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Abstrak— Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar matematika menggunakan model pembelajaran RME, Koperatif tipe NHT, dan 

Langsung pada pelajaran matematika untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Balikpapan. 

Desain penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen. Populasi  penelitian adalah siswa 

kelas VIII di SMPN 3 Balikpapan. Sedangkan, pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara cluster random sampling. Sampel penelitian terdiri atas tiga kelas yang telah diuji 

dengan keseimbangan rata-rata sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

hasil perhitungan menggunakan uji anova-one way dengan sel tak sama diperoleh Fobs = 

62.2647403 > Ftabel = 3.149. Artinya, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP 

Negeri 3 Balikpapan terhadap model pembelajaran RME, model pembelajaran NHT, dan 

Model Pembelajaran Langsung (MPL). (2) selanjutnya, akibat diperoleh keputusan tolak 

H0 (pada taraf signifikansi 0.05) dilakukan perhitungan uji lanjut pasca analisis variansi 

menggunakan metode schfee’ sehingga diperoleh kesimpulan hasil belajar yang terbaik 

adalah hasil belajar kelompok model pembelajaran koperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT), berikutnya adalah hasil belajar kelompok model pembelajaran Realistic 

Mathematic Eduaction (RME), dan yang terakhir adalah Model Pembelajaran Langsung 

(MPL). 

Kata kunci: RME, NHT, MPL, hasil belajar matematika  

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam penyelenggaraan proses pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis antara pendidik, 

peserta didik, pemerintah, dan masyarakat luas. Usaha dalam proses dan penyelenggaran merupakan 

kegiatan dan proses yang terjadi dalam hubungan interaktif belajar mengajar antara guru dan siswa yang 

difasilitasi oleh pemerintah dan didukung masyarakat.  

Sanjaya (2007:2) mengungkapkan bahwa proses pendidikan yang terencana tersebut diarahkan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak mengesampingkan 

proses belajar
[3]

. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi 

bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak. Dengan demikian, dalam 

pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang. Pendidikan yang hanya 

mementingkan salah satu diantaranya tidak akan dapat membentuk manusia yang berkembang secara 

utuh. 

Salah satu komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas adalah guru. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa di dukung oleh guru yang 

profesional dan berkualitas. Kewajiban seorang guru yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang 

Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru wajib merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Hal ini merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan 

pengajaran, keterampilan penguasaan proses pembelajaran.   

Dalam suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat keberagaman budaya, latar belakang, dan 

karakteristik siswa mengakibatkan proses pembelajaran materi harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi 

standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah sebaiknya bersifat 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa-siswa untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Usaha-usaha guru dalam mengatur dan menggunakan berbagai strategi pengajaran merupakan bagian 

penting dalam keberhasilan siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, pemilihan 

metode, strategi dan pendekatan dalam situasi kelas yang bersangkutan sangat penting.  

Upaya pengembangan strategi mengajar tersebut berlandas pada pengertian bahwa mengajar 

merupakan suatu bentuk upaya memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar 
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atau dengan kata lain membelajarkan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya berorientasi 

pada hasil, melainkan juga berorientasi pada proses. Kualitas proses akan memberikan kontribusi dalam 

menentukan hasil yang dicapai. 

Matematika merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran di berbagai 

jenjang pendidikan. Namun, sering dianggap sebagai materi yang sulit untuk dipahami, membosankan, 

dan kurang menarik sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 3 Balikpapan menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

pada mata pelajaran matematika kurang dari KKM. Berdasarkan data hasil belajar siswa, menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas VIII
B
 di SMP Negeri 3 Balikpapan pada nilai pokok bahasan sebelumnya 

yang berjumlah 37 siswa terdapat 36 siswa tidak tuntas. Sedangkan hanya 1 orang telah tuntas, dengan 

KKM sebesar 75. 

Dari hasil pengamatan peneliti, rendahnya nilai hasil belajar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. 

Menurut pengamat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi proses belajar, yaitu faktor yang berasal 

dari dalam peserta didik (internal) dan faktor yang berasal dari luar peserta didik (eksternal). Beberapa 

faktor internal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik adalah faktor kesehatan peserta didik, 

faktor kecerdasan (intelegensi), faktor bakat dan minat, dan faktor kelelahan atau kebosanan yang dialami 

peserta didik. Sedangkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah 

faktor keluarga, faktor suasana di rumah, faktor hubungan antara siswa dan siswa, dan faktor model 

pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berkaitan 

langsung dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa sehingga pencapaian 

tujuan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, minat dan kreativitas belajar diperoleh secara optimal. 

 Dalam mencapai hasil belajar sama atau diatas KKM, guru diharapkan mempersiapkan dan mengatur 

strategi yang sesuai dengan materi pembelajaran kepada siswa. Makna belajar menurut Teori 

Konstruktivistik yang diungkapkan Suparno (1997:65) adalah belajar dapat diawali dengan dunia nyata, 

agar memudahkan siswa dalam belajar matematika
[4]

. Kemudian dengan bantuan guru, peserta didik 

diberikan kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematika melalui pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, setelah itu diaplikasikan dalam keseharian. Konteks “dunia 

nyata” menggunakan pengalaman sehingga pembelajaran menjadi interaktif dan keterkaitan. Berbagai 

penelitian yang mendukung  peningkatan minat belajar adalah variasi lain sebagai salah satu cara 

berkomunikasi efektif dalam proses belajar mengajar adalah kerjasama antarsiswa dalam kelompok 

berbagi pengalaman, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, sehingga suasana 

belajar menjadi menarik dan menyenangkan. 

Salah satu model pembelajaran yang menggunakan konsep dunia nyata adalah model pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME). RME  pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di 

Belanda pada tahun 1973 oleh Institut Freudenthal. Sedangkan di Amerika berkembang dengan nama 

Contextual Teaching Education Learning in Mathematics (CTL) atau Contextual Mathematics Education 

(CME). Di Indonesia sendiri, RME dikenal dengan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka (Sanjaya, 2006: 255)
 [3]

. Nurhadi (dalam Rusman, 2002: 189) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat
[2]

. 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) menghubungkan pengetahuan informal matematika yang 

diperoleh siswa dari kehidupan sehari-hari dengan konsep formal matematika. Kata “realistik” tidak 

hanya bermakna keterkaitan dengan fakta atau kenyataan, tetapi realistik juga berarti bahwa permasalahan 

kontekstual yang dipakai harus bermakna bagi siswa. 

Jadi, pembelajaran tidak mulai dari definisi, teorema atau sifat-sifat dan selanjutnya diikuti dengan 

contoh-contoh, namun sifat, definisi, teorema itu diharapkan “seolah-olah ditemukan kembali” oleh 

siswa.  Dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif bekerja bahkan diharapkan agar dapat 

mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. 

Model pembelajaran yang lain yang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran dikelas adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran tipe NHT adalah suatu model 

pembelajaran yang lebih memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab penuh untuk 

memahami materi pelajaran baik secara berkelompok maupun individual.  
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NHT sendiri berfungsi untuk mendorong keberhasilan kelompok karena semua anggota harus 

mengetahui jawaban dari kelompok mereka masing-masing dan bertanggung jawab untuk membantu 

anggota kelompoknya memahami jawaban yang diperoleh sehingga secara tidak langsung mereka 

membantu dirinya sendiri dan seluruh kelompok. Dengan kata lain Strategi ini mementingkan adanya 

keterlibatan tinggi para siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu model pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari 

berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran NHT dimulai dengan pembagian kelompok. Menurut Trianto (2009: 82-83), 

pembelajaran ini diawali dengan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Pembagian 

kelompok ini disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan yang selanjutnya dilakukan penomoran 

untuk setiap anggota kelompok
[5]

. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, model pembelajaran langsung merupakan salah satu model yang 

banyak diterapkan oleh para guru. Pada model pembelajaran langsung (direct instruction), strategi 

pembelajaran yang digunakan adalah ekspositori. Strategi ekspositori adalah pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal (Sanjaya, 2006 : 177)
 

[3]
. Fokus utama pembelajaran adalah kemampuan akademik peserta didik dengan materi pembelajaran 

yang disampaikan merupakan materi yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Tujuan utama pembelajaran 

ini adalah penguasaan materi secara baik. Dengan demikian, meski dengan waktu yang tidak banyak 

seluruh materi tetap dapat diajarkan dan siswa tidak dilibatkan secara aktif selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut, (1) Dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang, 

tanpa mementingkan salah satu diantaranya saja; (2) Kewajiban seorang guru adalah merencanakan, 

melaksanakan, dan melakukan penilaian pada proses pembelajaran; (3) Keberagaman siswa dalam 

budaya, latar belakang, dan karakteristik mengakibatkan proses pembelajaran materi harus fleksibel, 

bervariasi, dan memenuhi standar dalam menghasilkan lulusan bermutu; (4) Hasil observasi secara 

random ditemukan prestasi belajar siswa kurang dalam pelajaran matematika; (5) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik diantaranya adalah kesehatan peserta didik, kecerdasan 

(intelegensi), bakat dan minat, kelelahan atau kebosanan peserta didik, keluarga, suasana di rumah, 

hubungan antara siswa dan siswa, dan model pembelajaran yang diterapkan dalam kelas; dan (6) 

Rancangan proses pembelajaran dan lemahnya penggunaan strategi. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME), model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dan Model 

Pembelajaran Langsung (MPL); (2) Pokok bahasan yang akan disampaikan adalah Kubus dan Balok 

Kelas VIII SMP Semester 2; dan (3) Penelitian ini dilakukan hanya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Balikpapan dengan memperhatikan aspek kognitif sebagai hasil belajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan rumusan 

masalah sebagai berikut, apakah terdapat perbedaan hasil pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran RME, model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan Model Pembelajaran Langsung (MPL) 

pada pelajaran matematika untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Balikpapan.  
Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

matematika menggunakan model pembelajaran RME, model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan 

Model Pembelajaran Langsung (MPL) pada pelajaran matematika untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Balikpapan. 

Manfaat yang dapat diuraikan dari penelitian ini sebagai berikut, (1) Menumbuhkan minat, semangat, 

dan kreativitas dalam proses pembelajaran matematika; (2) Mendorong partisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar matematika; (3) Sebagai bahan masukan strategi 

pembelajaran dalam menyampaikan materi matematika; (4) Meningkatkan kinerja dan profesionalisme 

guru; dan (5) Dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat hasil belajar siswa pada materi kubus dan 

balok. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu dengan variabel bebas yakni model pembelajaran 

RME, model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan Model Pembelajaran Langsung (MPL) dan variabel 

terikat adalah hasil belajar matematika. Bagian ini memuat rancangan, bahan, subjek penelitian, prosedur, 

instrumen, dan teknik analisis data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara penelitian. 

A. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Balikpapan dengan 

sampel diambil dari tiga kelas yang terdapat pada populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara cluster random sampling.  

Langkah-langkah pengambilan sampel adalah populasi yang terdiri atas beberapa kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Balikpapan, selanjutnya diambil tiga kelas secara random (acak) dengan kelas pertama untuk 

kelompok kelas dengan menggunakan model pembelajaran tipe Realistic Mathematic Education (RME), 

kelas kedua untuk kelompok kelas dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Togerther 

(NHT), dan kelas ketiga untuk kelompok kelas dengan Model Pembelajaran Langsung (MPL) yaitu sebagai 

sampel penelitian. 

B. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah satu variabel bebas dan satu variabel terikat.  

Variabel bebas penelitian ini adalah  model pembelajaran. Definisi operasional : suatu perbedaan model 

pembelajaran yang satu dan lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini terdiri dari model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) dan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT)  pada kelompok eksperimen, dan 

Model Pembelajaran Langsung (MPL) pada kelompok kontrol. Model pembelajaran RME didefinisikan 

sebagai pembelajaran yang tidak mulai dari definisi, teorema atau sifat-sifat, akan tetapi sifat, definisi, 

teorema itu diharapkan “seolah-olah ditemukan kembali” oleh siswa.  Pembelajaran ini   melibatkan siswa 

untuk aktif bekerja bahkan diharapkan agar dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan 

yang akan diperolehnya. Model pembelajaran NHT merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

keaktifan siswa dalam memberikan gagasan,  mempertimbangakan jawaban yang tepat, dan melatih siswa 

dalam berinteraksi dengan siswa yang lainnya maupun dengan guru. Sedangkan, Model Pembelajaran 

Langsung (MPL) adalah suatu model pengajaran yang bersifat teacher center dan guru berperan sebagai 

penyampai informasi utama atau pengetahuan kepada peserta didik. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika. Definisi operasional : hasil 

belajar siswa yang dicapai setelah melewati proses pembelajarn matematika, yang ditunjukkan dengan 

nilai tes belajar matematika pada materi kubus dan balok. 
 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 

3 Balikpapan. Sebelum digunakan, instrumen tes terlebih dahulu diujicobakan untuk mengetahui validitas 

tes, reliabilitas tes dan kesukaran butir soal tes.  

Selain itu, sebagai instrumen pendukung digunakan lembar observasi kemampuan guru dan lembar 

observasi keaktifan siswa. Lembar observasi kemampuan guru dan lembar observasi keaktifan siswa 

dilakukan pada setiap model pembelajaran yang akan diteliti dengan kriteria pedoman skor (nilai) pada 

setiap aspek yang diamati adalah sebagai berikut, (a) 1 : tidak baik; (b) 2: kurang baik; (c) 3: cukup baik; 

(d) 4: baik; dan (e) 5: sangat baik. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode tes. Dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda, setiap jawaban 

benar mendapat skor 1 sedangkan jawaban salah mendapat skor 0. Metode tes ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang hasil belajar matematika siswa kelas VIII semester II SMP Negeri 3 

Balikpapan pada pokok bahasan kubus dan balok. 

Metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data nilai ulangan pokok bahasan sebelumnya di kelas VIII SMP Negeri 3 Balikpapan 

untuk mata pelajaran matematika. Selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk uji keseimbangan 

rata-rata. 

Metode observasi. Metode observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar observasi siswa 

dan kemampuan guru. Lembar observasi kemampuan guru dan lembar observasi keaktifan siswa 

merupakan instrumen pendukung yang digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan model 

pembelajaran pada kelas yang akan diamati selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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E. Teknik Analisis Data 

Sebelum perlakuan (treatment) dikenakan uji prasyarat yang dilakukan  adalah uji keseimbangan rata-

rata, uji normalitas, uji homogenitas variansi. kepada kelompok kelas yang akan diuji, dilakukan uji 

keseimbangan rata-rata. Uji keseimbangan dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keseimbangan 

antara kelas kelompok model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME), kelas kelompok 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT), dan kelas kelompok Model Pembelajaran 

Langsung (MPL).  

 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors (Lo) . Hal ini disebabkan data 

pengamatan merupakan data tunggal atau tidak dalam distribusi frekuensi. Sedangkan, Uji homogenitas 

menggunakan Uji Barlett disebabkan data yang yang akan diuji yakni lebih dari dua kelompok atau data 

sampel. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji Analysis of Varians (ANOVA) satu arah. 

Uji tersebut dilakukan karena pada penelitian ini terdiri atas satu variabel terikat (hasil belajar siswa) dan 

satu variabel bebas. Akan tetapi pada variabel bebas terdiri atas lebih dari dua kelompok treatment (model 

pembelajaran RME, NHT, dan model pembelajaran langsung). Apabila keputusan pada uji hipotesis di 

atas menghasilkan keputusan tolak H0, maka perlu dilakukan uji lanjut pasca analisis variansi. Metode 

yang digunakan adalah metode Scheffe. Jika pada uji hipotesis di atas menghasilkan keputusan tolak H0, 

maka perlu dilakukan uji lanjut pasca analisis variansi. Metode yang digunakan adalah metode Scheffe’ 

yang dilakukan sebanyak tiga kali. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  lembar observasi kemampuan guru dan lembar observasi aktivitas siswa untuk setiap kelompok 

kelas pembelajaran. Lembar observasi berisi tentang aspek-aspek yang diamati sebagai data pendukung 

peneliti. Perhitungan lembar observasi kemampuan guru dan aktivitas siswa pada diperoleh hasil berikut. 

 

TABEL 1 RANGKUMAN PERHITUNGAN LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan rata-rata Lembar Observasi penelitian yang telah dilaksanakan diatas menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam mengelola kelas berbeda sehingga memunculkan reaksi aktivitas siswa yang 

berbeda pula. Hal ini dapat lebih diperjelas dengan grafik perhitungan rata-rata Lembar Observasi sebagai 

berikut. 

GAMBAR 1. GRAFIK RATA-RATA LO GURU DAN SISWA 

 
Pada grafik rata-rata kemampuan guru dan aktivitas siswa, keduanya menunjukkan hasil yang tidak 

banyak berbeda. Yaitu, dalam kemampuan guru mengelola proses pembelajaran sesuai dengan sintaks 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran tertinggi ditunjukkan model pembelajaran 

kooperatif Tipe NHT, yang kedua adalah model pembelajaran RME, dan ketiga adalah Model 

Pembelajaran Langsung. 

Sedangkan berdasarkan uji prasayarat keseimbangan rata-rata diperoleh tiga kelas sampel. Selanjutnya 

berdasarkan hasil uji normalitas terhadap kemampuan awal disimpulkan bahwapada kelas eksperimen 1, 

kelas eksperimen 2, kelas eksperimen 3 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dari uji 

Lembar Observasi  Guru Lembar Observasi  Siswa 

Kelompok 

Kelas 
Rata-rata Kelompok Kelas Rata-rata 

RME 74.73684 RME 72.72727 

NHT 85.26316 NHT 81.81818 

MPL 50.52632 MPL 62.5 
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NO KOMPARASI H0 H1 Fhit 

Ftabel 

KEPUTUSAN 

2F(0.05;2;91) 

1 u1 vs  u2 u1 =u2 
u1 ≠ 

u2 
48.401 6.218 Tolak H0 

2 u2 vs  u3 u2 =u3 
u2 ≠ 

u3 
121.936 6.218 Tolak H0 

3 u1 vs  u3 u1 =u3 
u1 ≠ 

u3 
16.244 6.218 Tolak H0 

 

homegenitas variansi diperoleh  simpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Setelah 

dilakukan penerapan model pembelajaran, kemudian diberikan tes prestasi belajar untuk memperoleh data 

prestasi belajar siswa. Data prestasi ditunjukkan pada tabel 1 berikut. 

 

TABEL 2 DATA PRESTASI BELAJAR SISWA 
Kelas Model Pembelajaran N Rata-Rata Variansi 

VIIIH Realistic Mathematic Education (RME) 31 72.823 6.914 

VIIIF Numbered Head Together (NHT) 31 86.694 6.328 

VIIII Model Pembelajaran Langsung 32 64.963 9.729 

 

Data pretasi belajar kemudian dilakukan analisis data menggunakan anava one-way dengan sel tak 

sama. Adapun rangkuman hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

 

TABEL 3 RANGKUMAN ANALISIS VARIANSI 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel rangkuman analisi variansi diatas, dapat disimpulkan bahwa Ada Perbedaan hasil 

belajar matematika siswa SMPN 3 Balikpapan terhadap model pembelajaran RME, model pembelajaran 

kooperatif Tipe NHT, dan Model Pembelajaran Langsung (Tolak H0). Dengan demikian dapat dilakukan 

uji lanjut pasca  analisis variansi. 

Dari hasil analisis variansi sebelumnya diperoleh keputusan Tolak H0 sehingga dapat dilakukan uji 

lanjut pasca analisis variansi dengan menggunakan metode Scheffe’. Uji komparansi ganda dilakukan 

dengan membandingkan setiap kelompok kelas pembelajaran dan taraf signifikansi yang digunakan 

adalah 5%. Adapun rangkuman hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

 

TABEL 4 RANGKUMAN UJI ANALISIS PASCA VARIANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel rangkuman uji analisis pasca variansi diperoleh keputusan Tolak H0 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

RME, model pembelajaran NHT, dan Model Pembelajaran Langsung. Berdasarkan analisis variansi pada 

pembahasan sebelumnya diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP 

Negeri 3 Balikpapan terhadap model pembelajaran RME, model pembelajaran kooperatif Tipe NHT, dan 

Model Pembelajaran Langsung pada pokok bahasan kubus dan balok. Selanjutnya pada uji lanjut pasca 

analisis variansi menunjukkan bahwa u1 ≠ u2 ; u2 ≠ u3 ; u1 ≠ u3.  

Ditinjau dari rataan prestasi hasil belajar siswa, rata-rata kelompok kelas model pembelajaran RME 

adalah 72.323, rata-rata kelompok kelas model pembelajaran NHT adalah 86.694 , sedangkan rata-rata 

kelompok kelas Model Pembelajaran Langsung adalah 64.093. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

melalui model pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) paling baik dibandingkan 

hasil belajar kelompok lainnya, hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) lebih baik dibandingkan hasil belajar kelompok Model Pembelajaran Langsung, dan hasil belajar 

kelompok Model Pembelajaran Langsung merupakan hasil belajar yang paling rendah dibandingkan hasil 

belajar kelompok lainnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Model Pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa baik secara individual dan kelompok 

sehingga kemampuan individual dibangun secara menyeluruh dalam kelompok diskusi. Disamping itu, 

Sumber JK dk RK                keputusan 

perlakuan 8236.387 2 4118.193 
62.267 3.149 Tolak H0 

galat 6018.487 91 66.137 

jumlah 14254.875 93         
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kemampuan kerjasama, tanggung jawab, dan saling membantu antara anggota semakin memupuk 

motivasi dan keharmonisan setiap kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dengan kata lain, keberhasilan yang diraih merupakan keberhasilan kelompok yang memastikan 

setiap anggota kelompoknya memiliki pemahaman materi yang sedang dipelajari. Hal ini juga didukung 

dalam lembar observasi kemampuan guru dan lembar aktivitas siswa yang menunjukkan bahwa rata-rata 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT paling tinggi dibandingkan model pembelajaran 

yang lain. 

Pada kelompok kelas model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) memperoleh hasil 

belajar pada urutan kedua. Seperti halnya model pembelajaran kooperatif yang bekerja sama dalam 

kelompok, model pembelajaran RME lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam menemukan 

konsep matematika melalui pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.  

Namun, dalam aplikasinya beberapa siswa ada yang merasa kesulitan untuk menemukan konsep 

tersebut secara langsung. Hal ini disebabkan peserta didik yang belum terbiasa dalam proses 

pembelajaran secara mandiri dan pemahaman konsep (pengetahuan) serta pengalaman yang kurang 

memadai sebelumnya.  

Dengan adanya guru yang berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran 

membantu setiap siswa untuk dapat memahami dan meluruskan konsep matematika yang telah 

dirumuskan. Namun, salah satu keberhasilan hasil belajar model pembelajaran RME adalah siswa lebih 

mengingat konsep matematika yang dipelajari disebabkan siswa secara tebimbing dan mandiri 

menemukan konsep tersebut. 

Berdasarkan analisis variansi pada pembahasan sebelumnya diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 3 Balikpapan terhadap model pembelajaran RME, model 

pembelajaran kooperatif Tipe NHT, dan Model Pembelajaran Langsung pada pokok bahasan kubus dan 

balok. Selanjutnya pada uji lanjut pasca analisis variansi menunjukkan bahwa u1 ≠ u2 ; u2 ≠ u3 ; u1 ≠ u3.  

Ditinjau dari rataan prestasi hasil belajar siswa, rata-rata kelompok kelas model pembelajaran RME 

adalah 72.323, rata-rata kelompok kelas model pembelajaran NHT adalah 86.694 , sedangkan rata-rata 

kelompok kelas Model Pembelajaran Langsung adalah 64.093. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

melalui model pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) paling baik dibandingkan 

hasil belajar kelompok lainnya, hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) lebih baik dibandingkan hasil belajar kelompok Model Pembelajaran Langsung, dan hasil belajar 

kelompok Model Pembelajaran Langsung merupakan hasil belajar yang paling rendah dibandingkan hasil 

belajar kelompok lainnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Model Pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa baik secara individual dan kelompok 

sehingga kemampuan individual dibangun secara menyeluruh dalam kelompok diskusi. Disamping itu, 

kemampuan kerjasama, tanggung jawab, dan saling membantu antara anggota semakin memupuk 

motivasi dan keharmonisan setiap kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, 

keberhasilan yang diraih merupakan keberhasilan kelompok yang memastikan setiap anggota 

kelompoknya memiliki pemahaman materi yang sedang dipelajari. Hal ini juga didukung dalam lembar 

observasi kemampuan guru dan lembar aktivitas siswa yang menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT paling tinggi dibandingkan model pembelajaran yang lain. 

Pada kelompok kelas model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) memperoleh hasil 

belajar pada urutan kedua. Seperti halnya model pembelajaran kooperatif yang bekerja sama dalam 

kelompok, model pembelajaran RME lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam menemukan 

konsep matematika melalui pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.  

Namun, dalam aplikasinya beberapa siswa ada yang merasa kesulitan untuk menemukan konsep 

tersebut secara langsung. Hal ini disebabkan peserta didik yang belum terbiasa dalam proses 

pembelajaran secara mandiri dan pemahaman konsep (pengetahuan) serta pengalaman yang kurang 

memadai sebelumnya.  

Dengan adanya guru yang berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran 

membantu setiap siswa untuk dapat memahami dan meluruskan konsep matematika yang telah 

dirumuskan. Namun, salah satu keberhasilan hasil belajar model pembelajaran RME adalah siswa lebih 

mengingat konsep matematika yang dipelajari disebabkan siswa secara tebimbing dan mandiri 

menemukan konsep tersebut. 

Hasil belajar yang diperoleh kelompok kelas Model Pembelajaran Langsung adalah yang paling 

rendah dibandingkan hasil belajar kelompok yang lain. Hal ini bukan berarti Model Pembelajaran 

Langsung tidak baik. Akan tetapi, pada pokok bahasan kubus dan balok siswa tidak terlibat aktif dalam 

mengenal setiap unsur yang dipelajari. Selama kegiatan pembelajaran, seluruh konsentrasi berpusat pada 
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guru  yang mudah menumbuhkan kejenuhan yang berdampak menurunya minat belajar siswa dan hanya 

sebagaian materi yang dapat dipahami siswa. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut, (1) terdapat perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME), model pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT), 

dan Model Pembelajaran Langsung (MPL) dan (2) kelompok kelas model pembelajaran kooperatif Tipe 

Numbered Head Together (NHT) merupakan kelompok kelas dengan hasil belajar yang paling tinggi atau 

baik dibandingkan dengan kelompok kelas lainnya, selanjutnya adalah hasil belajar kelompok kelas 

model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME), dan yang paling rendah adalah hasil belajar 

kelompok kelas Model Pembelajaran Langsung. 

Berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa 

cenderung memperoleh hasil belajar yang lebih baik daripada siswa dalam kelompok belajar model 

pembelajaran RME dan model pembelajaran langsung. 

B. Saran 

Bagi Siswa. (a) siswa sebaiknya mempersiapkan dengan baik materi yang akan dipelajari, sehingga 

siswa memiliki bekal untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya, (b) selama kegiatan diskusi 

berjalan, sebaiknya siswa dengan kemampuan lebih hendaknya tidak segan untuk berbagi pengetahuan 

dengan anggota kelompok yang lain, dan (c) selama kegiatan belajar mengajar berlangsung diharapkan 

seluruh siswa lebih aktif sehingga suasana belajar lebih hidup dan menyenangkan. 

Bagi Guru dan Kepala Sekolah. (a) Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, hendaknya 

melakukan variasi dalam pengajaran yang mengedepankan siswa terlibat aktif dalam membangun 

pengetahuan mereka. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT sekiranya dapat dijadikan salah satu 

alternatif pilihan. (b) kepala sekolah hendaknya dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada guru 

untuk melakukan pengembangan dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Bagi Penelitian Selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menjadi acuan dan dikembangkan 

dengan menggunakan variasi model pembelajaran lainnya dengan memaksimalkan persiapan penelitian 

baik dalam segi perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan. 
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