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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

Suatu kegiatan yang sengaja melalui proses sehingga menghasilkan

perubahan disebut belajar. Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau

perubahan dan pengalaman dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara

bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.1 Tugas utama

seorang siswa adalah belajar, sedangkan aktifitas belajar akan mendatangkan

hasil belajar. Menurut Sudjana menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.2 Perubahan ini

dapat ditunjukan dalam bentuk seperti pengetahuan, pemahaman, sikap dan

kemampuan.

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Sudjana menjelaskan bahwa hasil belajar

adalah suatu kemampuan yang dicapai siswa setelah melalui kegiatan belajar.3

Menurut Djamarah hasil belajar adalah apa yang diperoleh siswa setelah

1Syah Muhibbin, Psikologi Belajar, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004,
hlm.68

2 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru
Algesindo, 2000, hlm.14

3 Ibid , hlm.102
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dilakukan aktifitas belajar.4 Ini berarti berhasil atau gagalnya tujuan

pembelajaran sangat bergantung pada proses pembelajaran. Senada dengan

itu, Mulyono yang mengutip pendapat John M. Keller menyatakan bahwa

hasil belajar adalah keluaran dari suatu sistem pemprosesan berbagai masukan

yang berupa informasi.5

Bloom,dkk menyebutkan bahwa hasil belajar adalah perubahan
prilaku yang mencakup ranah kognitif yakni berorientasi pada
kemampuan berfikir dan ranah Afektif yaitu berhubungan
dengan perasaan, emosi, system nilai, sikap dan hati yang
menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu,
serta ranah Psikomotor yang berorientasi pada keterampilan
motorik berupa tindakan anggota tubuh yang memerlukan
koordinasi antara syaraf dan otot.6

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam

bentuk angka atau skor setelah melakukan proses pembelajaran dengan

menggunakan alat ukur tertentu. Sedangkan hasil belajar matematika dalam

penelitian ini adalah penguasaan pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam

bentuk angka atau skor setelah melakukan proses pembelajaran matematika

dengan teknik pembelajaran kooperatif.

4 Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Usaha Nasional, Surabaya,
1994, hlm. 72

5Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar,
Jakarta:Rineka Cipta, 2003, hlm.38

6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, hlm.48
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Dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan, tentu ada faktor-faktor

yang mempengaruhi dalam pencapaian tersebut. Adapun Faktor yang

mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan ada dua bagian yaitu:

a. Faktor Interen adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini
meliputi aspek psiologi dan psikologi. Aspek psiologi adalah aspek
yang menyangkut tentang keadaan fisik, sedangkan psikologi
meliputi tingkat kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang di luar individu. Faktorini
meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial. Faktor lingkungan
sosial meliputi keberadaan guru, temen-temen, dan lain sebagainya.
Sedangkan faktor lingkungan non sosial meliputi gedung, tempat
tinggal siswa, alat-alat dan sebagainya. 7

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa guru merupakan salah

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil

belajar guru hendaknya mampu menggunakan berbagai macam strategi

pembelajaran, agar pada saat pembelajaran yang dilakukan tidak

membosankan dan mampu menarik perhatian siswa sehingga bermuara pada

hasil belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Proses pembelajaran yang optimal terjadi apabila siswa maupun guru

saling memiliki kesadaran dan memiliki kesengajaan terlibat dalam proses

pembelajaran pada diri siswa dan guru memunculkan berbagai interaksi

pembelajaran. Belajar bukan pula menghafal dan mengingat tetapi belajar

adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan dalam diri orang

yang belajar.

7Wina Sanjana, Kurikulum  dan Pembelajaran, Bandung: Kencana, 2008, hlm.196
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Proses pembelajaran yang dilakukan secara optimal akan memberikan

hasil belajar yang optimal pula, berarti semakin optimal proses belajar yang

dikakukan maka semakin optimal pula hasil belajar. Indikator yang menjadi

petunjuk bahwa proses pembelajaran dianggap berhasil adalah sebagai

berikut:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai

prestasi tinggi.

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau

kopetensi dasar telah dicapai anak didik.

2. Pembelajaran Kooperataif

Pembelajaran kooperatif  muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih

mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling

berdiskusi dengan temannya. Pembelajran kooperatif bertujuan untuk

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses

berpikir dan kegiatan belajar. Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar

bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang siswa

yang heterogen secara akademis.

Dalam menyelesaikan tugas secara kelompok setiap anggota saling

bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran.Pada

dasarnya pembelajaran kooperatif sama dengan pembelajaran kelompok, yaitu

pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dimana siswa

dikelompokkan dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang
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diberikan. Walaupun pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok,

tetapi tidak semua pembelajaran kelompok bisa dianggap sama dengan

pembelajaran kooperatif.

Ada lima unsur yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan

pembelajaran kelompok yaitu: 1)Saling Ketergantungan Positif; 2)Tanggung

Jawab Perseorangan; 3)Tatap Muka; 4)Komunikasi Antaranggota; 5) Evaluasi

Proses Kelompok.8 Adapun langkah–langkah pembelajaran kooperatif :

TABEL 2.1
LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Fase Tingkah laku Guru

Fase -1
Menyampaikan Tujuan
dan Memotivasi Siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar

Fase-2
Menyajikan Informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan
jalan demontrasi atau lewat bahan bacaan

Fase-3
Mengorganisasikan Siswa

ke dalam kelompok
kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan transisi secara efisien

Fase-4
Membimbing Kelompok

Bekerja dan Belajar

Guru membimbing kelompok–kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka

Fase-5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi
yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya

Fase-6
Memberikan Penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok

Ibrahim, dkk (2000)

8 Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2010, hlm.31
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3. Teknik Kooperatif Numbered Heads Together (NHT)

Teknik Numbered Heads Together dikembangkan oleh Spencer

Kagan.Teknik kooperatif NHT menekankan pada struktur khusus yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan

untuk meningkatkan penguasaan akademik.9Teknik NHT disebut juga dengan

teknik berpikir secara kelompok.Melalui teknik ini, siswa bisa menelaah

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman

mereka terhadap isi pelajaran tersebut.

Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

Selain itu teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat

kerja sama dan melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang

tercakup dalam pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran tersebut.

Adapun prosedur atau tahap-tahap dalam teknik Numbered Heads

Together (NHT) adalah:10

a. Siswa dibagi dalam kelompok- kelompok kecil. Setiap siswa dalam

kelompok diberikan  nomor

b. Guru memberikan tugas dan meminta masing-masing kelompok

mengerjakannya

9 Muslinin Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif, Surabaya:Kencana, 2000, hlm. 28
10Anita Lie, Op.Cit, hlm.59
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c. Kelompok berdiskusi untuk memutuskan jawaban yang dianggap

paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui

jawaban tersebut

d. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang

dipanggil mempresentasikan jawaban  hasil kerja kelompoknya.

Kelebihan teknik Numbered Heads Together diantaranya:

a. Setiap siswa menjadi siap semua

b. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh

c. Siswa yang pandai dapat mmengajari siswa yang kurang pandai

d. Memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan.

Selain itu, Numbered Heads Together juga memiliki kelemahan

diantaranya:

a. Kemungkinan nomor yang telah terpanggil, dipanggil lagi oleh guru

b. Tidak semua kelompok yang dipanggil oleh guru.

4. Teknik Kooperatif Two Stay Two Stray

Teknik Two Stay Two Stray di kembangkan oleh Spencer Kagan dan

bisa dikombinasikan dengan teknik Numbered Heads Together.11

Pembelajaran ini merancang sebuah pembelajaran kelompok dengan cara

menyusun siswa bekerja dalam kelompok-kelompok belajar dan

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagikan hasil dan

11 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011,
hlm.140
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informasi, tidak terbatas dalam kelompoknya saja tetapi juga dapat

membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain.

Pada pelaksanaannya teknik TSTS, guru menyajikan materi peajaran

kemudian siswa dikelompokkan pada kelompok yang terdiri dari 4 orang,

dimana setelah berdiskusi dalam kelompok sendiri, dua orang anggota

kelompok bertamu kekelompok lain untuk mendapatkan informasi.

Sementara dua anggota yang tinggal bertugas memberikan informasi dan

menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian soal yang belum

diketahui oleh siswa yang dating dan menerima informasi dari tamu mereka.

Kemudian tamu mohon diri dan kembali ke kelompok sendiri untuk

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

Adapun Prosedur  pelaksanan  teknik Two stay Two Stray menurut

Anita Lie adalah:12

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa

b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan

meninggalkan kelompoknya dan masing- masing bertamu ke dua

kelompok yang lain

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas memberikan

hasil kerja dan informasi serta menerima informaasi dari tamu

mereka

12 Anita Lie, Op.Cit, hlm. 62
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d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan

melaporkan  temuan mereka dari kelompok lain

e. Kelompok mencocokkan jawaban dan membahas hasil- hasil kerja

mereka.

Kelebihan dari teknik Two stay Two Stray diantaranya:

a. Dapat diterapkan pada semua kelas/ tingkatan

b. Belajar siswa lebih bermakna

c. Lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa

d. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Kekurangan teknik Two stay Two Stray diantaranya:

a. Membutuhkan waktu yang lama

b. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok, terutama

yang tidak terbiasa belajar kelompok akan merasa asing dan sulit

untuk bekerjasama.

5. Hubungan Pembelajaran Kooperatif Teknik Numbered Heads
Together(NHT) dan Pembelajaran Kooperatif Teknik Two Stay Two Stray
(TSTS) dengan Hasil Belajar Matematika Siswa

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan guru agar siswa aktif adalah

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif belakangan ini menjadi

perhatian dan dianjurkan para ahli pendidika untuk digunakan. Slavin

mengemukakan alasan penggunaan pembelajaran kooperatif adalah untuk

meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, mengembangkan hubungan

antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang
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akademik, dan meningkatkan harga diri.Alasan lainnya adalah tumbuhnya

kesadaran bahwa siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan masalah,

dan mengitegrasikan serta mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan

mereka.13

Menurut Linda Ludrgen, pembelajaran kooperatif menjadikan siswa

aktif, demokratis, serta berfikir kritis dalam menelaah soal yang diberikan

guru dapat memotivasi siswa serta meningkatkan prestasi akademik.14Jadi

melalui pembelajaran kooperatif siswa diharapkan dapat mengembangkan

kemampuan dalam berpikir kritis, mengaplikasikan pengetahuan mereka

dalam menelaah soal dan memecahkan masalah sehingga meningkatkan hasil

belajar siswa.

Beberapa teknik kooperatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran

kooperatif diantaranya adalah pembelajaran Numbered Heads Together dan

teknik Two Stay Two Stray. Pada kedua pembelajaran ini setiap siswa dituntut

untuk aktif dalam proses pembelajaran dan lebih menekankan pada kerjasama

kelompok. Dengan kegiatan kelompok ini siswa bisa saling berbagi ide,

menyampaikan pemikiran mereka, bertanya, bahkan mereka bias menjadi

guru bagi temannya. Interaksi antar siswa ini dinilai lebih aktif dibandingkan

13 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktek Proses,
Bandung:Nusa Media, 2008, hlm. 4-5

14Muslimin Ibrahim, Op.Cit, hlm.83
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dengan pengajaran yang diberikan oleh temannya sehingga siswa akan

termotivasi dalam belajar dan akan berdampak terhadap hasil belajar.

“Interaksi dengan sesama teman juga diyakini sebagai
penggerak perubahan karena siswa pada umumnya selalu
jujur dan berterus terang ketika menyampaikan pendapat
pada temannya sendiri. Mereka berbicara secara langsung
kepada temannya dengan cara-cara yang mudah dipahami,
dan karena mereka akan terlatih untuk mendamaikan
perbedaan pemahaman antar dirinya dan teman-temannya
itu. Apalagi, siswa cenderung lebih reseptif pada gagasan
temannya daripada gagasan dari guru mereka karena
gagasan teman dipandang lebih personal dan tidak
mengancam.”15

Melalui teknik NHT, setiap siswa dituntut untuk paham tentang apa

yang mmereka kerjakan. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, saling

bantu dalam memahami materi, menyatukan pendapat terhadap jawaban dari

soal yang diberikan dan memastikan setiap anggota kelompoknya mengetahui

jawaban yang telah mereka sepakati. Adanya pembagian nomor membuat

siswa terlibat total dalam pembelajaran dan memilki rasa tanggung jawab

terhadap tugas yang diberikan. Mereka akan mempersiapkan diri jika

nomornya dipanggil oleh guru untuk mewakili kelompok.

Selain itu, teknik NHT juga dapat meningkatkan  motivasi siswa

dalam belajar. Setiap siswa akan berusaha memberikan hasil terbaik bagi

kelompoknya dengan cara menemukan solusi terbaik dari soal yang

15Miftahul Huda, Op.Cit, hlm.26
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diberikan. Sehingga melalui pembelajaran kooperatif  teknik NHT ini

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

Namun dalam melaksanakan diskusi, tidak menutup kemungkinan

terjadinya kesalahan konsep atau prosedur yang dilakukan oleh kelompok

dalam menyelesaikan soal. Kesalahan ini tidak akan mereka sadari jika

mereka hanya berdiskusi dalam kelompok mereka saja karena mereka

menganggap apa yang telah mereka kerjakan merupakan hasil yang paling

tepat. Kekurangan teknik ini dapat dilengkapi dengan teknik TSTS.  Anita Lie

menegaskan bahwa teknik TSTS bisa digunakan secara bersamaan dengan

teknik NHT.

Melalui teknik TSTS, siswa tidak hanya berinteraksi dengan

kelompoknya sendiri, tetapi juga dapat membagikan ide, informasi, dan

pemikiran mereka dengan kelompok lainnya sehingga bisa menambah

pengetahuan mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan

matematika.Ketika mereka mengalami kesalahan baik dalam konsep maupun

prosedur penyelesaian, mereka bisa memperbaiki kesalahan tersebut melalui

kunjungan kelompok. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif teknik

NHT dan TSTS diharapkan dapat ,meningkatkan kemampuan berpikir siswa

dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa.



21

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Merry Murdiyanti

dengan judul “Penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together

(NHT) untuk meningkatkan Motivasi dan Hasil  belajar Biologi Siswa

KelasVIIG SMPN 3 Lawang”. Dari penelitian ini diperoleh  kesimpulan bahwa

penerapan model NHT dapt digunakan untuk meningkatkan Motivasi dan Hasil

Belajar Biologi siswadan disarankan untuk dapat digunakan dalam semua materi

pelajaran yang sesuai.

Penelitian yang serupa dilakukan juga oleh saudara Hairun Nasa’I

Fakultas Tarbiyah dan Keguruaan tahun 2009 yang berjudul “ Penerapan Peta

Konsep Dengan Model Pembelajaran kooperatif Teknik Dua Tinggal Dua Tamu

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  Matematika Di Kelas VIII SMP 1 Enok

Kabupaten Indra Giri hilir”.  Saudara hairun Nasa’I menunjukkan bahwa adanya

peningkatan hasil belajar sesudah diberikan tindakan.16

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

peneliti memkombinasikan teknik pembelajaran kooperatif Numbered Heads

Together (NHT) dan teknik Two Stay Two Stray(TSTS). Perpaduan teknik NHT

dengan TSTS ini dapat memotivasi siswa untuk aktif semua dalam berdiskusi

karena adanya sistem pengumpulan poin diakhir proses pembelajaran. Sehingga

hasil belajar siswa akan meningkat.

16 Hairun Nasa’I, “ Penerapan Peta Konsep Dengan Model Pembelajaran kooperatif
Teknik Dua Tinggal Dua Tamu Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  Matematika Di Kelas VIII
SMP 1 Enok Kabupaten Indra Giri hilir”, Tahun Ajaran 2008/2009
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C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari dua

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya

adalah teknik pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together(NHT) dan

Two Stay Two Stray (TSTS) dan  variabel terikatnya adalah Hasil Belajar

Matematika Siswa.

1. Penerapan pembelajaran kooperatif teknik Pembelajaran Kooperatif
Numbered Heads Together (NHT) dan Two Stay Two Stray (TSTS)

Numbered Heads Together adalah teknik yang memberikan

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat serta  memicu siswa untuk

meningkatakan semangat kerja sama. Teknik Two Stay Two Stray (TSTS)

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan

informasi dengan kelompok lain serta berinteraksi dengan kelompok lain.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan

penyusunan skenario pembelajaran sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini disiapkan perangkat pembelajaran dan membagi

siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif, yaitu:

1) Memilih satu materi pokok

2) Membuat perangkat pembelajaran (Silabus, RPP,dan LKS)
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3) Membentuk kelompok – kelompok kooperatif, dimana setiap

kelompok berjumlah 4-5 orang yang bersifat heterogen secara

akademik yaitu terdiri siswa pandai, sedang, dan kurang.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Kegiatan awal

a) Apersepsi

b) Motivasi

Peneliti akan berusaha memotivasi siswa sebelum proses belajar

mengajar dimulai dengan mengaitkan materi pelajaran ke dalam

kehidupan sehari-hari

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan

dilaksanakan

2) Kegiatan inti

a) Menyajikan materi pelajaran secara singkat

b) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok yang sudah

ditentukan sebelumnya dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5

orang siswa dengan kemampuan yang heterogen. Setiap siswa

diberi nomor

c) Membagikan LKS kepada setiap siswa untuk dikerjakan secara

bersama- sama dalam satu kelompok
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d) Meminta siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan dan

menemukan jawaban yang dianggap paling tepat. Setiap kelompok

memastikan setiap anggota kelompoknya mengetahui jawaban yang

telah disepakati

e) Setelah selesai, dua orang dari masing- masing kelompok diutus

untuk berkunjung ke kelompok  lain dengan tujuan mencari

informasi tentang langkah-langkah penyelesaian soal. Dua orang

yang diutus ditentukan oleh guru dengan memanggil nomor siswa

secara acak

f) Dua orang yang tinggal dalam kelompoknya bertugas membagikan

hasil kerja dan memberikan informasi ke tamu mereka

g) Setelah selesai, siswa yang berkunjung kembali ke kelompok

asalnya dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain

h) Masing- masing kelompok berpikir kembali, membandingkan serta

membahas ulang hasil kerja kelompoknya

i) Meminta siswa untuk mengumpulkan hasil kelompoknya untuk

dinilai

j) Guru memanggil satu nomor tertentu untuk menjawab pertanyaan

hasil kerjasama mereka secara tertulis.
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3) Kegiatan akhir

a) Peneliti bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah

dipelajari

b) Peneliti menyarankan siswa untuk mempelajari materi yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya

c) Peneliti memberikan PR.

2. Hasil Belajar

Setiap proses hasil belajar selalu menghasilakan hasil belajar.

Permasalahannya sekarang sampai ditingkat manakah hasil belajar yang telah

di capai. Djamarah memberikan tolak ukur dalam penelitian tingkat

keberhasilan pembelajaran.

Indikator yang menjadi petujuk bahwa proses pembelajaran di

anggap berhasil menurut Syaiful adalah sebagai berikut:17

a. Istimewa / maksimal
Apabila  seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai
oleh siswa

b. Baik Sekali/optimal
Apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan pelajaran yang
diajarkan dikuasai siswa

c. Baik/ minimal
Apabila bahan pelajaran yang diajarkan (60% s.d 75%) saja
dikuasai oleh siswa

d. Kurang
Apabila bahan yang diajrkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa.

17 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaini, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:Rineka
Cipta, 2010, hlm.107
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Jadi, daya serap siswa terhadap bahan pengajaran dan sejauh mana

indikator telah dicapai menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat

keberhasilan pengajaran. Sedangkan hasil belajar dalam penelitian ini adalah

kompetensi yang dicapai siswa dalam bentuk skor dari hasil  tes setelah

mengikuti proses belajar - mengajar matematika siswa dengan teknik

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dan Two Stay Two Stray.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalahyang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapatdirumuskan

menjadi hipotesis altenalis (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut:

Ha    : Ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika

siswa mengunakan teknik Pembelajaran Kooperatif Numbered

Heads Together dan teknik Two Stay Two Stray dengan siswa

yang belajar mengunakan pembelajaran konvensional di SMP Al

Ulum Pekanbaru.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar

matematika siswa mengunakan teknik Pembelajaran Kooperatif

Numbered Heads Together dan teknik Two Stay Two Stray

dengan siswa yang belajar mengunakan pembelajaran

konvensional di SMP Al Ulum Pekanbaru.


