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ABSTRAK 

YUNI ASTUTI   :  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

Diiringi Strategi Student Recap Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Di SMP N 29 Padang 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa siswa kurang aktif selama 

proses pembelajaran IPA-fisika. Oleh sebab itu perlu adanya suatu model 

pembelajaran yang bisa meningkatkan aktifitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran IPA-fisika berlangsung. Diharapkan dengan meningkatnya aktivitas 

belajar siswa hasil belajar yang dicapai juga akan meningkat. Model pembelajaran 

yang diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) disertai strategi student recap. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diiringi 

strategi student recap terhadap hasil belajar siswa. 

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment research dengan 

menggunakan rancangan The Static Group Comparison. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 29 Padang yang terdaftar pada 

tahun ajaran 2012 / 2013 kecuali kelas unggul. Teknik yang digunakan untuk 

menentukan kelas sampel adalah Cluster Random Sampling. Data penelitian 

adalah hasil belajar pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Instrumen 

penelitian adalah tes hasil belajar pada ranah kognitif, lembar observasi pada 

ranah afektif dan rubrik penskoran pada ranah psikomotor. 

Hasil penelitian adalah hasil belajar rata-rata pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hasil belajar rata-rata pada ranah kognitif adalah 79,62 pada kelas 

eksperimen dan 69,84  pada kelas kontrol. Selanjutnya hasil belajar rata-rata pada 

ranah afektif adalah 75,17  pada kelas eksperimen dan 70,94  pada kelas kontrol. 

Lebih lanjut hasil belajar rata-rata pada ranah psikomotor adalah 74,50 pada kelas 

eksperimen dan 70,63 pada kelas kontrol. Setelah dilakukan uji- t terhadap kedua 

kelompok sampel pada ranah kognitif didapatkan thitung = 4,37 lebih besar dari 

ttabel= 1,98. Pada ranah afektif didapatkan thitung = 20,02 lebih besar dari ttabel= 1,98  

dan. pada ranah psikomotor didapatkan thitung = 3,39 lebih besar dari ttabel= 1,98. 

Kesimpulan penelitian adalah hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh yang 

berartipenerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar IPA fisika kelas VII SMPN 29 Padang dapat 

diterima pada taraf nyata 0,05. 
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