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ABSTRACT
The study is experiment research which aims at: (1) describing the effectiveness of
cooperative learning model of TPS-NHT type in Mathematics learning in classVIII
at SMPN 1 in Makassar; (2) describing the effectiveness of cooperative learning
model of TPS-TGT type in Mathematics learning in classVIII at SMPN 1 in
Makassar; (3) discovering the comparison of the effectiveness of cooperative
learning model between TPS-NHT type and TPS-TGT type in Mathematics learning
in class VIII at SMPN 1 in Makassar. The population of the research was all of class
VIII students at SMPN 1 in Makassar of academic year 2016/2017 and the samples
consisted of two classes, namely class VIII.4 taught by cooperative learning model
of TPS-NHT type and class VIII.5 taught by cooperative learning model of TPSTGT type taken by employing cluster random sampling technique. The data which
were collected consist of the students’ learning results, the students’ learning
motivations, the students’ activities during the learning process and the students’
responses toward the implementation of learning model. The results of the research
reveal that the score of Mathematics learning result of class VIII.4 students is in high
category with the mean 83.85 and standard deviation 11.51, classical completeness
is 85%, the average of normalized gain is in high category, the average score of
students’ learning motivation is in high category, the average of normalized gain of
learning motivation is ini medium category, the students’ activity in following the
learning process is ini good category, and the students’responses toward the
implementation of cooperative learning model of TPS-NHT type is positive. In
general, it can be concluded that cooperative learning model of TPS-NHT type is
effective to be implemented in Mathematics learning in class VIII.4 at SMPN 1 in
Makassar. The score of Mathematics learning result of class VIII.5 students’is in
high category with the mean 80.15 and standard deviation 9.79, classical
completeness is 82.5%, the average of normalized gain is in high category, the
average score of the students’ learning motivation is in high category, the average of
normalized gain of learning motivation is in medium category, the students’ activity
in following the learning process is in good category, and the students’ responses
toward the implementation of cooperative learning model of TPS-TGT type is
positive. In general, it can be concluded that cooperative learning model of TPSTGT type is effective to be implemented in Mathematics learning in class VIII.5 at
SMPN 1 in Makassar. The result of hypothesis test at the significant level α = 0.05
with t-test shows that H0 is accepted meaning that there is no difference of learning
effectiveness between the students’ who were taught by using cooperative model of
TPS-NHT type and the students’ who were taught by using cooperative model TPSTGT type in Mathematics learning on SPLDV material in class VIII at SMPN 1 in
Makassar.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I
Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
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untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif menumbuhkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada
Bab IV Pasal 19 ayat (1) tentang Standar Proses menyebutkan bahwa proses
pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Dengan adanya rumusan rumusan standar proses pembelajaran matematika,
sekolah-sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas terus berupaya
untuk meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. Kualitas pembelajaran
dapat diukur dengan berbagai macam aspek, di antaranya sejauh mana
meningkatnya motivasi belajar peserta didik, tumbuhnya kemampuan
interpersonal peserta didik, dan meningkatnya prestasi belajar peserta didik.
Motivasi belajar yang di mnaksud adalah motivasi instrinsik yang berkaitan
dengan keuletan (Wheeler, 2005: 44), ketekunan (Hook & Vass, 2001: 65 dan
Wheeler, 2005: 44), optimisme (Wheeler, 2005: 44), kesenangan (Santrock, 2011:
441), minat (Brophy, 2004: 4), dan komitmen (Cohen & Swedlik, 2005: 550)
peserta didik, baik dalam menghadapi tugas-tugas mandiri pembelajaran
matematika, menghadapi tugas atau latihan di kelas, dan menghadapi ulangan.
Selanjutnya, aspek kemampuan interpersonal peserta didik (interpersonal skills)
yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan aspek-aspek antara lain
toleran dengan keberagaman (Koening, 20011 dan Gillies, 2007: 41), kerjasama
(Koenig, 2011: 2 dan Barron & Barron, 2009: 4), empati terhadap orang lain
(Koenig, 2011: 2), komunikasi yang baik (Barron & Barron, 2009: 4), dan
menyelesaikan masalah/konflik (Barron & Barron, 2009: 4 ), sehingga dapat
memperoleh hasil terbaik dan mencapai tujuan dalam pembelajaran matematika.
Sedangkan aspek prestasi belajar berkaitan dengan skor yang dicapai peserta didik
dalam bentuk tes pada aspek kognitif setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
Kenyataan di lapangan khususnya dalam pembelajaran matematika,
efektivitas pembelajaran dilihat dari aspek motivasi belajar, kemampuan
interpersonal, dan prestasi belajar peserta didik masih perlu mendapat perhatian.
Beberapa hasil temuan di kelas berdasarkan hasil observasi di SMPN 1 Makassar
di antaranya: salah satu model pembelajaran yang digunakan oleh guru mata
pelajaran matematika saat mengajar di kelas adalah terkadang menggunakan
model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan
dengan mencatat dan latihan soal-soal yang sudah disediakan. Metode yang
dilakukan oleh guru tersebut terdapat beberapa kelebihan seperti: topik pelajaran
dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, peserta didik mempunyai catatan yang dapat digunakan untuk belajar
sendiri, tidak ada ketergantungan antar peserta didik, guru memberikan waktu
untuk peserta didik bertanya secara langsung dan guru menjawab pertanyaan yang
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dilontarkan oleh peserta didik, kemudian guru akan memberikan nilai khusus bagi
peserta didik yang aktif.
Di sisi lain, penggunaan model pembelajaran langsung dengan metode
ceramah disertai mencatat dan dilanjutkan dengan latihan terlihat masih
berlangsung satu arah, karena kegiatan pembelajaran terpusat pada guru. Di antara
hal yang dilakukan oleh guru adalah menjelaskan topik pelajaran sedangkan
peserta didik mendengarkan, mencatat, dan selanjutnya mengerjakan soal-soal
latihan yang sudah disiapkan oleh guru atau dari buku pelajaran. Dengan metode
tersebut, peserta didik yang belum memahami dengan baik topik tersebut kurang
terdeteksi dengan baik oleh guru. Keadaan lain terpantau, peserta didik kurang
diberi kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi, dan ketika diberi kesempatan
untuk bertanya hanya sedikit peserta didik yang melakukannya. Hal ini terjadi
disebabkan peserta didik takut atau bingung mengenai apa yang mau ditanyakan.
Selain itu, peserta didik kurang terlatih dalam mengembangkan ide-idenya dalam
menyelesaikan masalah dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran. Persoalan-persoalan tersebut berdampak pada hasil belajar
matematika peserta didik yang masih tergolong rendah dan belum tuntas secara
klasikal. Berdasarkan nilai ulangan semester dengan KKM 75 yang ditetapkan
oleh sekolah, khususnya dikelas VIII menunjukkan bahwa nilai rata-rata
matematika Semester II pada tahun pelajaran 2015/2016 adalah 67, 4 dengan
persentase rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 65,25% dan nilai rata-rata ulangan
harian matematika kelas VIII semester I tahun pelajaran 2016/2017 adalah 69,40
dengan persentase rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 70%.
Memperhatikan permasalahan tersebut diperlukan adanya terobosan model
pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan motivasi belajar, aktivitas
belajar peserta didik serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
Model pembelajaran yang dapat dipilih sebagai alternatif dalam penelitian ini
yang diduga mampu menumbuhkan dan meningkatkan prestasi belajar, motivasi
belajar, dan kemampuan interpersonal peserta didik adalah pembelajaran
kooperatif. Menurut Killen (2009: 216) bahwa pembelajaran kooperatif
merupakan strategi yang efektif untuk membantu pencapaian peserta didik dalam
arti luas baik secara akademis maupun sosial, termasuk pencapaian prestasi,
peningkatan keyakinan diri, meningkatkan hubungan yang baik peserta didik
dengan peserta didik lain. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran
yang dirancang dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil
dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam penyelesaiaan tugas
kelompoknya, setiap peserta didik anggota kelompok harus saling kerjasama dan
saling membantu untuk memahami topik pelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis (2013)
menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share
(TPS) mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik serta mampu
menciptakan hubungan sosial yang positif antara peserta didik hanya saja peserta
didik tidak bebas mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan ide-idenya dan
kurang termotivasi belajar, untuk itu penulis mencoba membuat inovasi baru yaitu
menyempurnakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS)
dengan cara mengkombain dengan tipe-tipe model pembelajaran kooperatif yang
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lain yang berdasarkan teori dan hasil penelitian mampu meningkatkan motivasi
belajar dan peserta didik bebas mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan
ide-idenya, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together
(NHT) dan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT),
agar supaya pembelajaran matematika bisa lebih efektif ditinjau dari hasil belajar,
motivasi belajar, aktivitas peserta didik, dan respons peserta didik.
Model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT merupakan hasil kombinasi
dari TPS dengan NHT. Think Pair Share (TPS) merupaka cara yang efektif untuk
membuat variasi suasana diskusi kelas yang terdiri dari tiga langka utama; Think
peserta didik berpikir secara mandiri atas masalah yang diberikan, Pair peserta
didik berdiskusi secara berpasangan, dan Share peserta didik berbagi pengetahuan
kepada peserta didik lainnya. Number Head Together (NHT) adalah suatu model
pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada akitivitas peserta didik dalam
mencari, mengelola, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber. Ada empat
langka utama NHT yaitu: Penomoran, Pemberian masalah, Menjawab masalah,
dan Pengambilan nomor. Pada tahap pengambilan nomor semua peserta didik
menjadi siap dan tidak bergantung pada teman kelompoknya untuk menjawab
pertanyaan guru, tahap ini membuat peserta didik bertanggung jawab pada teman
kelompoknya sehingga lebih termotivasi untuk belajar.
Di dalam kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share
(TPS) dengan Numbered Heads Together (NHT) peserta didik ditempatkan dalam
kelompok, yang awalnya kelompok kecil berjumlah dua orang menjadi empat
orang yang heterogen. Di dalam kelompok, peserta didik aktif bekerja sama dan
berinteraksi dengan peserta didik lain, bertanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan guru baik secara individu maupun kelompoknya sehingga dapat
memahami materi dengan baik, membuat peserta didik selalu dalam keadaan siap
dan tidak bergantung pada orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dengan
kombinasi TPS-NHT diharapkan peserta didik dapat memiliki rasa tanggung
jawab dalam menguasai materi matematika. Hal ini akan memotivasi mereka
belajar dan ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran di kelas sehingga
pembelajaran matematika bisa lebih efektif yang ditinjau dari aspek prestasi
belajar matematika peserta didik, motivasi belajar, kemampuan interpersonal/
aktivitas, dan respon peserta didik terhadap model pembelajaran.
Model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT merupakan hasil kombinasi
dari TPS dengan TGT. Model pembelajaran TGT merupakan salah satu model
kooperatif dimana peserta didik ditempatkan dalam tim dengan kemampuan yang
heterogen untuk berkompetisi dalam game tournament. Grabowski et al (2007:
251) menyatakan bahwa TGT memiliki tiga elemen dasar yaitu tim, permainan,
dan turnamen. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam penerapannya
melibatkan peserta didik aktif dalam belajar dan bermain bersama kelompoknya.
Di dalam kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share
(TPS) dengan Teams Games Tournament (TGT) peserta didik ditempatkan dalam
kelompok, yang awalnya kelompok kecil berjumlah dua orang menjadi empat
orang yang heterogen. Di dalam kelompok, peserta didik aktif bekerja sama dan
berinteraksi dengan peserta didik lain, bertanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan guru baik secara individu maupun kelompoknya sehingga dapat
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memahami materi dengan baik, Kompetisi dalam game tournament diharapkan
peserta didik dapat memiliki rasa tanggung jawab dalam menguasai materi
matematika, tidak tergantung pada orang lain serta dapat meningkatkan motivasi
belajar peserta didik. Dari penjelasan tersebut dengan kombinasi TPS-TGT
diharapkan dapat mengefektifkan pembelajaran matematika yang ditinjau dari
aspek prestasi belajar matematika peserta didik, motivasi belajar, kemampuan
interpersonal/ aktivitas, dan respon peserta didik terhadap model pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: (1) Apakah model kooperatif tipe TPS-NHT efektif diterapkan dalam
pembelajaran matematika pada materi SPLDV di kelas VIII SMP N 1 Makassar?;
(2) Apakah model kooperatif tipe TPS-TGT efektif diterapkan dalam
pembelajaran matematika pada materi SPLDV di kelas VIII SMP N 1 Makassar?;
dan (3) Apakah terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik
yang memperoleh penerapan model kooperatif tipe TPS-NHT dengan peserta
didik yang memperoleh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT
dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV di kelas VIII SMP N 1
Makassar?.
Adapaun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui keefektifan model
kooperatif tipe TPS-NHT dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV di
kelas VIII SMP N 1 Makassar; (2) Untuk mengetahui keefektifan model
kooperatif tipe TPS-TGT dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV di
kelas VIII SMP N 1 Makassar; dan (3) Untuk mengetahui perbedaan keefektifan
pembelajaran antara peserta didik yang memperoleh penerapan model kooperatif
tipe TPS-NHT dengan peserta didik yang memperoleh penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT dalam pembelajaran matematika pada
materi SPLDV di kelas VIII SMP N 1 Makassar.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksperimen dengan dua
jenis perlakuan. Penelitian ini akan membandingkan hasil perlakuan dua model
pembelajaran yakni model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT dengan tipe
TPS-TGT. Mengingat taraf tercapainya syarat penelitian eksperimen sebagian
tidak terpenuhi karena adanya asumsi yang tidak bisa di kontrol, maka penelitian
ini dikategorikan penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen).
Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah two comparative groups pretest
posttest design. Adapun desain eksperimennya seperti pada Tabel 1:
Tabel 1. Model Desain Penelitian
Pembelajaran
Matematika
Matematika

Kelompok
Eksperimen I
Eksperimen II

Pretest
O1
O3

Perlakuan
T1
T2

Posttest
O2
O4

Keterangan:
T1 = Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen I yaitu
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT
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T2 = Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen II yaitu
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT
O1 = Observasi sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TPS-NHT
O2 = Observasi setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TPS-NHT
O3 = Observasi sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TPS-TGT
O4 = Observasi setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TPS-TGT
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VIII SMP N 1
Makassar tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 375 siswa dan tersebar pada
sepuluh kelas. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas yakni kelas yang diberikan
perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT
dan tipe TPS-TGT.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
A. Analisis Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPSNHT pada Pembelajaran Matematika di Kelas VIII. 4 SMP N 1 Makassar
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa skor rata-rata hasil
posttest siswa yang di ajar dengan penerapan model kooperatif tipe TPS-NHT
yaitu 83,85 (tinggi), N-gain hasil belajar adalah 0,82 (tinggi) dengan ketuntasan
klasikal hasil belajar sebesar 85%. Skor rata-rata total motivasi belajar siswa
adalah 4,24 (tinggi) dan peningkatan motivasi belajar siswa sebesar 0,34 (sedang).
Skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 4,28 (aktif) dan skor rata-rata total respon
siswa yaitu 4,32 (positif).
Berdasarkan hasil analisis inferensial posttest hasil belajar diperoleh nilai
p-value = 0.000, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai
p-value < , sehingga dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan
95% pernyataan bahwa skor rata-rata hasil belajar peserta didik setelah diterapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT lebih besar dari 74,9 dapat
diterima, N-gain hasil belajar diperoleh nilai p-value = 0.000, dengan
menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value < sehingga
dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95% pernyataan bahwa
skor rata-rata gain hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT lebih besar dari 0,29 dapat diterima,
Pengujian ketuntasan klasikal peserta didik dilakukan dengan menggunakan uji
proporsi. Untuk uji proporsi dengan menggunakan taraf signifikan 5% di peroleh
Z tabel = 1, 64, untuk uji hipotesis pihak kanan, H0 diterima jika Z≤Z (0,5 – α), dan
H0 ditolak jika Z > Z(0,5 – α). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung = 0, 78,
dengan demikian cukup bukti untuk menerima H0. Artinya proporsi siswa yang
mencapai kriteria ketuntasan 75 adalah tidak lebih dari 80% dari keseluruhan
siswa yang mengikuti tes. Analisis motivasi belajar siswa diperoleh nilai p-value
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= 0.000, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value <
sehingga dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95%
pernyataan bahwa skor rata-rata motivasi belajar peserta didik setelah diterapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT lebih besar dari 2,49 dapat
diterima, analisis peningkatan motivasi belajar siswa diperoleh nilai p-value =
0.000, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value <
, sehingga dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95%
pernyataan bahwa skor rata-rata gain motivasi belajar peserta didik setelah
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT lebih besar dari 0 dapat
diterima. Analis respons siswa diperoleh nilai p-value = 0.000, dengan
menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value < , sehingga
dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95% pernyataan bahwa
skor rata-rata respons peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TPS-NHT lebih besar dari 3,49 dapat diterima.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis inferensial yang
telah diuraikan, tampak bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT
telah memenuhi kriteria keefektifan, baik dari hasil belajar, motivasi belajar,
aktivitas peserta didik, dan respons peserta didik. Oleh karena itu, hipotesis mayor
1 teruji kebenarannya sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
koopereatif tipe TPS-NHT efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika di
kelas VIII.4 SMP N 1 Makassar.
Keefektifan penerapan model pembelajara kooperatif tipe TPS-NHT
disebabkan karena adanya kombinasi antara dua model kooperatif yakni Think
Pair Share (TPS) dan Numbered Heads Togethers (NHT). Dimana model
kooperatif Think Pair Share mampu merangsang aktivitas berpikir peserta didik
secara mandiri dan berpasangan yang kemudian berbagi pengetahuan dengan
seluruh siswa untuk pemecahan masalah bersama. Sementara model kooperatif
Numbered Heads Togethers menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik
dalam belajar sehingga mereka akan lebih termotivasi dalam mengikuti proses
pembelajaran.
B. Analisis Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPSTGT pada Pembelajaran Matematika di Kelas VIII. 5 SMP N 1 Makassar
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa skor rata-rata hasil
posttest siswa yang di ajar dengan penerapan model kooperatif tipe TPS-TGT
yaitu 80,15 (tinggi), N-gain hasil belajar adalah 0,78 (tinggi) dengan ketuntasan
klasikal hasil belajar sebesar 82,5%. Skor rata-rata total motivasi belajar siswa
adalah 4,45 (tinggi) dan peningkatan motivasi belajar siswa sebesar 0,42 (sedang).
Skor rata-rata aktivitas siswa yaitu 4,43 (aktif) dan skor rata-rata total respon
siswa yaitu 4,23 (positif).
Berdasarkan hasil analisis inferensial posttest hasil belajar diperoleh nilai
p-value = 0.000, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai
p-value < , sehingga dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan
95% pernyataan bahwa skor rata-rata hasil belajar peserta didik setelah diterapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT lebih besar dari 74,9 dapat
diterima, N-gain hasil belajar diperoleh nilai p-value = 0.000, dengan
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menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value < sehingga
dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95% pernyataan bahwa
skor rata-rata gain hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT lebih besar dari 0,29 dapat diterima,
Pengujian ketuntasan klasikal peserta didik dilakukan dengan menggunakan uji
proporsi. Untuk uji proporsi dengan menggunakan taraf signifikan 5% di peroleh
Z tabel = 1, 64, untuk uji hipotesis pihak kanan, H0 diterima jika Z≤Z(0,5 – α), dan
H0 ditolak jika Z > Z(0,5 – α). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung = 0, 54,
dengan demikian cukup bukti untuk menerima H0. Artinya proporsi siswa yang
mencapai kriteria ketuntasan 75 adalah tidak lebih dari 80% dari keseluruhan
siswa yang mengikuti tes. Analisis motivasi belajar siswa diperoleh nilai p-value
= 0.000, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value <
sehingga dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95%
pernyataan bahwa skor rata-rata motivasi belajar peserta didik setelah diterapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT lebih besar dari 2,49 dapat
diterima, analisis peningkatan motivasi belajar siswa diperoleh nilai p-value =
0.000, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value <
, sehingga dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95%
pernyataan bahwa skor rata-rata gain motivasi belajar peserta didik setelah
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT lebih besar dari 0 dapat
diterima. Analis respons siswa diperoleh nilai p-value = 0.000, dengan
menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value < , sehingga
dilakukan penerimaan
artinya pada taraf kepercayaan 95% pernyataan bahwa
skor rata-rata respons peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TPS-TGT lebih besar dari 3,49 dapat diterima.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis inferensial yang
telah diuraikan, tampak bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT
telah memenuhi kriteria keefektifan, baik dari hasil belajar, motivasi belajar,
aktivitas peserta didik, dan respons peserta didik. Oleh karena itu, hipotesis mayor
2 teruji kebenarannya sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
koopereatif tipe TPS-TGT efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika di
kelas VIII.5 SMP N 1 Makassar.
Keefektifan penerapan model pembelajara kooperatif TPS-TGT
disebabkan karena adanya kombinasi antara dua model kooperatif yakni Think
Pair Share (TPS) dan Teams Games Tournamnet (TGT). Dimana model
kooperatif Think Pair Share mampu merangsang aktivitas berpikir peserta didik
secara mandiri dan berpasangan yang kemudian berbagi pengetahuan dengan
seluruh siswa untuk pemecahan masalah bersama. Sementara model kooperatif
Teams Games Tournamnet menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik
dalam belajar, rasa percaya diri dan minat siswa belajar menjadi lebih tinggi
sehingga mereka akan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.
C. Analisis Perbandingan antara Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe TPS-NHT dengan Tipe TPS-TGT pada Pembelajaran Matematika di
SMP N 1 Makassar.
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Berdasarkan uji perbedaan posttest hasil belajar siswa yang di ajar dengan
penerapan model kooperatif tipe TPS-NHT deng tipe TPS-TGT diperoleh nilai pvalue = 0.136, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai pvalue > , dengan demikian cukup bukti untuk menerima
artinya pada taraf
kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor ratarata hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif
tipe TPS-NHT dengan skor rata-rata hasil belajar peserta didik setelah diterapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT. Uji perbedaan peningkatan hasil
belajar siswa yang di ajar dengan penerapan model kooperatif tipe TPS-NHT deng
tipe TPS-TGT diperoleh nilai p-value = 0.198, dengan menggunakan alpha
=
0.05
yang artinya nilai p-value > , dengan demikian cukup bukti untuk
menerima
artinya pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat perbedaan skor rata-rata gain hasil belajar peserta didik setelah
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT dengan skor rata-rata
gain hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif
tipe TPS-TGT. Uji perbedaan proporsi ketuntasan belajar siswa yang di ajar
dengan penerapan model kooperatif tipe TPS-NHT deng tipe TPS-TGT, untuk uji
proporsi dengan menggunakan taraf signifikan 5% di peroleh Z tabel = 1, 64,
untuk uji hipotesis pihak kanan, H0 diterima jika Z≤Z(0,5 – α), dan H0 ditolak jika Z
> Z(0,5 – α). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung = 0, 085, dengan
demikian cukup bukti untuk menerima H0 artinya pada taraf kepercayaan 95%
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi ketuntasan belajar
peserta didik secara klasikal setelah penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe TPS-NHT dengan proporsi ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal
setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT.
Berdasarkan Uji perbedaan motivasi belajar siswa siswa yang di ajar
dengan penerapan model kooperatif tipe TPS-NHT deng tipe TPS-TGT diperoleh
nilai p-value = 0.033, dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya
nilai p-value < , dengan demikian
ditolak, artinya pada taraf kepercayaan
95% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata motivasi belajar
peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT
dengan skor rata-rata motivasi belajar peserta didik setelah diterapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT, Uji perbedaan peningkatan motivasi
belajar siswa siswa yang di ajar dengan penerapan model kooperatif tipe TPSNHT deng tipe TPS-TGT diperoleh nilai P-value = 0.157, dengan menggunakan
alpha
= 0.05
yang artinya nilai P-value > , dengan demikian cukup
bukti untuk menerima
artinya pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat perbedaan skor rata-rata gain motivasi belajar peserta didik
setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT dengan skor
rata-rata gain motivasi belajar peserta didik setelah penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT.
Berdasarkan Uji perbedaan respons siswa siswa terhadap penerapan model
kooperatif tipe TPS-NHT deng tipe TPS-TGT diperoleh nilai p-value = 0.559,
dengan menggunakan alpha
= 0.05
yang artinya nilai p-value > ,
dengan demikian cukup bukti untuk menerima
artinya pada taraf kepercayaan
95% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor rata-rata respons
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peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT
dengan skor rata-rata respons peserta didik terhadap penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT.
Dengan demikian secara umum disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik yang memperoleh
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT dengan peserta didik
yang memperoleh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT.
Kriteria dan pencapaian efektivitas dari kedua model pembelajaran tersebut dapat
dilihat pada tabel 2
Tabel 2. Kriteria dan Pencapaian Efektivitas Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe TPS-NHT dan Tipe TPS-TGT
No
Model
Indikator
Kriteria Pencapaian Keputusan
Pembelajaran
1 Model
a. Hasil Belajar
Pembelajaran 1)KKM
83,85
Terpenuhi
1 > 74,9
Kooperatif
2)Gain
0,82
Terpenuhi
1 > 0,29
Tipe TPS3)Ketuntasan
85%
Terpenuhi
KK1 >
NHT Efektif
klasikal
79,9%
diterapkan
4) Parameter
Signifikan
Terpenuhi
dalam
Posttest
µ1 > 74,9
Pembelajaran 5) Parameter Gain
Signifikan
Terpenuhi
Matematika di 6) Parameter
µg1 > 0,29
Kelas VIII.4
Ketuntasan
Tidak
Tidak
SMP N 1
Klasikal
Signifikan
Terpenuhi
л1 >
Makassar
b. Motivasi
79,9%
Belajar
1) Motivasi
Belajar
4,24
Terpenuhi
2) Gain Motivasi
3) Parameter
0,34
Terpenuhi
1 > 2,49
Motivasi
4) Parameter Gain
Signifikan
Terpenuhi
1 > 0,29
Motivasi
c. Aktivitas
Signifikan
Terpenuhi
µm1 >
Peserta Didik
2,49
d. Respons Peserta
Didik
4,28
Terpenuhi
µgm1 > 0
1) Respons
Peserta Didik
2)Parameter
4,32
Terpenuhi
1 > 3, 49
Respons
Signifikan
Terpenuhi
a. Hasil Belajar
1 > 3,
1)KKM
49
2 Model
2)Gain
pembelajaran 3) Ketuntasan
80,15
Terpenuhi
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kooperatif tipe
TPS-TGT
Efektif
diterapkan
dalam
Pembelajaran
Matematika di
Kelas VIII.5
SMP N 1
Makassar

klasikal
4)Parameter
Posttest
5) Parameter Gain

µr1 > 3,
49

6) Parameter
Ketuntasan
Klasikal
b. Motivasi Belajar
1)Motivasi
Belajar
2) Gain Motivasi
3) Parameter
Motivasi
4) Parameter Gain
Motivasi
a. Aktivitas
Peserta Didik
b. Respons Peserta
Didik
1) Respons
Peserta Didik
2) Parameter
Respons

> 74,9
2 > 0,29
KK2 >
79,9%

a. Hasil Belajar
1)KKM
2)Gain
3

3) Ketuntasan
Terdapat
klasikal
perbedaan
4)Parameter
keefektifan
Posttest
pembelajaran 5) Parameter Gain
antara peserta 6) Parameter
didik yang
Ketuntasan
memperoleh
Klasikal
penerapan
b. Motivasi Belajar
model
1)Motivasi
Pembelajaran
Belajar
Kooperatif
2) Gain Motivasi
Tipe TPS3) Parameter
NHT dengan
Motivasi
peserta didik
4) Parameter Gain
yang
Motivasi
memperoleh

2

µ2 > 74,9
µg2 > 0,29
л2 >
79,9%

2

> 2,49

2

> 0,29

µm2 >
2,49
µgm2 > 0

2

> 3, 49

2

> 3,

49

µr2 > 3,
49

1

1>

KK1 >
KK2

2
2

0,78
82,5%

Terpenuhi
Terpenuhi

Signifikan

Terpenuhi

Signifikan

Terpenuhi

Tidak
Signifikan

Tidak
Terpenuhi

4,24

Terpenuhi

0,34

Terpenuhi

Signifikan

Terpenuhi

Signifikan

Terpenuhi

4, 43

Terpenuhi

4,23

Terpenuhi

Signifikan

Terpenuhi

83,85>
80,15
0,82 > 0,78

Terpenuhi
Terpenuhi

85% >
82,5%
Tidak
Signifikan
Tidak
Signifikan
Tidak
Signifikan

Terpenuhi
Tidak
Terpenuhi
Tidak
Terpenuhi
Tidak
Terpenuhi

Terpenuhi
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penerapan
model
Pembelajaran
Kooperatif
Tipe TPSTGT

c. Aktivitas Peserta µ1 ≠ µ2
Didik
d. Respons Peserta µg1 ≠ µg2
Didik
1) Respons Peserta л1≠ л2
Didik
2) Parameter
Respons
1>

2

>

2

1

4,24 < 4,45

Terpenuhi

0,34 < 0,42

Terpenuhi

Signifikan

Tidak
Terpenuhi

Tidak
Signifikan
4,28 < 4,43

Terpenuhi

µm1 ≠ µm2
4,32 > 4,23

µgm1 ≠
µgm2

1

>

1

>

Terpenuhi

Tidak
Signifikan

Tidak
Terpenuhi

2

2

µr1 ≠ µr2
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh,
maka
kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT efektif diterapkan dalam pembelajaran
matematika pada materi SPLDV di kelas VIII.4 SMP N 1 Makassar. (2) Model
pembelajaran kooperatif tipe TPS-TGT efektif diterapkan dalam pembelajaran
matematika pada materi SPLDV di kelas VIII.5 SMP N 1 Makassar. (3) Tidak
terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik yang
memperoleh penerapan model Pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT dengan
peserta didik yang memperoleh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TPS-TGT dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV di kelas VIII
SMP N 1 Makassar.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, adapun saran yang
diajukan penulis adalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS-NHT dan tipe TPS-TGT dengan melihat
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efektifnya penelitian ini yang berarti betapa bagusnya jika penerapan model ini
ditingkatkan dan digunakan diberbagai pokok bahasan yang berbeda dan di
sekolah berbeda ataupun pada mata pelajaran lainnya.
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