberian jawaban. 

Menurut Nurhadi (2003:67) 
 

Langkah-langkah tersebut demikian dikembangkan menjadi enam langkah 
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian ini. Keenam langkah 
tersebut adalah sebagai berikut: (a) Langkah 1. Persiapan, (b) Langkah 2. 
Pembentukan kelompok, (c) Langkah 3. Diskusi masalah, (4) Langkah 4. 
Memanggil  nomor  anggota  atau  pemberian  jawaban,  (d)  Langkah  5. 
Memberi kesimpulan, (e) Langkah 6, memberikan penghargaan. 

 
Berdasarkan kutipan di atas maka dapat penulis jelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran NHT, yaitu sebagai berikut: 

Langkah 1. Persiapan 
 

Dalam   tahap   ini   guru   mempersiapkan   rancangan   pelajaran   dengan 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 



 
 
 

Langkah 2. Pembentukan Kelompok 
 

Dalam pembentukan  kelompok  disesuaikan  dengan  model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam  kelompok  dan nama kelompok  yang berbeda.  Kelompok  yang dibentuk 

meupakan pencampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, jenis kelamin dan 

kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan kelompok digunakan nilai tes 

(pre-test) sebagai dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. 

Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru memperkenalkan 

keterampilan  kooperatif  dan menjelaskan  tiga aturan dasar dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu: 

1. Tetap berada dalam kelas 
 

2. Mengajukan  pertanyaan  kepada  kelompok  sebelum  mengajukan  pertanyaan 

kepada guru 

3. Memberikan umpan balik terhadap ide-ide serta menghindari saling mengkritik 

sesama siswa dalam kelompok 

Langkah 3. Diskusi Masalah 
 

Dalam  kerja  kelompok,  guru  membagikan  LKS  kepada  setiap  siswa 

sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa berpikir 

bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui 

jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah 

diberikan  oleh  guru.  Pertanyaan  dapat  bervariasi,  dari  spesifik  sampai  yang 

bersifat umum. 



 
 
 

Langkah 4. Memanggil Nomor Anggota atau Pemberian Jawaban 
 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

kepada siswa di kelas. 

Langkah 5. Memberi Kesimpulan 
 

Guru memberikan kesimpulan atau jawaban akhir dari semua pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

Langkah 6. Memberikan Penghargaan 
 

Pada  tahap  ini,  guru  memberikan  penghargaan  berupa  kata-kata  pujian 

pada siswa dan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada kelompok yang hasil 

belajarnya lebih baik. 

2.4.7 Tahap Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
 

Ada beberapa tahapan dalam model pembelajaran  kooperatif Tipe NHT, 

yaitu: 

1. Penyajian Materi Pelajaran 
 

Bahan atau materi menggunakan model NHT pada awalnya diperkenalkan 

melalui penyajian kelas, penyajian materi guru secara langsung, diskusi atau 

ceramah. Dalam hal ini siswa diharapkan  dapat memahami  secara benar bukan 

dengan hafalannya. 

2. Pemberian Tugas Individu 
 

Tugas yang diberikan disini adalah dalam bentuk pree test, yaitu penilaian 

awal  yang  diberikan  guru  untuk  menentukan  tingkat  kemampuan  dasar  siswa 

dalam memahami pembelajaran. Guru membagikan 1 lembar kertas jawaban dan 

satu lembar soal yang berisikan 5 soal coies siswa yang diberikan waktu 5 menit 



 
 
 

untuk menjawab soal tersebut. Diharapkan untuk dapat menyelesaikannya sendiri 

tanpa diskusi ataupun melihat buku paket. 

3. Kegiatan Kelompok 
 

Setelah  siswa  diberikan  nomor  urut  dan  membentuk  kelompok 

berdasarkan   nomor  urut  yang  telah  ditetapkan   oleh  guru,  setiap  kelompok 

dibagikan  LKS yang harus dikerjakan  oleh seluruh anggota  kelompok.  Selama 

kerja kelompok berlangsung, anggota kelompok saling bekerja sama dalam 

menguasai materi yang telah dipresentasikan dan membantu teman satu tim untuk 

menguasai materi tersebut. LKS yang diberikan disamping untuk melatih 

kemampuan dan menilai diri sendiri dan teman satu kelompok juga untuk melatih 

kemampuan kooperatif siswa. 

Pada hari pertama kerja kelompok  hendaknya  guru menjelaskan  kepada 

siswa  apa arti kerja  dalam  satu kelompok.  Menurut  Slavin  (1995:78)  sebelum 

kerja kelompok  dimulai guru hendaknya  menjelaskan  aturan kelompok  sebagai 

berikut: 

1. Para siswa bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa 
kelompoknya sudah menguasai materi yang diberikan. 

2. Tidak  seorangpun   menyelesaikan   belajarnya   sampai  seluruh  siswa 
kelompoknya telah menguasai materi yang diberikan. 

3. Meminta   batuan   kepada   rekan  satu  kelompoknya   terlebih   dahulu 
sebelum meminta bantuan kepada guru. 

4. Boleh berbicara dengan satu kelompok dengan sopan dan pelan. 
Guru  boleh  mendorong  siswa  untuk  menambah  aturan-aturan  lain  bila 

mereka salah kemudian dilanjutkan dengan: 

1. Meminta   para   siswa   untuk   duduk   berkelompok    dengan   rekan 
kelompoknya 

2. Guru membagikan LKS 
3. Disarakan  kepada siswa untuk bekerja sama dalam pasangan,  terbagi 

atau dalam satu kelompok yang utuh 



 
 
 

4. Tekankan  kepada  siswa  bahwa  mereka  belum  selesai  belajar  sampai 
mereka  yakin semua  teman satu kelompoknya  selesai belajar  sampai 
mereka yakin semua teman sudah menguasai materi yang dipelajai 
tersebut. 

5. Selama siswa bekerja dalam satu kelompok, guru hendaknya berkeliling 
dalam kelas serta memberikan  pujian kepada kelompok  yang bekerja 
baik. 

 
4. Pemberian Tes Kelompok 

 
Dalam tes, waktu yang dipersiapkan  bagi setiap adalah 1 jam pelajaran, 

selama kerja kelompok berlangsung meminta semua siswa mengerjakan soal-soal 

atau   mempersiapkan   jawaban   untuk   pertanyaan   yang   diajukan   oleh   guru, 

kemudian siswa dipanggil menurut nomor yang telah ditentukan secara acak, bagi 

yang nomornya terpanggil diharapkan untuk maju kedepan untuk memberikan 

jawaban kepada seluruh anggota kelompok yang berada didalam kelas. 

5. Penghargaan Kelompok 
 

Penghargaan kelompok dapat diberikan berdasarkan jumlah nilai tertinggi 

berupa kata-kata  pujian dan memberi  nilai yang lebih tinggi kepada  kelompok 

yang hasil belajarnya lebih baik. 

2.4.8 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
 

Kita   mengetahui   bahwa   setiap   model   pembelajaran   dan   metode 

pembelajaran yang manapun pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini 

merupakan kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah: 

1. Kelebihan 
 

-   Setiap siswa menjadi siap semua. 
 

-   Dapat melakukn diskusi dengan sungguh-sungguh 
 

-   Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 



 
 
 

2. Kelemahan 
 

-   Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 
 

-   Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 
 

-   Kendala teknis, misalnya masalah tempat duduk kadang sulit atau kurang 

mendukung diatur kegiatan kelompok. 

 
2.5  Tujuan Pengajaran Fisika 

 
Dalam hal ini guru memberikan peranan penting dalam menentukan 

pendekatan maupun metode yang digunakan dalam pelaksanaan suatu proses 

pengajaran  perlu adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini diterapkan 

dalam suatu kurikulum sebagai tolak ukur dalam suatu proses belajar mengajar. 

Dalam suatu sistem instruksional mencakup tujuan pengajaran, materi pelajaran, 

penerapan  metode,  sumber  bahan  pengajaran,  media,  pendekatan,  evaluasi  dan 

situasi pada waktu materi yang diterapkan pada setiap pertemuan. Pengajaran 

merupakan  suatu  sistem  atau  suatu  kesatuan  dari  beberapa  komponen  yang 

terdapat  dalam fisika yang saling berhubungan  satu sama  lain untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Tujuan pengajaran  berisi petunjuk tentang hasil yang diinginkan  setelah 

proses belajar mengajar berakhir. Pencapaian dari tujuan pengajaran perlu 

dirumuskan secara jelas dan tegas. Tujuan pengajaran fisika adalah memberikan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan menanamkan sifat ilmiyah. Maka 

pendekatan   yang  paling  umum  adalah  pendekatan   yang  utama  yang  harus 

digunakan  dalam  sience.  Seperti  telah  disebutkan  dalam  UUD  No.  12.  Tahun 

1945 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yaitu: 



 
 
 

Sebagai tujuan intruksional yang berbagai jenjang pendidikan untuk 

pendidikan dan pengajaran pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah 

untuk mengembangkan citi-cita hidupnya serta membimbing kesanggupan siswa 

sebagai anggota masyarakat, pendidik tenaga ahli atau berbagai lapangan khusus 

sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat untuk 

mempersiapkan bagi pendidik dan pengajaran tinggi untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan  bakat  masing-masing  dan kebutuhan  masyarakat  untuk  mempersiapkan 

bagi pendidik  dan pengajaran  tinggi untuk mencapai  tujuan intruksional,  maka 

tujuan   tersebut   dirumuskan    dalam   tujuan   kurikulum.    Tujuan   kurikulum 

merupakan perumusan kualifikasi khusus yang harus memiliki oleh setiap siswa 

setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar. 

Dari  kutipan  di atas mengartikan  bahwa  tujuan intruksional  merupakan 

salah  satu  komponen  pembelajaran  yang  sangat  penting  bagi  jalannya  proses 

belajar mengajar yang sebagai tujuan berperilaku yang hendak dicapai atau yang 

dapat dikerjakan siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. 

 
2.6  Materi Suhu 

 
a. Pengertian Suhu dan Pengukuranya 

 
Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya  suatu benda (Sugiarto 

 
2008:10). 

 
b. Alat yang digunakan untuk Mengukur Suhu 

 
Termometer  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur  suhu  benda  dengan 

tepat  dan menyatakannya  dengan  angka  disebut  termometer.  Seperti  yang kita 

ketahui bahwa zat cair sebagai ppengisi termometer ada dua macam, yaitu: 



 
 
 

1. Termometer Air Raksa 
 

Berikut  ini  beberapa  keuntungan  air  raksa  sebagai  pengisi  termometer 

yang dikemukan oleh (Sugiarto,2008:12) antara lain : 

a) Air  raksa  tidak  membasahi  pipa  kapiler,  sehingga  pengukurannya  menjadi 

teliti. 

b) Air raksa mudah dilihat karena mengkilat 
 

c) Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. 

d) Jangkauan suhu air raksa cukup lebar, 

e) Volume air raksa berubah secara teratur. 
 

Menurut  (Sugiarto,2008:13)  selain  beberapa  keuntungan,  air  raksa  juga 

mempunyai beberapa kerugian, antara lain: 

a) Air raksa harganya mahal. 
 

b) Air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. 
 

c) Air  raksa  termasuk  zat  beracun  sehingga  berbahaya  apabila  tabungannya 

pecah. 

2. Termometer alkohol 
 

Berikut   beberapa   keuntungan   menggunakan   alkohol   sebagai   pengisi 

termometer, antara lain : 

a) Alkohol harganya murah. 

b) Alkohol lebih teliti 

c) Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah. 
 

Selain  beberapa  keuntungan,  alkohol  juga  memiliki  beberapa  kerugian 

antara lain : 



 
 
 

a) Membasahi dinding kaca 

b) Titiknya rendah 

c) Alkohol tidak berwarna. 
 

c.  Jenis-jenis Termometer 
 

a) Termometer   zat   cair   dalam   gas,   biasanya   digunakan   untuk   mengukur 

temparatur pada daerah batas pengukuran yang dipengaruhi oleh jenis zat 

termometrik yang berupa cairan dalam pipa kapiler. 

b) Termokopel,   terdiri   dari   beberapa   jenis   logam   yang   dihubungkan   dan 

membentuk rangkaian tertutup. 

c) Termometer  hambatan  listrik,  dasar  kerja  termometer  ini  adalah  hambatan 

listrik dari logan akan bertambah apabila suhu logam tersebut naik. 

d) Termometer   gas   volume   tetap,   terdiri   dari   bola   yang   berisi   gas   yang 

dihubungkan dengan tabung manometer. Prinsip kerjanya adalah perubahan 

tekanan suatu gas akibat perubahan suhu bila volumenya tetap. 

d. Perbandingan skala termometer. 
 

Supaya suhu suatu benda dapat diukur dengan menggunakan termometer 

hingga diketahui nilainya, maka dinding kaca termometer diberi skala dengan cara 

menandai titik-titik tertentu pada kaca. Setelah itu masing-masing  titik tersebut 

diberi angka untuk menunujukan derajat panas atau dinginnya suatu benda. 

Langkah yang dipakai untuk menentukan skala suhu termometer menurut 
 

Celcius, sebagai berikut: 
 

a.  Titik  tetap  bawah  skala  Celcius  (0o)  mnggunakan  suhu  air  yang  sedang 

membeku (es). 



a 

d 

 

  

  

 

 
 
 

b. Titik tetap atas (100o) memnggunakan  suhu air yang sedang mendidih  pada 
 

tekanan udara normal yaitu 1 atm. 
 

c.  Bagi jarak antara kedua titik tetap atas dan titik tetap bawah menjadi bagian 
 

yang sama (100 bagian). Hal ini menunjukkan  bahwa jarak antar 
 

berurutan sama dengan 1 oC. 

dua garis 

 
Di bawah ini ditunjukan perbandingan empat skala suhu, yaitu skala suhu 

 
Celcius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8 hubungan titik tetap atas dan bawah skala suhu Celcius, Reamur, Fahrenheit an Kelvin. 

 
1. Termometer Celcius 

 
Dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahu 17 – 1744. 

 
•  Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih (100oC). 

 
•  Titik tetap bawah menggunakan air yang sedang membeku atau es yang sedang 

mencair (0oC) 

•  Perbandingan skalanya 100. 
 

2. Termometer Reamur 
 

Dibuat oleh Reamur dari Perancis pada tahun 1731. 
 

•  Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih (80oR). 
 

•  Titik tetap bawah menggunakan air yang mancair (0oR). 



 
                                                 

 
                                                          

 
 
 

•  Perbandingan skalanya 80 
 

3. Termometer Fahrenheit 
 

Dibuat  oleh  Daniel  Gabriel  Fahrenheit  dari  Jerman  pada  tahun  1986  – 
 

1736. 
 

•  Titik tetap atas menggunakan air mendidih (212oF). 
 

•  Titik tetap bawah menggunakan air es mencair (32oF) 
 

•  Perbandingan skalanya 180 
 

4. Termometer Kelvin 
 

Dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 – 1954 
 

•  Titik tetap atas menggunakan air mendidih (373oK) 
 

•  Titik tetap bawah menggunakan air es mencair (273oK) 
 

•  Pebandingan skalanya 100 
 

Hubungan antara Celcius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin sebagai berikut: 

C         : R       : (F – 32)         : K 

5          : 4        : 9                    : 4 
 

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 
 

1. Hubungan antara Celcius dan Reamur 
 

toC = (         oR atau toR = (        oC 
 

 
2. Hubungan antara Celcius dan Fahrenheit 

 

toC = (         + 32 oF atau toF = (       t-32 ) oC 
 

 
3. Hubungan antara Celcius dan Kelvin 

toC = (   + 273) K atau tK = (t-273) oC 



 
 
 

Contoh soal: 
 

Suhu suatu benda 100oC, suhu tersebut sama dengan ... oF 
 
 

Penyelesaian:             toC = (   . t ) + 32 
 
 
 

100 oC = ( . 100) + 32 oF 
 
 

= 180 + 32 oF 
 

= 212 oF 



 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian  ini  dilaksanakan  dilaksanakan  pada  SMP  Negeri  14  Banda 

Aceh,  pelaksanaan  pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  mulai 

tanggal.....2012/2013 

 
3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

 
Didalam penelitian dikenal istilah populasi. Populasi adalah kelompok yag 

menarik  penelitian,  dimana  kelompok  tersebut  oleh  peneliti  dijadikan  sebagai 

objek untuk mengeneralisasi hasil penelitian. 

Margono (1996:118) mengatakan bahwa: 
 

Populasi  adalah  seluruh  data  yang  menjadi  penelitian  kita  dalam  suatu 
ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan 
dengan data, bukan manusianya. Kalau  setiap manusia memberikan suatu 
data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya 
manusia. Sedangkan sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai 
contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

SMP Negeri 14 Banda Aceh 2012/2013. Sedangkan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas II1 sebagai kelas eksperimen sebanyak 20 orang (kelas 

yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT). 

Dan  kelas  II2   sebagai  kelas  kontrol  sebanyak  20  orang  (kelas  yang  diajarkan 

bukan   dengan   menggunakan   model   pembelajaran   kooperatif   tipe   NHT). 

Sedangkan materi yang diberikan untuk kedua kelas adalah sama. Pemilihan kelas 

kontrol  dan kelas  eksperimen  yang dijadikan  sebagai  sampel  dilakukan  secara 



 
 
 

acak.  Untuk  kelas eksperimen  dan kelas  kontrol,  siswanya  mempunyai  tingkat 

kemampuan yang relatif sama. Untuk memastikan kehomogenan sampel tersebut 

dilakukan uji homogenitas dari nilai ulangan pokok bahasan sebelumnya. 

 
3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data dimulai dengan pengumpulan data awal yaitu nilai 

ulangan  harian  siswa.  Ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  sampel  yang 

terambil  berasal dari populasi  yang sama. Penulis mulai mengajar materi Suhu 

dikelas  eksperimen  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe 

NHT sedangkan dikelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran Direct 

Instruction  (DI).  Setelah  materi  Usaha  selesai  dilakukan  tes untuk  mengetahui 

hasil belajar yang telah dicapai. 

 
3.4  Instrumen Penelitian 

 
Untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan tes, berupa soal- 

soal dalam materi Suhu yang diajukan kepada responden dengan jumlah soal 20. 

Masing-masing soal skornya 5, yang menjawab dengan benar. 

 
3.5   Teknik Pengolahan Data 

 
Pengolahan dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan soal yang telah 

dijawab. Setelah data diperoleh dari hasil tes, agar dapat merumuskan hasil 

penelitiannya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan statistik t. 

1. Mentabulasikan data kedalam daftar distribusi frekuensi 
 

Untuk membuat  tabel distribusi  dengan  panjang kelas yang sama  maka 

menurut sudjana (2005:47) menggunakan langkah-langkah yang ditempuh yaitu: 



 
 
 

-   Tentukan rentang (R) ialah data terbesar dikurangi data terkecil. 
-   Tentukan  banyaknya  kelas  interval  (K)  dengan  menggunakan  aturan 

Sturges, yaitu: banyak kelas = 1+(3,3) log n 
-   Tentukan panjang kelas interval P dengan rumus 

 
 

P = 
 
 

-   Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama 
dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil 
tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. 
Selanjutnya daftar diselesaikan dengan harga-harga yang telah dihitung. 

 
2. Mencari nilai rata-rata 

Menurut  Sudjana  (2005:67)  untuk  menghitung  rata-rata  menggunakan 

rumus: 
 
 

   = 
 
        

 
 
    

 
 

Keterangan : 
 

     = skor rata-rata siswa 
 

fi   = frekuensi kelas interval data 

xi   = nilai tengah 

1. Menghitung varian (S2) 
 

Untuk menentukan variasi Sudjana (2005:95) menggunakan rumus : 
 
 
 

S2 = 
 

               
 
 

     
 
 

Keterangan : 

S2 = varian 

n  = banyak siswa 
 

2. Uji homogenitas varians 



 
 
 

Homogenitas   varians   berguna   untuk  mengatasi   apakah   penilaian   ini 

berasal  dari populasi  yang sama atau bukan.  Untuk menguji  kesamaan  varians 

menurut Sudjana (2005:250) menggunakan rumus: 

 
F = 

 
 

3. Uji Normalisasi Data 

Untuk menguji normalitas data terlebih dahulu dibuat kedalam daftar 

distribusi   kemudian   dihitung  rata-rata   varians  dan  simpangan   baku.  Untuk 

menguji kenormalan sampel, menurut Sudjana (2002 : 273) menggunakan rumus: 
 
 

Zscore = 
 
      

 
 ! 

 
 

#
 

"#  $ % 
 &' ( )'  

)' 
 *  

 
Keterangan : 

 
Ei = Frekuensi diharapkan 

Oi = Frekuensi Pengamatan 

Z  = Skor 

3.5.1 Pengujian Hipotesis 
 

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
 

H0   : µ1 = µ2      :   Prestasi    belajar    siswa    yang    diajarkan    melalui    model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sama dengan prestasi belajar 

siswa  yang  diajarkan  dengan  model  pembelajaran  non 

kooperatif. 



 
 
 

Ha   : µ1 = µ2      :   Prestasi    belajar    siswa    yang    diajarkan    melalui    model 

pembelajaran   kooperatif   tipe  NHT  lebih  baik  dari  prestasi 

belajar  siswa  yang diajarkan  dengan  model  pembelajaran  non 

kooperatif. 

Untuk pengujian hipotesis digunakan taraf signifikan 0,05 dengan derajat 

kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2. Dengan uji satu pihak yaitu pihak kanan. 

Adapun ketentuan untuk penerimaan dan penolakan hipotesis adalah : 
 

1.    Menolak hipotesis nihil (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) bila thitung 

 
+ ttabel 

 
2.    Menerima hipotesis nihil (H0) dan menolak hipotesis alternatif (Ha) bila thitung 

 
< ttabel 

 
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  berupa  nilai  (angka)  yang 

diperoleh dari hasil tes. 

Untuk    menganalisis    data    diperlukan    suatu    alat    analisis,    yaitu 

menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik t-test. 

Menurut Sudjana (2005:239) statistik yang digunakan : 
 

#     = 
  !     ! 0            

dan
 

,-./  

!0   
 

  # 
 
     !        t = 

3       0  
!    ! 12!      2  

 
 

Keterangan : 
 

t   = Nilai t yang dicari 
 

     = Nilai rata-rata kelas eksperimen 



 
 
 

  # = Nilai rata-rata kelas kontrol 
 

S1 = Standar deviasi kelas eksperimen 
 

S2 = Standar deviasi kelas kontrol 
 

n1  = Jumlah siswa kelas eksperimen 

n2  = Jumlah siswa kelas kontrol 



 
 
 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1  Pengumpulan Data 
 

Data yang penulis kumpulkan  untuk penelitian  ini adalah nilai tes awal 

digunakan untuk homogenitas kemampuan siswa. Sedangkan nilai tes akhir 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

Adapun rincian nilai tes awal siswa adalah sebagai berikut: 
 

4.1.1    Kelas Eksperimen 
 

20        25        30        30        35        35        35        40        40        40 
 

40        45        45        45        50        50        50        50        50        55 
 

4.1.2    Kelas Kontrol 
 

20        20        20        25        25        30        30        30        30        30 
 

30        30        35        35        35        40        40        40        50        50 
 

Adapun rincian nilai tes akhir siswa adalah sebagai berikut: 
 

4.1.3    Kelas Eksperimen 
 

40        40        50        50        50        60        60        60        65        65 
 

70        70        70        70        70        70        80        80        80        80 
 

4.1.4    Kelas Kontrol 
 

30        30        30        30        30        30        40        40        40        40 
 

45        45        45        45        50        50        50        50        55        55 
 
 
 

4.2  Pengolahan Data 
 

4.2.1 Uji Homogenitas Sampel 



1

1 2

 
 
 

Uji homogenitas  sampel berguna  untuk mengetahui  apakah  sampel  dari 

penelitian  berasal  dari  populasi  yang  berkemampuan  sama  (distribusi  normal). 

Data yang digunakan adalah data nilai tes awal. 

Hipotesis yang akan di uji pada taraf signifikan a = 0,05 yaitu: 
 

H0 : ó 2
 ≤ ó2

2
 

Ha : ó 2
 > ó 2

 

Kriteria pengujian adalah tolak “Ha” jika F > Fa (n1 – 1, n2 – 1) dalam hal 

lain H0 diterima. 

4.2.2 Perhitungan Rata-rata Varian 
 

Distribusi  frekuensi  untuk  data  nilai  tes  awal  siswa  kelas  eksperimen 

diperoleh sebagai berikut: 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 
 

= 55 – 20 = 35 
 

Banyak kelas interval yang diperlukan dihitung dengan persamaan: 
 

k  = 1 + (3,3) log n 
 

= 1 + (3,3 ) log 20 
 

=  1 + (3,3) 1,30 
 

= 5,59 ( diambil k = 6) 
 

Panjang kelas interval dihitung dengan persamaan: 
 

4       
P   = 

5            
 

 
6  

=  
7  

= 5,83 
 

= (diambil k = 6) 



,

,

=

=

 
 
 

Tabel 4.1 
Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

 
Panjang Kelas 

Interval 
fi xi fi.xi (xi-  ) (xi-  )2 fi (xi-  )2 

20 – 26 
27 – 33 
34 – 40 
41 – 46 
47 – 53 
54 – 60 

2 
2 
7 
3 
5 
1 

23 
30 
37 

43,5 
50 
57 

46 
60 
259 

130,5 
250 
57 

-17,125 
-10,125 
-3,125 
3,375 
9,875 
16,875 

293,26 
102,51 
9,76 

11,39 
97,51 
284,76 

586,53 
205,03 
68,35 
34,17 
487,57 
284,76 

Jumlah 20 - 802,5 - - 1666,41 
Sumber: Hasil Perhitungan, 2012 

 
Dari Tabel 4.1 diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 

 
 

     = 
 
       
 
 
    

 
 
 

     = 
89#:  
#9 

 
     = 40,125 

 
 

Selanjutnya varian dapat diperoleh sebagai berikut: 
 
 

#                     
 

                     
 

#        777:   
 

                  
 

S1     = ;<=:=>  
 

S1     = 9,36 
 

Berdasarkan  data  di  atas  distribusi  frekuensi  untuk  data  nilai  tes  awal 

siswa kelas kontrol diperoleh sebagai berikut: 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 
 

= 50 – 20 
 

= 30 



 
 
 

Banyak kelas interval yang diperlukan dihitung dengan persamaan: 
 

k  = 1 + (3,3) log n 
 

= 1 + (3,3 ) log 20 
 

=  1 + (3,3) 1,30 
 

= 5,59 ( diambil k = 6) 
 

Panjang kelas interval dihitung dengan persamaan: 
 
 

P  = 
 
 

69 
=        = 5,83 

7 
 

= (diambil k = 6) 
 

Tabel 4.2 
Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

 
Panjang Kelas 

Interval 
fi xi fi.xi (xi-  ) (xi-  )2 fi (xi-  )2 

20 – 25 
26 – 31 
32 – 37 
38 – 43 
44 – 49 
50 – 55 

5 
7 
3 
3 
- 
2 

22,5 
28,5 
34,5 
40,5 
46,5 
52,5 

112,5 
199,5 
103.5 
121,5 

- 
105 

-9 
-3,6 
2,4 
8,4 

14,4 
20,4 

92,16 
12,96 
5,76 
70,56 

- 
416,16 

460,8 
90,72 
17,28 
211.68 

- 
832,32 

Jumlah 20 - 642 - - 1612,8 
Sumber: Hasil Perhitungan, 2012 

 
Dari Tabel 4.2 diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 
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Selanjutnya varian dapat diperoleh sebagai berikut: 
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S2  = ;<@:<<  
 

S2 = 9,21 
 

Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  telah  diperoleh  varian  dari  masing- 
 

masing  kelompok  yaitu  ,# =  87,70  dan  ,# 
 

=  84,88  dari  perhitungan  varian 
 

masing-masing kelompok, maka diperoleh: 
 
 

F = 
 
 

8A:A9  
F = 

8  :88 
 

F = 1,03 
 

Dari Tabel 4.1 dan 4.2 diperoleh: Fa  (n1  -1, n2  -1) = F0,05  (19,19) = 2,21. 

Ternyata  Fhitung   <  Ftabel,  naka  H0   diterima  dan  dapat  dikatakan  kedua  varian 

homogen. 

4.2.3    Uji Normalitas 
 

Untuk mengetahui  apakah sebaran data masing-masing  kelompok dalam 

penelitian  ini  berdistribusi  normal  atau  tidak,  maka  penulis  menggunakan  uji 

normalitas. Data yang digunakan adalah data nilai tes akhir pokok bahasan suhu. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0    = data berdistribusi normal 
 

Ha    = data tidak berdistribusi normal 
 

4.2.4 Perhitungan Rata-rata Varian 



 
 
 

Berdasarkan  data di atas distribusi  frekuensi  nilai tes akhir siswa kelas 

eksperimen diperoleh sebagai berikut: 

R  = nilai tertiggi – nilai terendah 
 

= 80 – 40 
 

= 40 
 

Banyak kelas interval yang diperlukan dihitung dengan persamaan: 
 

k  = 1 + (3,3) log n 
 

= 1 + (3,3 ) log 20 
 

=  1 + (3,3) 1,30 
 

= 5,59 ( diambil k = 6) 

Panjang kelas interval dihitung dengan persamaan: 

P   =                
 

              
 

 9 
=  

7  
= 6,67 

 
= (diambil k = 7) 

 
Tabel 4.3 

Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Tes Akhir Kelas Eksperimen 
 

Panjang Kelas 
Interval 

fi xi fi.xi (xi-  ) (xi-  )2 fi (xi-  )2 

40 – 47 
48 – 55 
56 – 63 
64 – 71 
72 – 79 
80 – 87 

2 
3 
3 
8 
- 
4 

43,5 
51,5 
59,5 
67,5 
75,5 
83,5 

87 
154,5 
178,5 
540 
0 

334 

-21,2 
-13,2 
-5,2 
2,8 

10,8 
18,8 

449,44 
174,24 
27,04 
7,84 

116,64 
353,44 

898,88 
522,72 
81,12 
62,72 

0 
1413,76 

Jumlah 20 - 1294 - - 2979,2 
Sumber: Hasil Perhitungan, 2012 

 
Dari Tabel 4.3 diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 



 

#
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     = 
 #   
#9 

 
     = 64,7 

 
Selanjutnya varian dapat diperoleh sebagai berikut: 

 
 

?# = 
 

                
 
 

     
 
 

?# = 
#  A  :# 
 

    
 
 

S1  = BCDE:<  
 

S1 = 12,52 

Selanjutnya  ditentukan  interval  untuk  menghitung  luas  di bawah  kurva 

normal bagi tiap-tiap kelas interval. Batas kelas kesatu dibatasi oleh 39,5 dan 47,5 

dengan: 
 
 

Zscore = 
 
      

 
 ! 

 
Tabel 4.4 

Uji Normalisasi Tes Akhir Siswa Kelas Eksperimen 
 

Panjang Kelas 
Interval 

Batas 
Kelas (x) 

 

Z 
 

Daftar F Luas 
Daerah 

 

Ei 
 

Oi 

 
40 - 47 
48 - 55 
56 - 63 
64 - 71 
72 - 79 
80 - 87 

39,5 
47,5 
55,5 
63,5 
71,5 
79,5 
87,5 

-2,01 
-1,37 
-0,41 
-0,09 
0,54 
1,18 
1,82 

0,4778 
0,4147 
0,1591 
0,0359 
0,2054 
0,3810 
0,4656 

 
0,0631 
0,2556 
0,1232 
0,1695 
0,1756 
0,0846 

 
1,262 
5,112 
2,464 
3,39 

3,512 
1,692 

 
2 
3 
3 
8 
0 
4 

Jumlah - - - - - 20 
Sumber: Hasil Perhitungan, 2012 



X   =  

     

 

hitung 

 
 
 

Dari data di atas dapat diperoleh: 
 
 

2               
 *  

 F G H    

H  
 

Bila diuraikan lebih lanjut maka didapat: 
 

X2  = 
 #  :#7#  

 :#7# 
I  6  :  #  

 :      # 
I  6 #: 7   

#: 7  
I  8 6:6   
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6:  # 
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 :7 # 
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 9:A68  
 :#7# 
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 :      # 
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X2 = 0,43 + 0,87 + 0,11 + 6,26 + 3,51 + 3,14 
 

X2 = 14,32 
 

Dengan taraf signifikan a= 0,05 dan banyak kelas k = 6, derajat kebebasan 
 

(dk) untuk distribusi Chi kuadrat besarnya adalah dk =k – 3= 6 – 3 = 3. Dari tabel 
 

4.2 diperoleh, x2 
0,95 (3) = 7,54. Kriteria pengujian adalah tolak H0 apabila x2

 
 

≥ x2
tabel, dengan a sebagai taraf nyata untuk pengujian. Dalam hal ini Ha di terima. 

Ini menunjukan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Distribusi  frekuensi  untuk  data  nilai  tes  akhir  kelas  kontrol  diperoleh 

sebagai berikut: 

R  = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
 

=  55 – 30 = 25 
 

Banyak kelas interval yang diperlukan dihitung dengan persamaan: 
 

k  = 1 + (3,3) log n 
 

= 1 + (3,3 ) log 20 
 

=  1 + (3,3) 1,30 
 

= 5,59 ( diambil k = 6) 



#

#

 
 
 

Panjang kelas interval dihitung dengan rumus: 
 
 

P  = 
 
 

#   
= 

7  

 
= 4,16 

 
= 4 

 
Tabel 4.5 

Distribusi frekuensi Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Kontrol 
 

Panjang Kelas 
Interval 

fi xi fi.xi (xi-  ) (xi-  )2 fi (xi-  )2 

30 - 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 

6 
- 
4 
4 
4 
2 

32 
37 
42 
47 
52 
57 

192 
0 

168 
188 
208 
114 

- 11,5 
- 6,5 
-1,5 
3,5 
8,5 
13,5 

132,25 
42,25 
2,25 
12,25 
72,25 

182,25 

793,5 
0 
9 

49 
289 

364,5 
Jumlah 20  870   1505 

Sumber: Hasil Perhitungan 2012 
 

Dari Tabel 4.5 diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 
 
 

  #  = 
 
       
 
 
    

 
 
 

  #  = 
8A9 
#9 

 
  #  = 43,5 

 
Selanjutnya varian dapat diperoleh sebagai berikut: 

 
 

?# = 
 

                
 
 

     
 

 
 

?# = 
  9  
 
   

 
 

S2 = ;=J:KC  = 8,9 



M*Q 

# I

 
 
 

Selanjutnya ditentukan batas-batas inteval untuk menghitung jumlah luas 

kurva normal bagi tiap-tiap kelas interval. Batas kelas kesatu dibatasi oleh 29,5 

dan 34,5 dengan: 

 

Zscore = 
 
 

Tabel 4.6 
Ujinormalitas Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Kontrol 

 
P. Kls in Batas K Z Daftar F Luas D Ei Oi 

 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55- 59 

29,5 
34,5 
39,5 
44,5 
49,5 
54,5 
59,5 

-1,57 
-0,01 
-0,44 
0,11 
0,67 
1,23 
1,79 

0,4418 
0,3438 
0,1700 
0,0438 
0,2486 
0,3907 
0,4633 

 
0,098 

0,1738 
0,1262 
0,2048 
0,1421 
0,0726 

 
1,96 

3,476 
2,524 
4,096 
2,842 
1,452 

 
6 
0 
4 
4 
4 
2 

      20 
Sumber: Hasil perhitungan, 2012 

 
 

Dari data di atas dapat diperoleh:    X2  =   P 
 LM G NM O 

NM 

 
Bila diuraikan lebih lanjut maka didapat: 
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= 8,23 + 3,47 + 0,86 + 0,002 + 0,47 + 0,20 

 
= 13,23 

 
Dengan taraf signifikan a= 0,05 dan banyak kelas k = 6, derajat kebebasan 

(dk) untuk distribusi Chi kuadrat besarnya adalah dk = k – 3 = 6 – 3 = 3. Dari 

tabel 4.4 diperoleh, x2 
0,95  (3) = 7,54. Kriteria pengujian adalah tolak H0  apabila 



  

#

1

 !

 !

 
 
 

x2
hitung ≥ x2

tabel, dengan a sebagai taraf nyata untuk pengujian. Dalam hal ini Ha di 

terima. Ini menunjukan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

 
4.3  Uji Hipotesis 

 
Langkah selanjutnya adalah menghitung atau membandingkan kedua hasil 

perhitungan  tersebut.  Dari perhitungan  sebelumnya  diperoleh  mean dan standar 

deviasi pada masing-masing kelompok yaitu: 

X1  = 64,7                    ,#  = 156,8 
 

X2  = 43,5                    ,#  = 79,21 
 

Selanjutnya nilai Sgab diperoleh: 
 

  0    
 

 

S2 = 
  ! G!    !                           
 !R    # 

 
 #9       A  :# 0 #9           7:8 

=                 
#90#9  # 

 
= 118,005 

 
 

= BCC<:>>D 
 

S  = 10,86 
 

Untuk nilai Sgab = 10,86 maka t diperoleh sebagai berikut: 
 

  !       t = 
S   ! 0 ! 

2!     2  
 

 
 6:  7  :A 

t = !T:UV            ! 
1    0   T      T 

 
 

7 :A  6:  
t = !T:UV            ! 

1    0  
 T      T 



 
 
 

t = 6,30 
 

Pada taraf signifikan a = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = (n1 + n2  - 2) = 

(20 + 20 – 2 ) = 38 dengan peluang (1-a). 

kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 
 

- Tolak H0 apabila thit ≥ ttab 

 
- Terima H0 apabila thit < ttab 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh thitung = 6,30 dan ttabel dengan 

taraf signifikan a = 0,05 dan dk = 38, dengan cara interpolasi diperoleh t0,95 (38) = 

1,70 sehingga diperoleh thit > ttab. Hal ini berarti tolak H0 dan terima Ha pada taraf 

signifikan  a  = 0,05.  Dengan  demikian  data  menunjukan  bahwa  ada  pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajara fisika siswa SMP 

Negeri 14 Banda Aceh. 

4.4  Pembahasan 
 

Setelah melakukan  pengolahan data nilai tes siswa pengujian normalitas 

sebaran data, dengan taraf sgnifikan  a = 0,05 dan banyak kelas k = 6, derajat 

kebebasan (dk) = untuk distribusi Chi kuadrat besarnya adalah dk = k-3 = 6 – 3 = 

3. Dari tabel 4.4 diperoleh, x2 
0,95  (3) = 7,54. Kriteria pengujian adalah tolak H0 

 

apabila x2
hitung  ≥ x2 

 
, dengan a sebagai taraf nyata untuk pengujian. Dalam hal tabel 

 
ini Ha di terima. Ini menunjukan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Ternyata data menyebar secara normal untuk pengujian hipotesis dapat 

dilakukan dengan uji t. 

Dari hasil pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan uji t pada taraf 

signifikan a = 0,05 diperoleh thitung  = 6,30 dan ttabel  dengan taraf signifikan a = 

0,05 dan dk = 38, dengan cara interpolasi  diperoleh  t0,95  (38) = 1,70 sehingga 



 
 
 

diperoleh thit > ttab. Hal ini berarti tolak H0 dan terima Ha pada taraf signifikan a = 
 

0,05.  Dengan  demikian  data menunjukan  bahwa  ada pengaruh  model 

pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT  terhadap  hasil  belajara  fisika  siswa  SMP 

Negeri 14 Banda Aceh. 

Apabila  diperhatikan  nilai rata-rata  dari kedua kelas terlihat  bahwa  ada 

pengaruh   model   pembelajaran   kooperatif   tipe   NHT   terhadap   hasil   belajar 

siswaSMP  Negeri  14  Banda  Aceh.  Oleh  karena  itu,  seorang  guru  harus  bisa 

memilih  dan  menggunakan  metodel  dan  teknik  pembelajaran  sesuai  dengan 

materi yang diajarkan. Pemilihan metode dan teknik pembelajaran ini tidak saja 

ditentukan oleh selera guru, tetapi memilih metode tersebut tergantung juga pada 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemampuan siswa, pengetahuan awal 

serta umur siswa. 



 
 
 

BAB V 
 

PENUTUP 
 
 
 
 

5.1  Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap hasil belajar fisika 

siswa kelas VII di SMP Negeri 14 Banda Aceh. Dari hasil pengujian hipotesis 

yaitu dengan menggunakan uji t pada taraf signifikan a = 0,05 diperoleh thitung  = 

6,30  dan  ttabel   dengan  taraf  signifikan  a  =  0,05  dan  dk  =  38,  dengan  cara 
 

interpolasi diperoleh t0,95 (38) = 1,70 sehingga diperoleh thit  > ttab. Hal ini berarti 

tolak H0  dan terima Ha  pada taraf signifikan a = 0,05. Atau dengan kata lain Ha 

diterima dan H0 di tolak. 

 
5.2  Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan bahwa: 

 
1. Kepada guru diharapkan untuk dapat menerapkan model pembelajaran tersebut 

sebagai  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Namun  demikian  sebelum 

metode tersebut diterapkan lebih baik dipertimbangkan  dahulu, karena model 

pembelajaran  ini memerlukan  waktu lebih banyak dan harus memperhatikan 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, agar waktu yang digunakan lebih 

efesien dan diharapakan kepada guru terampil dalam mengatur waktu dan 

menciptakan  suasana  yang baik sehingga  dapat membawah  pengaruh  positif 

terhadap hasil belajar siswa. 



 
 
 

2. Disarankan   kepada   siswa-siswi   SMP   Negeri14   Banda   Aceh,   agar  terus 

meningkatkan belajar fisika secara lebih serius, karena dengan upaya tersebut 

dapat memperbaiki hasil belajar yang lebih baik. 
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