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berjalan dengan tidak baik jika proses komunikasi tidak berjalan dengan 

lancar6. Permasalahan yang terjadi pada selama proses pembelajaran siswa 

cenderung pasif, kurang memiliki motivasi belajar, serta pembelajaran 

berpusat pada guru. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran guru 

jarang melakukan kegiatan diskusi dengan siswa sehingga keterampilan 

komunikasi yang dimiliki oleh siswa menjadi kurang baik. Contohnya pada 

materi penelitian ini yaitu laju reaksi, materi ini biasanya lebih sering 

mengerjakan soal-soal, mencatat, diskusi kepada siswa yang lain serta tanya 

jawab. 7Pada saat melaksanakan proses pembelajaran maupun saat diskusi 

siswa kurang bisa menyampaikan pertanyaan atau jawaban yang ingin 

disampaikan dikarenakan kurangnya komunikasi siswa antar guru maupun 

siswa dengan siswa. Maka pada penelitian ini melatih keterampilan 

komunikasi sehingga siswa lebih mudah berkomunikasi baik dengan guru 

maupun dengan siswa lainnya. 

Untuk memudahkan komunikasi dalam pembelajaran kimia 

digunakanlah model pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan 

komunikasi ini salah satunya tipe model pembelajaran kooperatif yaitu 

Numbered Head Together (NHT)8. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

ini dapat digunakan untuk mengetahui keterampilan sosial siswa khususnya 

                                                             
6 Cita Sharfina Sari dan Ismono, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Untuk Melatihkan Keterampilan Komunikasi Siswa Pada Materi Larutan Asam Basa Kelas XI 
SMA Negeri 18 Surabaya, Unesa Journal Of Chemical Education, 2016, Hlm 191-192. 

7Dwi Ana Lestari, Peningkatan Keterampilan Bertanya Melalui Pendekatan Ilmiah 
(Scientific Approach) Pada Sub Tema Peristiwa-Peristiwa Penting Siswa Kelas VB SDN 
Tunjungsekar 3 Kota Malang, 2017, Hlm. 13. 

8 Aprilia Rasidah dan Muchlis, Melatih Keterampilan Komunikasi Siswa Melalui 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pada Materi Laju Reaksi Kelas XI SMAN 1 
Gapura Sumenep, Unesa Journal of Chemical Education Vol 4 No Ipp 69-77, 2015, Hlm 69. 
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keterampilan komunikasi. Model ini akan mendukung proses komunikasi 

siswa yang meliputi keterampilan berpendapat, dan bertanya siswa selama 

proses pembelajaran. keterampilan komunikasi adalah kemampuan interaksi 

individu dengan orang lain secara verbal maupun nonverbal. Keterampilan 

komunikasi siswa yang meliputi bertanya dan berpendapat dapat dilatihkan 

pada tahap berpikir bersama dan menjawab. Pada tahap ini siswa dapat 

mendominasi proses pembelajaran, di mana guru menunjuk nomor yang 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga setiap anggota dalam 

kelompok bertanggung jawab dan harus siap untuk menjawab pertanyaan 

guru9. 

Keterampilan komunikasi terdiri dari keterampilan berbicara, 

mendengar, keterampilan komunikasi juga berbicara meliputi keterampilan 

berpendapat dan bertanya. Keterampilan-keterampilan ini dapat didukung 

melalui model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together. Tahapan-

tahapan dalam NHT memiliki peluang untuk tumbuhnya keterampilan 

berkomunikasi, selain itu model pembelajaran ini dapat digunakan untuk 

melatihkan keterampilan komunikasi siswa10. 

Berdasarkan permasalahan di atas, diharapkan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi laju reaksi, siswa dapat 

berlatih keterampilan komunikasi. Aktivitas siswa juga diteliti dalam 

penelitian ini untuk mengontrol apakah siswa telah merepresentasikan 

                                                             
9 Ibid, Hlm 193.  
10 Wildha Astrid Tiana dan Muchlis, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Pada Materi Asam Basa Untuk Melatihkan Keterampilan Komunikasi Kelas XI Sma Negeri 1 
Boyolangu Tulungagung, Unesa Journal Of Chemical Education, 2016, Hlm 554. 
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pembelajaran dan menunjukkan bahwa siswa telah berlatih keterampilan 

berkomunikasi. Keterampilan komunikasi siswa untuk mengetahui kuantitas 

dan kualitas  bertanya dan berpendapat siswa selama penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT11. 

Model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together (NHT) ini 

tidak hanya terfokus kepada materi tertentu saja melainkan hampir semua 

materi kimia bisa diterapkan model pembelajaran kooperatif ini sebagian 

terdapat hasil penilitian jurnal yang menggunakan model NHT pada mata 

pelajaran Koloid12, Hasil Kali Kelarutan13, Hidrokarbon14, dan Reaksi 

Reduksi Oksidasi15. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Ibid, Hlm 555.  
12 Yulia Kristi Adi, Elvi Susanti, dan Mohammad Masykuri, Studi Komparasi Pem  

belajaran Kooperatif Tipe NHT dilengkapi Macromedia Flash Dan Handout Terhadap Pretasi 
Belajar Siswa Pada Materi Koloid Kelas XI Dikaranganyar,Jurnal Pendidikan Kimia, 2014, Hlm 
51. 

13 Dhini Andriani, Endang Susilowati, dan Bakti Mulyani, Penerapan Model Pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) Dilengkapi Catatan Terbimbing Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Prestasi Belajar Pada  Materi Hasil Kali Kelarutan Kelas XI 
SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014,Jurnal Pendidikan Kimia, 2015, Hlm 57. 

14 Annik Qurniawati dan Sugiarto, Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together (NHT) Dengan Media Kartu Pintar Dan Kartu Soal Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Pada Materi Pokok Hidrokarbon Kelas X Semester Genap SMA Negeri 8 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2012/2013, Jurnal Pendidikan Kimia, 2013, Hlm 166. 

15 Ayu Rahmawati dan Bertha Yonata, Keterampilan Sosial Siswa Pada Materi Reaksi 
Reduksi Oksidasi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together (NHT)  SMA Negeri 9 Surabaya, Unesa Journal Of Chemical Education Vol 1 No 1, 
2012, Hlm 47. 
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Jadi pentingnya dari penelitian ini melihat apakah ada pengaruh 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together 

(NHT) pada materi kimia yaitu materi Laju Reaksi terhadap Keterampilan 

Komunikasi siswa. Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik 

mencoba melakukan penelitian dengan judul:  

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif NHT (Numbered Head 

Together) terhadap Keterampilan Komunikasi Siswa pada Materi Laju 

Reaksi”  

B. Penegasan Istilah 

Penegasan definisi suatu istilah mutlak diperlukan. Adapun istilah-

istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran Kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai pembelajaran yang telah dirumuskan, Pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang terfokus pada penggunaan kelompok kecil 

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan belajar16. 

2. Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together merupakan rangkaian penyampaian materi 

dengan menggunakan kelompok sebagai wadah dalam menyatukan persepsi 

atau pikiran siswa terhadap pertanyaan yang di lontarkan atau di ajukan 

                                                             
16 Miterianifa, Strategi pembelajaran Kimia, Pekanbaru, 2015, Hlm 88-89. 
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guru, yang kemudian akan dipertanggung jawaban oleh siswa sesuai dengan 

nomor permintaan guru dari masing-masing kelompok. Dengan demikian, 

dalam kelompok siswa diberi nomor masing-masing sesuai dengan 

urutannya17.  

3. Keterampilan Komunikasi 

Keterampilan berkomunikasi siswa merupakan partisipasi siswa 

untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan,  pengetahuan, ataupun 

informasi  baru yang dimilikinya berupa verbal dan nonverbal dalam proses 

pembelajaran. Semua itu akan memudahkan siswa yang lainnya untuk 

memahami materi pelajaran serta menambah pengetahuan bagi siswa yang 

menyampaikan gagasan18. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

dapat di identifikasi beberapa  masalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya sikap empati siswa pada teman-temannya dan kurang 

memiliki kepedulian terhadap apa yang dikerjakan oleh teman-temannya. 

b. Dalam proses belajar siswa cenderung pasif dan tidak terlibat secara aktif 

serta tidak ada nya komunikasi timbal balik antar guru dan siswa. 

c. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran maupun saat diskusi siswa 

tidak terlatih dalam mengajukan pertanyaan atau jawaban yang ingin 

disampaikan. 

                                                             
17 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, Medan, 2014. Hlm 12. 
18 Op.Cit, Cita sharfina sari dan ismono, Hlm 192. 
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d. Siswa masih beranggapan bahwa mata pelajaran kimia merupakan salah 

satu mata pelajaran yang sulit dipahami. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: Pengaruh model 

pembalajaran kooperatif Numbered Head Together (NHT) terhadap 

keterampilan komunikasi siswa pada materi kimia yang spesifiknya materi 

laju reaksi. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) terhadap keterampilan 

komunikasi siswa pada materi laju reaksi?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada rumusan 

masalah, maka tujuan menelitian ini adalah “Mengetahui adanya pengaruh 

keterampilan komunikasi siswa setelah menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)”. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, adalah siswa senang dan tertarik terhadap pelajaran kimia 

karena siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran dan siswa yang 

mengalami kesulitan dalam pelajaran kimia akan lebih cepat paham. 

b. Bagi guru, dapat memilih model pembelajaran yang efektif sebagai 

motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan untuk 

mengatasi keterampilan komunikasi belajar siswa dan dengan hasil 

penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk memberikan 

informasi tentang metode dalam mengajar yang dapat meningkatkan 

gairah dan semangat belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


