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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KEAKTIFAN SISWA SMP 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan: (1) menguji pengaruh model pembelajaran Number Heads 

Together (NHT) dan Teams Games Tournment (TGT) terhadap hasil belajar 

matematika, (2) menguji pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika, (3) menguji adanya interaksi antara penerapan strategi pembelajaran 

dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 06 

Boyolali tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah 324 siswa. Sampel penelitian ini 

yaitu kelas VIII F sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 36 siswa dan kelas VIII 

H sebagai kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode 

tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian dengan taraf signifikansi α=5% 

diperoleh (1) ada pengaruh antara model pembelajaran Number Heads Together 

(NHT) dan Teams Games Tournment (TGT) terhadap hasil belajar matematika, (2) 

ada pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak 

adanya interaksi antara penerapan strategi pembelajaran dengan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

Kata kunci: Number Heads Together, Teams Games Tournment, keaktifan siswa, 

hasil belajar matematika 

 

Abstract 

This study aims to: (1) test the effect of Number Heads Together (NHT) andTeams 

Games Tournment (TGT) learning models on mathematics learning outcomes, (2) 

test the effect of the level of student activity on mathematics learning outcomes, (3) 

test the interaction between the application of the strategy and the activity of students 

on mathematics learning outcomes. This study is a kind of experiment. The 

population is around the eighth grade all students domestic of MTs 06 Boyolali the 

academic year 2018/2019 with 324 students. Sample of this research is class VIII F 

as the experiment class with 36 students and class VIII H as the control class with 36 

students. The sampling techniqueusing cluster random sampling. Data collection 

techniques with methods of test, questionnaire, and documentation. Data were 

analyzed of variance of two difference cell. Reserach result with significance level 

α=5% was obtained (1) there is effect of Number Heads Together (NHT) andTeams 

Games Tournment (TGT) learning models on mathematics learning outcomes, (2) 

there is effect of the level of student activity on mathematics learning outcomes, (3) 

there is not the interaction between the application of the strategy and the activity of 

students on mathematics learning outcomes. 

Keywords: Number Heads Together, Teams Games Tournment, student activity, 

mathematics learning outcomes 



 

2 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan terjadi karena proses belajar yang dapat memungkinkan seseorang untuk 

mengembangkan kemampuannya secara optimal (Lanani, 2015; Mikrayanti, 2016). 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia, matematika merupakan alat yang 

efisien yang diperlukan oleh semua ilmu pengetahuan untuk mendapatkan 

perkembangan yang lebih baik dan maju. Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya 

bidang studi matematika yang dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan 

perguruan tinggi (Widiastuti, 2014; Alifiani,2017). Pada umumnya masyarakat 

menilai mutu pendidikan di Indonesia dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar (Purwanto, 2011: 46).  

Hasil belajar matematika ini bisa dikatakan berhasil apabila dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang terlihat dari proses dan 

juga perolehan nilai. Dalam pengamatan yang dilakukan, hasil belajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa 

meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan. Faktor eksternal meliputi 

faktor keluarga maupun faktor lingkungan. Selain beberapa faktor tersebut diketahui 

pula faktor yang lain yaitunmotivasi diri, kepercayaan diri, bakat alami, keaktifan, 

maupun juga kepribadian (Rianto, 2014). Keaktifan siswa merupakan hal yang 

penting dalam pembelajaran (Amrozi, 2014).  

 Hal ini dikarenakan dalam suatu pendidikan terjadi proses belajar yang dapat 

memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal 

(Lanani, 2015; Mikrayanti, 2016). Namun, pada kenyataannya  hasil yang belum 

sesuai dengan harapan sedangkan siswa merasa kesulitan dalm belajar menyebabkan 

rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa (Siregar, 2012). Rendahnya hasil 

belajar dan kesulitan siswa saat proses pembelajaran dapat disebabkan oleh 

pemilihan strategi yang kurang tepat untuk materi maupun peran guru saat proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan observasi di MTs Negeri 06 Boyolali kelas VIII rendahnya nilai 

hasil belajar matematika sangat bervariasi. Menurut pemaparan guru matematika 

kelas VIII mengatakan bahwa banyak siswa yang masih kesulitan dalam memahami 

materi tersebut. Hal ini dikarenakan siswa yang kurang aktif  bertanya saat proses 
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belajar mengajar sedang berlangsung, siswa malu untuk bertanya kepada guru 

tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Salah satu cara untuk 

mengatasi permasalahan yang ada yakni menggunakan metode pembelajaran 

Number Head Together (NHT) dan metode pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) agar siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Sehingga siswa menjadi lebih 

memahami materi pembelajaran dengan baik. 

Teams Games Tournament merupakan strategi pembelajaran kooperatif yang 

mudah diterapkan dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan status yang mengutamakan belajar kelompokmsehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa (Purnawan, 2015; Aryani, 2015; Fitrianawati, 

2016). Numbered Heads Together merupakan strategi pembelajaran kooperatif 

secara berkelompok dan dirancang untuk mengembangkan peran serta siswa dalam 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir memecahkan masalah dengan 

tujuan meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa agar meraih 

keberhasilan dalam proses pembelajaran (Siregar, 2012; Agustina, 2015; Raharja, 

2016). 

Kurniasari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan penerapan 

strategi Teams Games Tournament menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik 

dari pada penerapan strategi Numbered Heads Together. 

Khoirotunnisa (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan penerapan 

strategi  Numbered Head Together menghasilkan prestasi belajar matematika yang 

lebih baik daripada dengan penerapan pembelajaran konvensional. 

Salam, Hossain, dan Rahman (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

penerapan Team Games Tournament untuk pembelajaran matematka SMA di 

Bangladesh menyatakan bahwa kelompok eksperimen yang dikenai strategi Team 

Games Tournament menunjukkan hasil belajar yang lebih bak daripada kelompok 

kontrol yang dikenai dengan pembelajaran konvensonal. 

Ramlah, Firmansyah, dan Zubair (2014) menyatakan bahwa prestasi belajar 

siswa yang memiliki tingkat keaktifan tinggi lebih baik daripada siswa yang 

memiliki tingkt keaktifan rendah. Hal ini terjadi karena siswa yang memiliki tigkat 

keaktifan tinggi lebih terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung seperti sering 
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bertanya, lebih aktif saat berdiskusi, lebih sering menyampaikan gagasan, sehingga 

siswa tersebut lebih mendalami materi dan cenderung mendapat hasil belajar yang 

baik pula. 

Amrozi, Soetarno, dan Suharno (2014) meneliti tentang pengaruh penerapan 

strategi Team Games tournament untuk meningkatkan motvasi dan hasil belajar 

matematika di sekolah mennegah kejuruan di Nganjuk. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa penerapan stategi Team Games Tournament dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa.  

Suroto (2012) dalam penelitiannya tentang pembelajaran matematika model 

kooperatif tipe Jigsaw pada materi prisma dan limas kelas VIII menyimpulkanbahwa 

adanya pengaruh positif keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika dengan 

model kooperatif Jigsaw. 

Pada penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan strategi pembelajaran 

NHT dan TGT diantaranya: TGT lebih baik dibandingkan dengan NHT terhadap 

hasil belajar yang dipengaruhi oleh keaktifan siswa pada mata pelajaran matematika; 

TGT lebih efektif daripada NHT terhadap motivasi dan tanggapan siswa dalam mata 

pelajaran IPS; TGT lebih efektif dibandingkan NHT terhadap prestasi dan kepuasan 

pembelajaran kelistrikan otomotif; TGT dan NHT efektif ditinjau dari aspek prestasi 

belajar pada materi matemtika dan sikap matematika siswa; TGT dan NHT efektif 

untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep materi matematika (Agung, 

2013;  Shoolihah, 2012; Purnawan, 2015; Suzana, 2017; Alfiani, 2017). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diterapkan juga strategi 

yang sama yaitu strategi pembelajaran NHT dan TGT ditinjau dari keaktifan siswa 

yang berfokus pada kesiapan siswa serta peran siswa dalam proses pembelajaran dan 

peran siswa dalam diskusi kelompok terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan tiga hipotesis: (1) ada pengaruh 

antara model pembelajaran Number Heads Together (NHT) dan Teams Games 

Tournment (TGT) terhadap hasil belajar matematika, (2) ada pengaruh tingkat 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) adanya interaksi antara 

penerapan strategi pembelajaran dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 
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Penelitian ini bertujuan: (1) menguji pengaruh antara model pembelajaran 

Number Heads Together (NHT) dan Teams Games Tournment (TGT) terhadap hasil 

belajar matematika, (2) menguji pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar matematika, (3) menguji adanya interaksi antara penerapan strategi 

pembelajaran dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan kuantitatif dengan desain 

penelitian kuasi eksperimen.Menurut  Sutama  (2015:  57)  desain  kuasi- 

eksperimental menyertakan kelompok kontrol, walaupun tidak dapat berfungsi untuk 

mengontrol  variabel-variabel  luar  yang  dapat  mempengaruhi  kelangsungan 

eksperimen.  Pada  penelitian  ini  variabel  terikat  adalah  hasil  belajar  matematika. 

Sedangkan  variabel  bebas  adalah  strategi  pembelajaran  dan  keaktifan siswa.  

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  MTs Negeri 06 Boyolali pada Bulan Februari 

sampai Maret 2019. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 06 Boyolali 

tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah 324 siswa. Sampel penelitian ini yaitu kelas 

VIII H sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 36 siswa dan kelas VIII F sebagai 

kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

cluster random sampling. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode tes, angket, 

dan dokumentasi. Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

matematika dengan menggunakan nilai post test, metode angket digunakan untuk 

memperoleh data keaktifan siswa, angket ini diberikan kepada siswa saat pemberian 

perelakuan telah selesai. Angket keaktifan yang diberikan kepada siswa dibatasi pada 

peran siswa dalam diskusi kelompok dan kesiapan serta peran siswa saat proses 

pembelajaran. Metode dokumentasi yaitu nilai UAS kelas VIII yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan. 

Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Uji 

prasyarat  meliputi  uji  normalitas  menggunakan  uji  lilliefors  dan  uji  

homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. Setelah itu 

dilakukan uji hipotesis  dengan  analisis  variansi  dua  jalan  sel  tak  sama.  Jika  uji  
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hipotesis  tersebut ditolak  maka  perlu  dilakukan  uji  komparasi  ganda  dengan  

menggunakan  metode Scheffe. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Number Heads Together merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif 

dimana siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok kemudian guru secara acak 

memanggil nomor yang telah diberikan. Adapun dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran Number Heads Together yaitu: (1) siswa dan guru berdoa lalu 

mempersiapkan pembelajaran bersama-sama, (2) guru memberikan stimulasi kepada 

siswa dan dibentuk kedalam kelompok yang terdiri dari 4-7 siswa, (3) guru 

memberikan permasalahan kepada masing-masing kelompok dalam bentuk lembar 

kerja dan siswa mampu mengidentifikasi permasalahan, (4) guru membimbing dan 

mengontrol dalam penyelesaian masalah, (5) setiap siswa yang bernomor sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban, (6) siswa dengan nomor dan 

kelompok yang dipilih akan mempresentasikan hasil diskusi lalu menyimpulkan hasil 

bersama dengan guru. 

Proses pembelajaran strategi Number Heads Together ini guru berperan sebagai 

fasilitator agar siswa belajar dan menemukan solusi dari suatu permasalahan yang 

diberikan dan diharapkan pembelajaran menggunakan strategi Number Heads 

Together dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khoirotunnisa (2015) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa dengan penerapan strategi  Numbered Head Together 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada dengan 

penerapan pembelajaran konvensional. 

Strategi pembelajaran Teams Games Tournment merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang menuntut keaktifan siswa tanpa adanya perbedaan 

status sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Proses pelaksanaan 

strategi pembelajaran Teams Games Tournment yaitu (1) guru dan siswa berdoa 

bersama dan mempersiapkan pembelajaran, (2) guru menyampaikan garis besar 

cakupan materi, (3) siswa dibentuk kedalam suatu kelompok yang terdiri dari 4-7 

orang dan diberikan permasalahan dalam bentuk lembar kerja, (4) guru 

mempersilahkan siswa mengerjakan dan mendiskusikan permasalahan yang ada dan 
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guru mengontrol jalannya proses diskusi, (5) guru mengarahkan siswa ke meja 

pertandingan dan memberi arahan kepada siswa, (6) guru memantau pertandingan 

yang berlangsung dan memberi poin kepada kelompok, (7) guru membeikan 

penghargaan kepada kelompok yang memiliki poin paling tinggi, (8) siswa dibantu 

oleh guru untuk menipulkan materi pembelajaran.  

Proses pembelajaran strategi Teams Games Tournmentini guru berperan sebagai 

fasilitator agar siswa belajar dan menemukan solusi dari suatu permasalahan yang 

diberikan dan diharapkan pembelajaran menggunakan strategi Teams Games 

Tournment dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Salam, Hossain, dan Rahman (2015) dalam penelitiannya mengenai 

pengaruh penerapan Team Games Tournament untuk pembelajaran matematka SMA 

di Bangladesh menyatakan bahwa kelompok eksperimen yang dikenai strategi Team 

Games Tournament menunjukkan hasil belajar yang lebih bak daripada kelompok 

kontrol yang dikenai dengan pembelajaran konvensonal. 

Sebelum kelas sampel diberi perlakuan berupa praktik pengajaran. Kelas sampel 

baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen harus dipastikan terlebih dahulu 

memiliki kemampuan awal yang seimbang. Data yang digunakan untuk uji 

keseimbangan merupakan nilai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh                dengan       (        )  

      . Dengan taraf signifikansi 5% karena                           

         atau                                 maka dengan demikian 

keputusan yang diperoleh yaitu    diterima dan siap diberi perlakuan. 

Tabel 1. Nilai UAS Semester Ganjil  Kelas Sampel  

Kelas N Minimum Maksimum  ̅ Standar Deviasi 

Eksperimen 36 48 84 71,0278 6,4957 

Kontrol 36 50 79 70,8889 4,8119 

Tabel 2. Uji Keseimbangan  

Kelas N S²  ̅                Keputusan Uji 

Eksperimen 36 42,1937 71,0278 
0,4374 1,9944    Diterima 

Kontrol 36 23,1543 70,8889 
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Pada uji coba post test dengan menggunakan uji validitas yang tidak valid dari 7 

soal ada 2 yaitu nomor 1 dan nomor 5 karena           . Pada uji coba soal angket 

keaktifan diperoleh kesimpulan bahwa dari 30 item soal yang diberikan terdapat 25 

soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid yaitu nomor 4, 9, 18, 25 dan 27. Item soal 

yang valid diberikan untuk mengambil data dari sampel penelitian.  

Gambar 1. Data Hasil Belajar Matematika Kelas Kontrol 

 

Gambar 2. Data Hasil Belajar Matematika Kelas Eksperimen 
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Gambar 3. Data Keaktifan Siswa Pada Kelas Kontrol 

 

Gambar 4. Data Keaktifan Siswa Pada Kelas Eksperimen 

 

Tabel 3. Data Hasil Uji Normalitas 

 Kelompok n                 Keputusan Kesimpulan 

Hasil 

Belajar 

Kontrol 36 0,1477 0,1442    diterima Normal 

Eksperimen 36 0,1477 0,1389    diterima Normal 

Keaktifan 

Siswa 

Tinggi 22 0,1889 0,1238    diterima Normal 

Sedang 29 0,1738 0,1215    diterima Normal 

Rendah 21 0,1933 0,1663    diterima Normal 

Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  sebanyak  lima  kali  pertemuan  dengan 

pertemuan  pertama  sampai  keempat  menggunakan  strategi  Teams Games 

Tournamentpada kelas  eksperimen  dan  Numbered heads Together  pada  kelas  

kontrol  serta  pertemuan yang  kelima  untuk  evaluasi  pembelajaran  berupa  tes  

hasil  belajar  matematika.  Tes hasil  belajar  digunakan  sebagai  instrumen  untuk  

memperoleh  data  hasil  belajar matematika  dengan 5 soal. Sedangkan  angket  

tingkat  keaktifan  siswa  sebagai  instrumen untuk  memperoleh  data  tingkat  

keaktifansiswa  dengan  20  pernyataan.  Pengelompokkan  tingkat  keaktifan  siswa  

dari  dua  kelas  tersebut  dapat  dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. 
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Tabel 4. Deskripsi data keaktifan siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas 
Tingkat Keaktifan Belajar 

jumlah 
Tinggi Sedang Rendah 

Numbered heads Together 10 16 10 36 

Teams Games Tournament 12 13 11 36 

Jumlah 22 29 21 72 

Tabel 4 menunjukkan tingkat keaktifan siswa yang didominasi oleh tingkat 

sedang dan tinggi.Setelah data diperoleh, data-data tersebut dilakukan pengujuian 

prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas sebagai syarat 

pengujian hipotesis. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode 

Lilliefors dengan taraf signifikansi α=5%. Setelah dilakukan penghitungan diperoleh 

                untuk masing-masing kelompok sampel maka didapatkan bahwa    

diterima sehingga data-data tersebut berdistribusi normal. Setelah syarat normalitas 

terpenuhi dapat dilakukan uji prasyarat homogenitas. Pada penelitian ini uji 

homogenitas menggunakan uji Barlett dengan taraf signifikansi α=5%.  Setelah 

dilakukan penghitungan diperoleh            
 
         maka didapatkan bahwa    

diterima sehingga data tersebut memiliki variansi yang homogen. 

Selanjutnya uji hipotesis dengan menggunakan uji analisis dua jalan dengan sel 

tak sama. Dalam pengujian analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

menggunakan taraf signifikansi α=5%. Rangkuman analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 5. Rangkuman analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

sumber JK dk RK F hitung Ftabel Keputusan 

Strategi (A) 22,4810 1 2251,0823 22,4810 3,9863 DITOLAK 

Tingkat Keaktifan 

Siswa (B) 
1254,7994 2 627,3997 6,2657 3,1359 DITOLAK 

Interaksi (AB) 93,2859 2 46,6429 0,4658 3,1359 DITERIMA 

Galat 6608,7662 66 100,1328 - -   

Jumlah 7979,3324 71 - - -   

 Tabel 5 menunjukkan bahwa penghitungan analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama tersebut memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh antara model 

pembelajaran Number Heads Together (NHT) dan Teams Games Tournment (TGT) 

terhadap hasil belajar matematika, ada pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap 
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hasil belajar matematika, tidak adanya interaksi antara penerapan strategi 

pembelajaran dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil penghitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh 

           dan        dengan taraf signifikansi 5% dengan dk=1 dan galat 66 

yakni sebesar 3,9863. Karena                              berarti     

ditolak. Ditolaknya     ini berarti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 

penerapan strategi Numbered Heads together dan Teams Games Tournament 

terhadap hasil belajar matematika dari penerapan pembelajaran matematika dengan 

strategi Numbered Heads Together dan Teams Games Tournament. 

Berdasarkan  perhitungan  analisis  variansi  dua  jalan  sel  tak  sama  diperoleh  

tes hasil belajar matematika siswa, kedua kelas tersebut memiliki nilai tertinggi dan 

nilai terendah  yang  tidak sama  yaitu  dengan  nilai  tertinggi  95  dan  nilai  

terendahnya  60 pada kelas eksperimen dan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 55 

untuk kelas kontrol.  Nilai rata-rata (mean) dan nilai Standar Deviasi (SD) kedua 

kelas tersebut juga berbeda.  Nilai  rata-rata  kelas  eksperimen  sebesar  74,6667,  

dan  nilai  SD  sebesar 8,7815.  Sedangkan  nilai  rata-rata  kelas  kontrol  sebesar  

67,5556  dan  nilai  SD  sebesar 7,2484. Pada tabel 4 dapat dilihat rerata marginal 

dari kedua strategi. 

Tabel 6. Rerata dan Rerata Marginal Hasil belajar Matematika 

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

NHT (A1) 70,9091 57,5000 64,5000 192,9091 

TGT (A2) 79,5833 74,2308 71,3636 225,1777 

Jumlah 150,4924 131,7308 135,8636 418,0868 

Rata-rata 75,2462 65,8654 67,9318   

Untuk mengetahui strategi pembelajaran mana yang lebih baik dapat dilakukan 

dengan melihat besarnya rerata marginal dari masing-masing strategi pembelajaran. 

Rerata marginal untuk kelas dengan strategi Numbered Heads Together yakni 

68,0959 sedangkan rerata marginal untuk kelas dengan strategi Teams Games 

Tournament yakni 70,7137. Dari kedua rerata marginal antar kelas tersebut terlihat 

rerta marginal kelas eksperimen dengan strategi pembelajaran Teams Games 

Tournament  lebih tinggi daripada rerata marginal kelas kontrol dengan strategi 

pembelajaran Numbered Heads Together. 
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Dengan demikian siswa yang dikenai strategi Teams Games Tournament lebih 

menguasai materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh 

margono, Budiyono dan Sujadi (2014:188) dalama jurnalnya yang menyatakan 

bahwa penerapan strategi Teams Games Tournament yang lebih baik daripada 

prestasi siswaa dengan penerapan Numbered Heads Together. Selain itu Wilujeng 

(2012:51) juga menatakan bahwa pembelajaran dengan strategi Teams Games 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas belajar siswa. Karena 

dalam strategi ini siswa dilatih untuk bekerjasama, berdiskusi dalam kelompok 

sebagai tutor sebaya, dengan adanya unsur permainan dapat menambah semangat 

belajar siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.  

Hasil penghitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh 

         dan        dengan taraf signifikansi 5% dengan dk 2 dan galat 66 yakni 

sebesar 3,1359. Karena                             berarti     menyatakan 

bahwa bahwa terdapat perbedaan tingkat keaktifan siswa rendah, sedang, dan tinggi 

terhadap hasil belajar matematika. Maka perlu dilakukan uji komparasi ganda antar 

kolom untuk melihat tingkat keaktifan siswa manakah yang secara signifikan 

memberikan pengaruh yang berbeda. Uji komparasi ganda yang digunakan yaitu 

menggunakan metode Scheffekarena   pada interaksi ditolak dan diperoleh hasil 

sebagai berikut(1) ada pengaruh antara model pembelajaran Number Heads Together 

(NHT) dan Teams Games Tournment (TGT) terhadap hasil belajar matematika, (2) 

ada pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak 

adanya interaksi antara penerapan strategi pembelajaran dengan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa strategi Numbered Heads Together 

lebih baik daripada strategi Teams Games Tournament. Menurut pendapat peneliti, 

hal itu merupakan hal yang wajar karena setiap sampel dari setiap penelitian 

berbeda-beda. Baik atau tidaknya hasil pembelajaran juga dipengaruhi oleh strategi 

yang tepat juga pada pemilihan materi pembelajaran. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa perbedaan tingkat keaktifan siswa tinggi 

memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan dengan 

siswa yang memiliki tingkat keaktifan yang sedang dan rendah. Hal tersebut 



 

13 

 

didukung oleh Ramlah, Firmansah, dan Zubair (2014:74) yang menyatakan bahwa 

prestasi belajar siswa yang memiliki tingkat keaktifan tinggi lebih baik daripada 

siswa yang memiliki tingkat keaktifan rendah. Hal ini terjadi karena siswa yang 

memiliki tingkat keaktifan yang tinggi lebih aktif saat pembelajaran berlangsung 

seperti lebih aktif saat berdiskusi, lebih sering bertanya, menyampaikan gagasan, dsb 

sehingga siswa lebih mendalami materi dan cenderung mendapat hasil belajar yang 

baik pula. 

Hasil penghitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh 

           dan        dengan taraf signifikansi 5% dengan dk 2 dan galat 66 

yakni sebesar 3,1359. Karena                              berarti      

diterima. Diterimana      menyatakan bahwa tidak terdapat interaksi antara 

penerapan strategi Numbered Heads Together dan Teams Games Tournament dengan 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. 

4. PENUTUP 

Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  sebanyak  lima  kali  pertemuan  dengan 

pertemuan  pertama  sampai  keempat  menggunakan  strategi  Teams Games 

Tournamentpada kelas  eksperimen  dan  Numbered heads Together  pada  kelas  

kontrol  serta  pertemuan yang  kelima  untuk  evaluasi  pembelajaran  berupa  tes  

hasil  belajar  matematika pada materi teorema Pythagoras.  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

Ada pengaruh antara model pembelajaran Number Heads Together (NHT) dan 

Teams Games Tournment. Hal ini dibuktikan dari analisis dengan taraf signifikansi 

α=5% yang menunjukkan             ( )                 . 

Ada pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. Hal ini 

dibuktikan dari analisis dengan taraf signifikansi α=5% yang menunjukkan      

        ( ) 
         

       . 

Tidak adanya interaksi antara penerapan strategi pembelajaran dengan keaktifan 

siswa terhadap hasil belajar matematika. Hal ini dibuktikan dari analisis dengan taraf 

signifikansi α=5% yang menunjukkan             ( )                 . 
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Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan angket keaktifan siswa yang terbatas 

pada tingkat kesiapan siswa dalam proses pembelajaran dan peran siswa dalam 

diskusi kelompok. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat fokus padaindikator 

yang lainyang belum peneliti bahas. 
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