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ABSTRAK
Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) dengan Pendekatan
Probing Promting Learning (PPL) Berbantuan Puzzle Batik Pythagoras Terhadap Hasil Belajar Matematika.
Pembelajaran belum menggunakan model pembelajaran yang efektif, siswa kurang tertarik dalam proses
pembelajaran sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Dari hal tersebut didapatkan salah satu
alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe Numbered Head Together (NHT) dengan Probing Promting Learning (PPL) berbantuan Puzzle Batik
Pythagoras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Head Together (NHT) dengan Probing Promting Learning (PPL) berbantuan Puzzle Batik
Pythagoras terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi teorema pythagoras kelas VIII SMP Islam
Al – Azhar 18 Salatiga 2019/2020. Hasil pembelajaran pada kelas eksperimen termasuk dalam kategori
efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Hal itu didukung dengan hasil pembelajaran mencapai 85%
sedangkan hasil belajar pada kelas kontrol mencapa 40% termasuk dalam kategori efektif digunakan dalam
proses pembelajaran.
Kata kunci : Efektivitas, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT),
Pendekatan Probing Promting Learning (PPL), Puzzle Batik Pythagoras, Hasil Belajar.
ABSTRACT
The Effectiveness of Cooperative Learning Model Type Numbered Head Together (NHT) with Probing
Promting Learning (PPL) Approach Assisted by Pythagorean Batik Puzzle Against Mathematics Learning
Outcomes in the Pythagorean Theorem Material. Learning has not used an effective learning model, students
are less interested in the learning process, causing low student learning outcomes. From this it was found
that one alternative in improving student learning outcomes was by using the cooperative learning model type
Numbered Head Together (NHT) with Probing Promting Learning (PPL) assisted by Pythagorean Batik
Puzzle. This study aims to determine the effectiveness of the Numbered Head Together (NHT) type
cooperative learning model with Probing Promting Learning (PPL) assisted by Pythagorean Batik Puzzle of
student mathematics learning outcomes in the pythagorean theorem VIII grade at Al-Azhar 18 Islamic Middle
School Salatiga 2019/2020. Learning outcomes in the experimental class are included in the effective
category used in the learning process. This is supported by learning outcomes reaching 85% while learning
outcomes reaching 40% in the control class are included in the effective category used in the learning
process.
Keywords: Effectiveness, Cooperative Learning Model Type Numbered Head Together (NHT),
Probing Promting Learning (PPL) ,Pythagorean Batik Puzzle, Learning Outcomes.
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PENDAHULUAN
Matematika dengan hakikatnya sebagai
suatu kegiatan manusia melalui proses yang aktif,
dinamis dan generatif, serta sebagai kegiatan yang
terstruktur, mengembangkan sikap berfikir kritis,
objektif dan terbuka menjadi sangat penting untuk
dimiliki peserta didik dalam menghadapi
perkembangan IPTEK yang terus berkembang
(Depdiknas,2006).
Selanjutnya (Kusrini,2014:1.5) menyatakan
bahwa matematika adalah sebagai pelayan ilmu
pengetahuan
karena
perkembangan
dan
penemuannya bergantung kepada matematika.
Dengan
demikian
diperlukan
pengusaan
matematika sejak dini. Karena matematika
merupakan salah satu bidang studi yang amat
penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir
seluruh aktifitas kehidupan kita bersinggungan
dengan matematika. Namun sungguh ironinya
ketika ketika melihat keadaan yang sebenarnya.
Siswa siswi menganggap bahwa matematika
adalah pelajaran yang sulit. Hal itu timbul karena
guru kurang tepat dalam menerapkan suatu model
pembelajaran.
Maka dari itu guru di tuntut kreatif dalam
menerapkan suatu model pembelajaran saat
kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dengan
adanya model tersebut dapat membuat siswa
lebih giat dalam belajar. Sehingga prestasi
Indonesia dalam bidang matematika tidak jauh
tertinggal dengan negara-negara lain. Seperti
yang dinyatakan oleh (Wulandari & Azka,
2018:31) menyatakan bahwa hasil survei PISA
pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2015
menunjukkan bahwa skor rata-rata literasi
matematika masih di bawah skor rata-rata negaranegara yang mengikuti survei. Hal ini
menunjukkan bahwa posisi literasi matematika
Indonesa masih di bahwah literasi matematika
negara-negara yang mengikuti survei. Sedangkan
Rizal (Pratiwi, 2019:58) menyatakan bahwa siswa
indonesia yang berusia 15 tahun atau kelas 3
SMP diduga belum dapat mengemplementasikan
kemampuan dasar mereka secara valid dari data
yang sederhana. Menurut Pratiwi (2019:58), hasil
PISA menunjukkan bahwa masih banyak
pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia
untuk memperbaiki sistem pendidikannya.
Dengan adanya permasalahan tersebut
peneliti mencoba melakukan wawancara kepada
guru matematika di SMP Islam Al Azhar 18
Salatiga yang menerapkan Kurikulum 2013, akan

tetapi dalam penerapan kurikulum tersebut kurang
maksimal sehingga di sebagian pertemuan guru
masih menggunakan model pembelajaran
konvensional. Guru pun mengatakan bahwa
model konvensional sendiri memang kurang tepat
untuk
diterapkan
didalam
pembelajaran
matematika, karena ketika menggunakan model
konvensional siswa-siswi kurang aktif dalam
pembelajaran yang sedang berlangsung yang
mengakibatkan hasil belajar matematika siswa
belum mencapai 75, atau dapat dikatakan masih
dibawah
Kriteria
Ketuntasan
Maksimal
(KKM).Berdasarkan data yang didapatkan oleh
peneliti dari SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga
bahwa nilai matemataika siswa kelas VIII B dan C
pada saat Hasil penilaian Tengah Semester
(HPTS) belum yang mencapai KKM, nilai
matematika pada saat Hasil Penilaian Akhir
Semester (HPAS) pun hanya terdapat 1 siswa
yang mencapai KKM, dari 62 siswa-siswi. Jika
dibuat
sebuah
persentase
ketuntasan
pembelajaran terdapat 1% dari skala 100%.
Melihat dari permasalahan -permasalahan
yang
didapatkan
sebelumnya,
penulis
menyimpulkan bahwa siswa membutuhkan
metode pembelajaran yang didalamnya siswa
dituntut untuk aktif, kreatif dan saling membantu
teman yang belum paham akan pelajaran.Oleh
karena itu, penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan
model
gabungan
dengan
berbantuan alat peraga yang diberi nama model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together (NHT) dengan Probing Promting
Learning (PPL) berbantuan Puzzle Batik
Pythagoras . model ini digunakan untuk
mengetahui efektivitas model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)
dengan Probing Promting Learning (PPL)
berbantuan Puzzle Batik Pythagoras terhadap
hasil belajar matematika pada materi teorema
pythagoras kelas VIII SMP Islam Al-Azhar 18
Salatiga di bandingkan dengan menggunakan
model pembelajaran konvensional.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pun

didukung dengan adanya peneliti terdahulu
seperti : penelitian yang dilakukan oleh
Darmiyati (2017) (Mahasiswa PGSD FKIP
Universitas Lambung Mangurat) yang
berjudul :” Penerapan Model Explicit
Instruction dikombinasikan dengan Model
Probing Promting dan Media Realita pada
Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar”.
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Sedangkan untuk hasil dalam penelitian ini yaitu
siswa telah mencapai KKM yaitu ≥ 70.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh
Ummul Badriyah (2017) ( mahasiswa Pendidikan
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
universitas Negeri Sumatra Utara) yang berjudul
“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika
Siswa pada Materi Himpunan Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head
Together (NHT) di Kelas VII A MTs Azzidin
Medan.” Untuk hasil dalam penelitian ini dapat
dikatakan sukses karena ada perbedaan yang
signifikan antar nilai sebelum diberikan tindakan
dan nilai setelah diberikan tindakan, sehingga
presentasi ketuntasan sebelum diberi tindakan
sebesar 56,67% sedangkan setelah diberi
tindakan sebesar 86,67 %.
METODEPENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang
bersifat quasi experimental (eksperimen semu).
Pada eksperimen kuasi ini diperlukan adanya
perlakuan yang ditujukan untuk kelas eksperimen
dan diharapkan dapat memberikan hasil yang
berbeda, artinya jauh lebih baik daripada kelas
kontrol (Darmawan, 2016.52). Adapun desain
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Pretest-Posttest Control Group Design
artinya dalam desain ini terdapat dua kelompok
yang dipilih secara random, yaitu kelompok kontrol
dan kelompok eksperimen (Sugiyono, 2017,76).
Masing-masing kelompok dilakukan dua kali ujian,
yaitu pretest dan posttest. Kedua kelompok ini
mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi yang
membedakan
adalah
penggunaan
model
pembelajaran yang diterapkan pada kedua
kelompok. Pada kelas eksperimen menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Head Together (NHT) dengan pendekatan Probing
Promting Learning(PPL) berbantuan Puzzle Batik
Pythagoras, kelas kontrol menggunakan model
pembelajaran konvensional.
Proses pembelajaran yang disusun dalam
pembelajaran ini yaitu 1) penyusunan kisi-kisi soal
dan soal uji coba untuk soal pretest dan posttest,
2) pengujian soal uji coba, 3) uji validitas dan
reliabilitas soal uji coba, 4) pelaksanaan pretest
pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 5)
pelaksanaan pembelajaraan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together (NHT) dengan pendekatan Probing
Promting Learning(PPL) berbantuan Puzzle Batik

Pythagoraspada kelas eksperimen dan model
konvensional pada kelas kontrol, 6) pelaksanaan
posttest pada kelas eksperimen maupun kelas
kontrol, 7) analisis data, 8) menarik kesimpulan.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP
Islam Al-Azhar 18 Salatiga, Jalan Siranda Raya
Bancaaan Salatiga pada tanggal 6 januari 2020
sampai 10 januari 2020. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Islam AlAzhar 18 Salatiga dengan teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah teknik purposive
sampling, yaitu responden yang terpilih menjadi
anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti
sendiri. Berdasarkan teknik pengambilan sampel
tersebut maka penelitian ini mengambil 2 kelas
yang homogen yang terdiri dari kelas VII B sebagai
kelas eksperimen, sedangkan kelas VII C sebagai
kelas kontrol.
instrumen penelitiana yang digunakan dalam
pembelajaran ini yaitu :
1. RPP
RPP yang digunakan penulis yaitu model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Head Together (NHT) dengan pendekatan
Probing
Promting
Learning
(PPL)
berbantuan Puzzle Batik Pythagoras adapun
RPP untuk kelas kontrol dengan model
pembelajaran konvensional.
2. Soal Tes
Soal tes yang digunakan dalam penelitian
ini berbentuk soal esai (uraian). sedangkan
tes ini digunakan untuk memperoleh data
hasil belajar pada pokok bahasan atau
materi teorema pythagoras. Tes ini diberikan
pada siswa-siswa kelas eksperimen yang
diberikan pembelajran dengan model
pembelajaran kooperatif tipeNumbered
Head Together (NHT) dengan pendekatan
Probing Promting Learning(PPL) berbantuan
Puzzle Batik Pythagoras adapun pada kelas
kontrol
diberikan
pembelajaran
konvensional. Tes yang diberikan pada kelas
ekperimen dan kontrol memiliki kisi-kisi yang
sama. Dari data tes inilah yang akan
dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan
pada akhir penelitian.
3. Lembar
Observasi
Keterlaksanaan
Pembelajaran
Lembar
observasi
keterlaksanan
pembelajaran
disusun
penulis
untuk
mengetahui seberapa besar keberhasilan
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yang telah dicapai ketika melakukan suatu
pembelajaran.
Tahapan yang digunakan selanjutnya yaitu
teknikpengumpulan data. Teknik pengumpulan
data yang digunakan untuk memperoleh data yang
diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Metode tes
Metode
tes
digunakan
untuk
memperoleh data hasil belajar pada pokok
bahasan atau materi teorema pythagoras.
Tes ini diberikan pada siswa-siswa kelas
eksperimen yang diberikan pembelajran
dengan model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Head Together (NHT) dengan
pendekatan Probing Promting Learning
(PPL) berbantuan Puzzle Batik Pythagoras
adapun pada kelas kontrol diberikan
pembelajaran konvensional. Tes yang
diberikan pada kelas ekperimen dan kontrol
memiliki kisi-kisi yang sama. Dari data tes
inilah yang akan dijadikan acuan untuk
menarik kesimpulan pada akhir penelitian.
2. Dokumentasi
Menurut Arikunto
dalam Mukhibi
(2019:274) dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda,
dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan
peneliti untuk memperoleh data mengenai
siswa,
nilai
siswa,
keterlaksanaan
pembelajaran
menggunakan
lembar
observasi aktivitas guru dan sebagainya
yang berhubungan dengan proses kegiatan
penelitian.
3. Observasi Keterlaksanaan
Observasi keterlaksanan pembelajaran
disusun penulis untuk mengetahui seberapa
besar keberhasilann yang telah dicapai
ketika melakukan suatu pembelajaran.
Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Analisis
data merupakan hal yang harus ada dalam
penelitian, karena analisis data berfungsi sebagai
kesimpulan dari hasil penelitian. Pada dasarnya
analisis data terbagi menjadi beberapa macam,
namun peneliti disini menggunakan analisis data
sebagai berikut:

1. Uji Coba Instrumen
Uji coba instrumen tes dalam penelitian
ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember
2019 pada kelas IX A SMP Islam Al-Azhar 18
Salatiga. Hasil uji coba tersebut diuji validitas
dan reliabilitas yang akan digunakan sebagai
soal Post-test.
a. Analisis Validitas
Berdasarkan perhitungan dengan
rumus korelasi product moment
(menggunakan SPSS), dengan rtabel
sebesar
0,374.
Sedangkan
berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan menyatakan bahwa rtabel <
rxy. Maka dapat disimpulkan bahwa
semua soal dinyatakan valid.
b. Analisis Reliabilitas
Berdasarkan perhitungan yang
dilakukan dengan menggunakan
rumus alpha terhadap hasil uji coba
tes yang dihitung menggunakan
SPSS dengan α = 5%, jika 𝑟𝑥𝑦 >
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Menyatakan bahwa soal yang
diuji cobakan reliabel.
2. Analisis Tahap Awal
a. Uji Normalitas
Untuk menguji normalitas peneliti
menggunakan teknik pengujian Chi
Kuadrat. Menurut Sugiyono (2017:172)
bila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil
atau sama dengan harga Chi Kuadrat
tabel (𝑋ℎ2 < 𝑋𝑡2 ) dengan taraf kesalahan
5%, maka distribusi data dinyatakan
normal, dan bila lebih besar (>)
dinyatakan tidak normal. sedangkan
dalam perhitungannya menggunakan
SPSS
b. Uji Homogenitas
Pengujian homogenitas variansi dalam
penelitian ini menggunakan uji F dengan
dengan rumus yang dikemukakan oleh
(Hanief dan Himawanto, 2017:62) sebagai
berikut
𝑆12
𝐹= 2
𝑆2
Keterangan:
𝑆12 = varians kelompok 1
𝑆22 = varians kelompok 2
c. Uji Paired Sample T-Test
Uji Paired sample T-Test ini
digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat perbedaan rata-rata antara dua
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sample yang berhubungan. Jika nilai
signifikan (2-tailed) < 0,05, maka
terdapat perbedaan yang signifikan
antara hasil pretest dengan hasil
posttest. Namun jika nilai signifikan (2tailed) > 0,05, maka tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara hasil
pretest dengan hasil posttest.
d. Uji Independen sample T-Test
Menurut
(Wahyono
2008)
mengungkapkan bahwa uji paired
sample t test adalah prosedur yang
digunkan untuk membandigkan rata-rata
dua variabel dalam satu grup. Dengan
kata lain uji paired sampel t test adalah
uji yang digunakan untuk mengetahui
apakah ada perbedaan antara hasil
pretest dengan posttest pada kelas
sama. Selanjutnya yaitu menguji
independen sample t test. Menurut
(Sugiyono, 2017) uji independen sample
t-test ini digunakan untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan rata-rata
antara dua sample yang tidak
berhubungan. Dengan kata lain uji
independen sample t-test ini digunkan
untuk
mengetahui
apakah
ada
perbedaan
hasil
antara
kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
Jika nilai signifikan (2-tailed) < 0,05,
maka
terdapat
perbedaan
yang
signifikan antara kelas B dengan kelas
C. Namun jika nilai signifikan(2-tailed) >
0,05, maka tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara kelas B dengan
kelas C.
3. Analisis Data Tahap Akhir
Tahap analisis akhir yang digunakan
adalah skor pencapaian (gain).Uji N Gain
disini digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat perbedaan terhadap hasil belajar
matematatika antara kelas eksperimen
dengan kelas kontrol.sedangkan menurut
(Dewi dkk, 2017:109) Uji N-Gain digunakan
untuk mengetahui peningkatan antara hasil
pretest dan posttest. Rumus untuk
menentukan N-gain dengan skor ideal 100
adalah seagai berikut
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

Tabel klasifikasi N-gain dalam presentase
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi N-gain
Presentase (%)
< 40
40 – 55
56 – 75
>78

Tafsiran
Tidak efektif
Kurang efektif
Cukup efektif
Efektif

a. Uji Normalitas
Langkah-langkah pengujian normalitas
yang dimaksud sama dengan langkahlangkah uji normalitas pada tahap awal.
b. Uji Homogenitas
Langkah-langkah pengujian homogenitas
yang dimaksud sama dengan langkahlangkah uji homogenitas pada tahap awal.
c. Uji Independent Sample T –Test
Langkah-langkah pengujian Independent
sample t–test sama dengan langkahlangkah uji Independent sample t–test
pada tahap awal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan proses pembelajaran dan
analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti,
maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :
1. Output Uji Normalitas
Tabel 2. One-sample kolmogorov-smirnov test
N
KolmogorovSmirnov Z
symp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual
25
.543
.930

Sedangkan hasil dari penghitungan
normalitas pada nilai postest sebagai
berikut.
Tabel 3. One-sample kolmogorovsmirnov test
arial
N
KolmogorovSmirnov Z
symp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual
25
.795
.553

2. Output Uji Homogenitas
Hasil dari penghitungan Homogenitas
pada nilai pretest kelas B dan kelas C.
Tabel 4. Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic
1.768

Sig.
.190
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Sedangkan hasil dari penghitungan
Homogenitas pada nilai postest kelas B
dan kelas C
Tabel 5. Test of homogeneity of variances
Levene Statistic
.808

Sig.
.373

3. Output uji paired sample t-test
Tabel 6. Uji paired sample t-test

Pair 1

pretest –
posttest

Sig.
(2tailed)

Std.
Devitia
tion

Std.
Error
Mean

.000

14.361

2.872

4. Output independent sample t-test
Tabel 7. Independent samples test
Sig.
(2taile
d)
Hasil Belajar
Matematika

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

95% Confidence
Interval of the
Difference
Low
er
Upper

.000

10.8
12

25.988

.000

10.7
92

26.008

5. Output Uji N- Gain
Tabel 8. Output uji N-Gain kelas eksperimen
Hasil
Rata-rata
Minimal
Maksimal

N-Gain Score
78.73
38.46
100.0

Berdasarkan analisis data di atas
terdapat
perbedaan
antara
kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Akan tetapi
perbedaannya sangat kecil dan perbedaan
tersebut tidak signifikan, dengan kata lain
kedua
kelas
tersebut
mempunyai
pengetahuan awal yang sama. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya hasil uji
normalitas yang berdistribusi normal dan
adanya hasil dari uji homogenitas yang
memiliki variansi homogen. Berdasarkan
hasil analisis variansi dari hasil data pretest
adalah 0,930 diperoleh kesimpulan bahwa
Ho diterima dan H1 ditolak, artinya rata-rata
nilai pretest antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol secara signifikan adalah
sama.
Berdasarkan hasil analisis nilai
pretest tersebut menunjukkan bahwa
keadaan sampel sebelum diberikan
perlakuan memiliki pengetahuan yang
sama sehingga dapat diberikan perlakuan
yang berbeda. Setelah kedua kelas
tersebut diberikan perlakuan maka
selanjutnya diberi posttest. Berdasarkan
skor posttest dapat memperoleh sekor
pencapain dengan nilai signifikan 0,190.
Berdasarkan hasil analisis dari data
pencapaian sudah teruji normalitas dan
homogenitas diperoleh data berdistribusi
normal dan memiliki variansi yang
homogen (sama).
Karena dalam uji normalitas sudah
terpenuhi bahwa berdistribusi normal dan
dalam uji homogenitas ditunjukkan
memiliki variansi homogen (sama).
Setelah itu di uji menggunakan uji paired
sample t test. Berdasarkan hasil
perhitungan Independen sample t-test di
atas signifikan (2 tailed) kelas B dan kelas
C (0,501) > 0,05, maka hasil pada tahap ini
tidak memiliki perbedaan yang signifikan,
hal ini terjadi karena ketika pemberian soal
pretest, siswa belum mendapat perlakuan
sama sekali. Sedangkan berdasarkan
hasil perhitungan Independen sample ttest di atas signifikan(2 tailed) 0,000 <
0,05, maka hasil penelitian terhadap hasil
nilai pre-test dengan post-test pada kelas
eksperimen memiliki perbedaan yang
signifikan.
Tahap selanjutnya yaitu menghitung
Uji N-Gain. Berdasarkan hasil perhitungan
uji N-gain score tersebut, menunjukkan
bahwa nilai rata-rata N-gain score untuk
kelas eksperimen (model pembelajaran
koperatif tipe Numbered Head Together
(NHT) dengan pendekatan Probing
Promting Learning (PPL) berbantuan
puzzle batik Pythagoras adalah sebesar
78.83 atau 78,8% termasuk dalam kategori
efektif. Sementara untuk rata-rata N-gain
score
untuk
kelas
kontrol(Metode
Konvensional) adalah sebesar 51.60 atau
51.6% termasuk dalam kategori kurang
efektif.
Pada
penelitian
ini
model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Head Together (NHT) dengan Pendekatan
17
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Probing Prompting Learning (PPL)
berbantuan Puzzle Batik Pythagoras lebih
efektif terhadap hasil belajar dibandingkan
dengan
model
pembelajaran
konvensional. Hal ini sejalan dengan
Kurniasih dan Berlin (dalam Fauziah dan
Montessori, 2018:149) yang menyatakan
bahwa model pembelajaran NHT mampu
mewujudkan proses pembelajaran yang
menyenangkan bagi siswa, mampu
memperdalam pemahaman siswa tentang
materi yang dipelajari, meningkatkan
prestasi belajar, meningkatkan aktivitas
siswa, kepercayaan diri dan motivasi
dalam belajar,mengembangkan rasa ingin
tahu siswa tentang materi pengajaran,
dansebagai upaya yang baik dalam
melatih tanggung jawab siswa dalam
diskusi kelompok.
Pendekatan
Probing
Prompting
merupakan pendekatan yang tepat untuk
diterapkan sebagaimana pendapat Ulya,
Masrukan, dan Kartono (2012:31) yang
menyatakan bahwa peneliti mengetahui
beberapa kelebihan dari pelaksanaan
pembelajaran kooperatif tipe probing
prompting yang dalam hal ini disertai
penilaian produk di antaranya pertanyaanpertanyaan terarah (prompting questions)
yang diajukan oleh guru dapat menuntun
peserta didik kepada konsep yang
dipelajari dan perhatian peserta didik
terhadap bahan yang sedang dipelajari
cenderung lebih terjaga karena peserta
didik selalu mempersiapkan jawaban.
Penggunaan alat peraga juga turut
mendukung pencapaian hasil belajar
sebagaimana
disampaikan
oleh
Russefendi (dalam Marsella dan Wiyatmo,
2017:403) mengenai kelebihan dari alat
peraga riil di antaranya menumbuhkan
minat belajar peserta didik karena
pembelajaran lebih menarik, memperjelas
makna bahan pembelajaran sehingga
peserta didik lebih mudah memahaminya,
metode mengajar akan lebih bervariasi,
membuat lebih aktif melakukan kegiatan
pembelajaran
seperti
mengamati,
melakukan dan mendemonstrasikan.

KESIMPULAN dan SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
pembelajaran
menggunakan
model
pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Head Together
(NHT) dengan Pendekatan Probing
Prompting Learning (PPL) berbantuan
Puzzle Batik Pythagoras yang di
laksanakan di SMP Islam Al Azhar 18
Salatiga menyatakan bahwa siswa lebih
antusias
dalam
melaksanakan
pembelajaran,
siswa
lebih
mudah
memahami materi dan nilai siswa
meningkat
dengan
perhitungan
keberhasilan mencapai 85%. Hal ini terjadi
karena
model
pembelajaran
yang
digunakan mampu mewujudkan proses,
meningkatkan aktivitas siswa (siswa
diberikan suatu permainan berupa puzzle
batik pythagoras dengan bertujuan siswa
bermain
sambil
belajar),
mampu
memperdalam pemahaman siswa tentang
materi yang dipelajari( siswa diberi
pertanyaan tentang permainan yang telah
di mainkan), meningkatkan prestasi
belajar, kepercayaan diri dan motivasi
dalam belajar( disini setiap siswa memiliki
kewajiban kepada setiap siswa untuk
saling
memotivasi
satu
sama
lain),mengembangkan rasa ingin tahu
siswa tentang materi pengajaran, dan
sebagai upaya yang baik dalam melatih
tanggung jawab siswa dalam diskusi
kelompok.
B. SARAN
Dengan
adanya
penelitian
ini
diharapkan sekolah ataupun guru dapat
membuat suatu alat peraga yang dapat
membuat murid merasa senang dalam
melaksnakan
suatu
pembelajaran
matematika. Selain itu diharapkan guru
dapat mengembangkan atau menerapkan
alat peraga Puzzle Batik Pythagoras ini
dalam melaksanakan pembelajaran materi
pythagoras.
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