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Abstrak—Pada abad 21 ini, menuntut persaingan ketat dalam berbagai aspek 

kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Matematika sebagai bagian dari 

pendidikan, tentunya juga mengambil peran penting dalam upaya tersebut. Salah satu 

aspek dari kemampuan matematik yang juga sangat berperan penting adalah 

kemampuan komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan  

kemampuan komunikasi matematik siswa yang diajar dengan  model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT)  dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensionalKemampuan komunikasi dapat ditingkatkan salah satunya dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan di SMPN 2 Koto XI Tarusan dengan taraf signifikan 

α=0,05 didapatkan Ftabel =  4,16 dengan dk (1,53) dan Fhitung  = 5, 95 sehingga 

Fhitung  > Ftabel. Karena Fhitung  > F table,  ini berarti terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dengan siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. 

Kata kunci: Numbered Heads Together (NHT), pembelajaran matematika, 

kemampuan komunikasi. 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dapat melatih berpikir seseorang secara 

logis, kritis dan kreatif. Matematika dapat masuk dalam seluruh segi kehidupan manusia, dari yang paling 

sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Dalam keseharian, banyak hal yang ditemukan yang 

berhubungan dengan matematika yang  terpakai dalam kehidupan. Untuk itu, pembelajaran matematika 

sangat diperlukan di sekolah-sekolah. Hal ini tentu saja bertujuan untuk membantu siswa memecahkan 

masalah yang dihadapinya  dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengingat pentingnya tujuan pembelajaran matematika yang membentuk  pola berpikir kritis 

dan kreatif, perlu diperhatikan daya imajinasi dan rasa ingin tahu dari siswa. Dua hal itu harus dipupuk 

dan ditumbuhkembangkan. Siswa harus terbiasa untuk diberi kesempatan bertanya dan berpendapat, 

sehingga diharapkan proses pembelajaran matematika lebih bermakna apalagi pembelajaran abad 21 

merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 dimana kemajuan Teknologi dan 

Komunikasi berkembang sangat cepat dan memberi pengaruh berbagai aspek kehidupan
1
. 

Sistem pembelajaran abad 21 lebih menuntut sekolah merubah pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada pendidik sedangkan selama ini pembelajaran masih berpusat pada siswa dimana siswa 

jarang berdiskusi saat memecahkan masalah dan pada saat menemukan masalah. Siswa tidak terbiasa 

untuk menggali pengetahuannya sendiri serta menemukan penyelesaian dari masalah yang mereka 

temukan dalam belajar matematika. Siswa terbiasa menunggu jawaban dari guru sehingga siswa terkesan 

pasif dalam pembelajaran. Siswa belum mampu mengkomunikasikan kejadian yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-harinya dalam bahasa matematika. Hal ini tentu saja sangat diharapkan untuk 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas sehingga suasana kelas menjadi hidup dan 

menyenangkan. komunikasi matematik dapat terjadi bila siswa belajar dalam kelompok. Setiap anggota 

kelompok mempunyai peluang yang cukup untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dalam 

kelompoknya, sehingga prosedur berpikir yang dilakukannya dalam memecahkan masalah ataupun 

menyelesaikan tugas dapat terkomunikasikan dalam kelompoknya.Tentu saja permasalahan ini yang 

membuat matematika menjadi pembelajaran yang menakutkan bagi siswa. 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan model, 

strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara 

mental, fisik maupun sosial. Dalam pembelajaran matematika siswa dibawa ke arah mengamati, 
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menebak, berbuat, mencoba, mampu menjawab pertanyaan mengapa, dan kalau mungkin berdebat. 

Prinsip belajar aktif ini lah yang diharapkan dapat menumbuhkan sasaran pembelajaran matematika yang 

kreatif dan kritis. 

Berbagai  usaha yang dilakukan guru selama ini sudah cukup optimal. Guru sudah melakukan 

pembelajaran dengan berbagai strategi. Namun hasil yang dicapai oleh siswa belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Untuk mengaktifkan siswa di kelas guru juga sudah meminta siswa untuk berkelompok, 

namun yang mengerjakan tugas kelompok itu hanya siswa yang mengerti di kelompok itu. Sedangkan 

siswa yang lainnya hanya menerima hasil dari teman-temannya.  

Untuk mengantisipasi kelemahan pembelajaran konvensional, maka diupayakan model 

pembelajaran yang bervariasi. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe Numbered Heads Together (NHT). Model ini berguna untuk memeriksa 

pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Siswa membentuk kelompok terdiri dari 3-5 orang dan 

diberi nomor untuk tiap siswa. Kelompok yang dibentuk adalah kelompok heterogen. Pertanyaan yang 

diberikan kepada kelompok didiskusikan jawabannya bersama-sama dan memastikan semua anggota tahu 

jawabannya. Dalam hal ini, siswa yang pandai, bisa mengajarkan temannya yang belum mampu. Guru 

memanggil siswa dengan menyebut nomor secara acak dan siswa yang terpanggil nomornya, menjelaskan 

jawabannya kepada seluruh siswa di kelas. 

Model cooperative learning tipe Numbered Heads Together (NHT) diharapkan dapat 

menghidupkan kelas, kegiatan kelas yang menyenangkan, meningkatkan aktivitas dan memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu, model ini juga dapat mengasah kemampuan siswa 

dalam mentransfer pengetahuannya kepada siswa lain, mengetahui kesalahannya dan mampu 

memperbaikinya, memilki kemampuan dalam menyampaikan pikiran serta mengemukakan alasan-alasan 

untuk mendukung jawabannya. 
Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Kemampuan Komunikasi 
Matematik Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Koto XI Tarusan. Rumusan masalah yang diteliti adalah 
Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematik siswa yang diajar dengan model kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan  kemampuan komunikasi matematik siswa yang 
diajar dengan  model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  dengan siswa yang diajar dengan 
pembelajaran konvensional. Sedangkan manfaatnya adalah 1) Bagi siswa: Dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa, serta hasil belajar matematika siswa kelas VIII dan Siswa dapat merasakan pengalaman 
belajar yang baru. Sedangkan bagi peneliti adalah sebagai salah satu wujud dari pengembangan dan 
peningkatan profesionalisme seorang guru, sebagai alternatif model pembelajaran untuk diterapkan di kelas 
dan sebagai masukan bagi sekolah maupun guru dalam rangka meningkatkan pendidikan matematika di 
sekolah. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode quasy experiment. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized Control Grup Only Design. 

Berdasarkan variabelnya, rancangan eksperimen yang disiapkan adalah factorial (2x2) seperti pada 

Tabel 1. 
TABEL 1. DESAIN PENELITIAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

 

Kelas Eksprimen 

X1 

Kelas Kontrol 

X2 

Tinggi (Y1) X1 Y1 X2Y1 

Rendah (Y2) X1 Y2 X2Y2 

Keterangan: 

X1Y1: kemampuan komunikasi matematik siswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

X2Y1: kemampuan komunikasi matematik siswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan 

pendekatan konvensional. 

Kemampuan Komunikasi  

kelas 

Kemampuan Awal 
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X1Y2: kemampuan komunikasi matematik siswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

X2Y2: kemampuan komunikasi matematik siswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan 

pendekatan konvensional. 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Koto XI 

Tarusan Tahun Pelajaran 2014/2015. Distribusi jumlah siswa untuk tiap kelas dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
TABEL 2. DISTRIBUSI JUMLAH SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KOTO XI TARUSAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Kelas Jumlah 

1 VIII.1 32 

2 VIII.2 31 

3 VIII.3 31 

4 VIII.4 32 

5 VIII.5 31 

JUMLAH 157 

b. Sampel  

Agar sampel representatif atau benar-benar mencerminkan populasinya, maka dalam 

penentuan sampel dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data nilai ujian tengah semester I siswa tahun ajaran 2014/2015. 

2. Melakukan uji normalitas terhadap nilai ujian tengah semester I. Uji yang digunakan adalah uji 

Lilliefors. Adapun langkah-langkahnya menurut Sudjana
2
. Perhitungan uji Lilliefors dapat dilihat  

pada Tabel 3. 
TABEL 3. HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS DATA POPULASI DENGAN UJI LILLIEFORS 

Nilai L VIII 2 VIII 3 VIII 4 VIII 5 

Lhitung 0,1173 0,1127 0,144 0,1411 

Ltabel 0,159 0,159 0,156 0,159 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa Lhitung < Ltabel  sehingga dapat disimpulkan bahwa data populasi 

berdistribusi normal.  

3. Melakukan uji homogenitas variansi. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Bartlett seperti yang kemukakan oleh Walpole
3
. 

Berdasarkan hasil pengujian di peroleh b =               dan b5 =        . Karena b > b5 

untuk        maka dapat disimpulkan bahwa populasi mempunyai variansi yang homogen.  

4. Melakukan uji kesamaan rata-rata. 

Karena data populasi berdistribusi normal dan variansinya homogen, maka uji kesamaan rata-rata 

dilakukan dengan uji anava satu arah. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa Fhitung < Ftabel   

(0,17513< 2,57) sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok siswa dari kelima kelas 

sama. 

5. Menentukan sampel 

Karena semua kelas anggota populasi mempunyai rata-rata yang sama maka diambil dua kelas 

secara acak dengan cara diundi. Dari pengundian terpilih  kelas VIII.2 sebagai kelas eksprimen 

dan  kelas VIII.3 sebagai kelas kontrol. 

C. Prosedur Penelitian 

Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu: persiapan, 

pelaksanaan, dan penyelesaian. 

1. Tahap persiapan 

a. Menetapkan jadwal penelitian 

b. Mempelajari materi matematika kelas VIII. 

c. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan  LKS. Setelah itu, RPP dan 

LKS diberikan kepada dosen dan guru mata pelajaran matematika untuk divalidasi. 

d. Membuat tes untuk kemampuan awal siswa.  

e. Membuat nama-nama untuk masing-masing kelompok.  

f. Mempersiapkan alokasi waktu untuk presentasi hasil diskusi kelompok. 

g. Mempersiapkan alokasi waktu untuk kritikan dan masukan dari kelompok lain 

h. Membuat kisi-kisi tes hasil belajar.  
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i. Mempersiapkan instrumen penelitian berupa soal tes akhir yang akan diberikan pada akhir 

pokok bahasan..  

2. Tahap pelaksanaan pada kelas eksperimen 

Pada kelas eksperimen diterapkan strategi pembelajaran sebagai berikut: 

a.  Sebelum pembelajaran dimulai siswa telah duduk di dalam kelompoknya. 

b.  Siswa menyebutkan nomor kepala masing-masing siswa. 

c.  Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

d.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi betapa pentingnya materi 

yang akan dipelajari. 

e.  Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. 

f. Siswa diberi kesempatan untuk diskusi dengan teman kelompoknya untuk memahami materi 

yang telah dijelaskan. 

g.  Guru memberikan lembaran kerja untuk dikerjakan oleh setiap anggota dalam kelompoknya. 

h. Guru meminta siswa yang paham untuk menjelaskan kepada temannya yang belum paham dalam 

kelompok. 

i. Guru memfasilitasi, mengontrol waktu, memonitor kegiatan siswa daln menuntun siswa apabila 

ada kelompok yang mengalami kesulitan. 

j. Selesai diskusi, guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala kemudian siswa yang 

bersangkutan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil pemahamannya pada 

permasalahan pertama. 

k. Kelompok yang lain diminta untuk menanggapi hasil pemahaman siswa yang tampil. 

l. Ulangi langkah j dan k sampai permasalahan yang diberikan dalam lembaran kerja selesai. 

m. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik dalam diskusi. 

n. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dipelajari. 

Pada kelas kontrol, pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran konvensional. 

Dalam hal ini guru menjelaskan materi pelajaran, kemudian diberikan beberapa contoh soal dan 

siswa diminta untuk bertanya mengenai bagian yang belum dimengerti. Kemudian memberikan 

beberapa soal latihan yang akan dibahas secara bersama-sama. Pada akhir pembelajaran, guru 

membimbing membuat kesimpulan dan memberikan latihan untuk dikerjakan di rumah. 

4. Tahap penyelesaian 

Memberikan tes akhir pada kedua kelas setelah pokok bahasan selesai dipelajari. 

a. Mengolah data yang diperoleh dari kelas subjek 

b. Menarik kesimpulan dari hasil yang didapat sesuai dengan analisis data yang digunakan. 

D. Instrument Penelitian 

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui tes hasil belajar. 

Untuk mendapatkan tes yang baik dilakukan langkah-langkah sebagai beriut:  

a. Membuat kisi-kisi tes 

b. Menyusun tes sesuai dengan kisi-kisi tes 

c. Validitas tes 

d. Uji coba tes. 

e. Analisis soal tes. 

Langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Validitas Butir 

Validitas tes juga dilakukan dengan menggunakan Product Moment. Hasil 

perhitungan uji validitas tes dapat dilihat pada Tabel 4. 
TABEL 4. UJI VALIDITAS TES UJI COBA 

No. Soal Hasil Perhitungan Tingkat Kevalidan 

1 0,324 Valid  

2 0,367 Valid 

3 0,411 Valid  

4 0,67 Valid  

5 0,088 Tidak valid 

6 0,7568 Valid  

2) Daya Pembeda 

Arikunto
4
 menyatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal 

untuk membedakan siswa yan berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah.  Suatu soal mempunyai daya pembeda yang berarti 
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(signifikan) jika Ip hitung ≥ Ip tabel pada df yang telah ditentukan 

Prawironegoro
5
. Daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel 5. 

TABEL 5. PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

No. 

Soal 

Ip Kriteria I 

1 0,242 Diperbaiki 

2 0,53 Diterima  

3 0,14 Dibuang 

4 0,5 Diterima 

5 0,025 Dibuang 

6 0,5 Diterima 

3) Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran dapat dilihat pada Tabel 6.  
TABEL 6. PERHITUNGAN INDEKS KESUKARAN 

No. 

Soal 

IK Kriteria IK 

1 0,74 Mudah  

2 0,51  Sedang 

3 0,45  Sedang  

4 0,44  Sedang 

5 0,19  Sukar 

6 0,29  Sukar 

4)  Klasifikasi Soal 

Klasifikasi soal/item menurut prawironegoro
5
. Klasifikasi soal dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
TABEL 7.  PERHITUNGAN UJI COBA SOAL 

No. 

Soal 

IK Kriteria IK Ip Kriteria I 

1 0,74 Mudah  0,242 Diperbaiki 

2 0,51  Sedang 0,53 Diterima  

3 0,45  Sedang  0,14 Dibuang 

4 0,44  Sedang 0,5 Diterima 

5 0,19  Sukar 0,025 Dibuang 

6 0,29  Sukar 0,5 Diterima 

5) Reliabilitas 

Untuk menentukan koefisien reliabilitas dapat  digunakan rumus alpha 

yang dinyatakan oleh Arikunto
4
. Reliabilitas soal dapat dilihat pada Tabel 8. 

TABEL 8. PERHITUNGAN RELIABILITAS 

No. 

Soal 

IK Kriteria IK Ip Kriteria I Reliabili-

tas Tes 

Kriteria 

Reliabilitas Tes 

1 0,74 Mudah  0,242 Diperbaiki  

 

0,166 

Mempu-nyai 

reliabilitas sangat 

rendah 
2 0,51  Sedang 0,53 Diterima  

4 0,44  Sedang 0,5 Diterima 

6 0,29  Sukar 0,5 Diterima 

 Keterangan: 

   IK   = Indeks  Kesukaran 

     Ip  = Indeks Pembeda 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk melakukan uji statistik maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji 

homogenitas variansi kedua kelompok data dan uji kesamaan dua rata-rata kedua kelompok data. 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Homogenitas 

3. Uji Hipotesis 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis dalah Analisis 

Variansi Dua Arah. 

    H0 :         
      H1 :          
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Setelah dilaksanakan tes kemampuan matematika siswa, diperoleh data tentang hasil tes 

kemampuan komunikasi siswa berkemampuan awal tinggi dan siswa berkemampuan awal rendah  

pada kelas eksprimen dan kelas kontrol. Siswa kelas eksprimen terdiri dari 31 orang dan kelas 

eksperimen terdiri dari 31 orang. Masing-masing kelas terdiri dari 8 orang siswa berkemampuan awal 

tinggi dan 8 orang siswa berkemampuan awal rendah. 

Data hasil tes kemampuan komunikasi matematika yang diperoleh dideskripsikan menurut 

nilai tertinggi (Xmaks), nilai terendah (Xmin), rata-rata dan simpangan baku (S) yang disajikan pada 

Tabel 9.  
Tabel 9. HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA 

Kemam

puan Awal 

Perlakuan Sampel 
Total 

Eksprimen Kontrol 

Tinggi 

N 8 8 16 

   269 221 490 

   33.625 27.625 61.25 

Xmaks 45 50 95 

Xmin 23 17 40 

Simp. 

Baku 65.2344 100.2343 165.4687 

Rendah 

N 8 8 16 

   219 151 370 

   27.375 22.625 50 

Xmaks 39 27 66 

Xmin 15 14 29 

Simp. 

Baku 77.4844 20.4844 97.9688 

Total 

N 16 16 32 

   488 372 

 

   61 50.25 

Xmaks 84 77 

Xmin 38 31 

Simp. 

Baku 142.7188 120.7187 

Pada Tabel 9 terlihat bahwa rata-rata kemampuan komunikasi siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) lebih tinggi daripada rata-rata 

kemampuan komunikasi siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. Berdasarkan data 

simpangan baku maka nilai kemampuan komunikasi siswa yang diajar dengan  model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together lebih menyebar dibandingkan yang diajar dengan 

konvensional. Nilai maksimum dan nilai minimum kemampuan komunikasi untuk kelas eksprimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan uji persyaratan analisis untuk setiap kelompok data berdistribusi normal dan 

homogen. Sehingga sesuai dengan desain eksprimen yang digunakan dalam penelitian ini, maka uji 

statistik yang digunakan adalah Analisis Variansi (Anava) Dua Arah dengan  dengan taraf signifikan 

      .. 
TABEL 10. ANAVA DUA ARAH UNTUK HIPOTESIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

Sumber 

Variansi 

Dk JK KR Fhitun

g 

Ftabel Keterang

an 

Baris 1         5,95      Tolak Ho 

Kolom 1 4 0 5 4 0 5 5,56      Tolak H0 

Interaksi 1           0,05      Terima H0 

Galat 28 2118,5 75,66    

Total 31      

 F0,05(1, 28) = 4,28 
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Dari Tabel 10 terlihat bahwa dengan taraf signifikan        didapatkan Ftabel =  4,28 

dengan dk (1,28) dan perbandingan Fhitung dengan Ftabel  sehingga dapat disimpulkan  bahwa: 

Untuk hipotesis di dapat Fhitung  = 5, 95 sehingga Fhitung  > Ftabel. Karena Fhitung  > F table,  ini 

berarti terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dengan siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. 

B. Pembahasan 

Pada pengujian hipotesis diperoleh bahwa kemampuan komunikasi matematik siswa yang 

diajar dengan menggunakan model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbeda 

dengan kemampuan komunikasi siswa yang menggunakan konvensional. Pada pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbeda dengan yang 

biasanya. Pada pembelaran NHT, kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dengan teman kelompok 

dan berbagi dengan teman di dalam kelas, dimana sesuai dengan langkah-langkah teknik Numbered 

Heads Together (NHT) yang dikemukan oleh Lie
6
 adalah sebagai berikut: (1) Siswa dibagi dalam 

kelompok dan setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor kepala, (2) Guru memberikan tugas 

dan masing-masing kelompok mengerjakannya, (3) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap 

paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini, (4) Guru memanggil 

salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan siswa sering bertanya dan mengemukakan ide mereka 

kepada teman sekelompoknya maupun kepada teman kelompok lain yang tampil tentang konsep-

konsep pembelajaran yang sedang berlangsung maupun hal-hal yang terkait dengan soal-soal latihan 

yang ada pada LKS.  

Dengan model kooperatif siswa melakukan diskusi dan saling menanyakan sesuatu yang 

belum dimengerti . Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Orlich dalam Nurhadi
7
  yang 

menyatakan bahwa “pentingnya teknik bertanya antara lain adalah untuk : 1). Penggunaan dan 

pengembangan teknik bertanya yang sistematis cendrung memperbaiki kuaitas siswa dalam belajar, 

2). Dengan mengklasifikasikan pertanyaan menurut sistem tertentu, guru dapat menentukan tingkat 

kognitif dan afektif yang harus dimiliki siswa. 

Secara umum kecakapan abad 21 mencakupkecakapan belajar dan inovasi (learning and inn

ovation skills)dan kecakapan hidup dan karier (life and career skills). Kecakapan belajar dan inovasi 

berpusat pada aspek: (1) creativity and innovation, (2) critical thinking and problem solving, dan 

(3) communication andcollaboration. Kecakapan hidup dan karier menekankan pada aspek (1) 

flexibility and adaptability, (2) initiative and self-direction, (3) productivity, dan (4) leadership. Jadi 

terlihat bahwa pada kecakapan belajar dan inovasi berrpusat salah satunya pada aspek komunikasi 

dan kolaborasi. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dapat mewujudkan hal tersebut
7
. 

Melalui model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) , memberikan kesempatan 

yang lebih luas kepada siswa untuk dikenali dalam kelompoknya maupun dalam pembelajaran. Siswa 

lebih berani mengemukakan ide yang ada dalam pikirannya karena mereka difasilitasi dalam 

kelompok. Setiap siswa bebas menunjukkan peran sertanya baik dalam bentuk penyampaian gagasan 

dan ide maupun menanyakan hal yang belum dimengerti. Siswa juga bebas mengkomunikasikan 

pendapatnya secara kalisikal karena dalam pelaksanaan tahapan model kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT)  beberapa kelompok siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya kemudian siswa yang lain diminta untuk memberi tanggapan baik berupa 

pendapat atau berupa pertanyaan. Dengan demikian siswa merasa lebih bebas dalam 

mengkomunikasikan ide-ide yang ada. 

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama penelitian, siswa sudah terbiasa untuk 

menyampaikan ide dan gagasannya sehingga mereka dapat dengan mudah menuliskan dan 

mengkomunikasikan jawaban dari soal yang diberikan. Kondisi ini membuat kemampuan matematik 

siswa pada aspek komunikasi matematik khususnya komunikasi tertulis lebih baik. Siswa mampu 

menghubungkan bahasa sehari-hari ke dalam ide matematika. Peristiwa yang terjadi sehari-hari 

mampu dinyatakan ke dalam bahasa atau symbol matematika. Hal inilah yang   diharapkan dalam 

kemampuan komunikasi dalam matematika. 

Pada pembelajaran dengan konvensional, siswa terbiasa hanya menunggu penjelasan dari 

guru. Secara umum siswa tidak punya inisiatif untuk melakukan komunikasi yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa juga kesulitan mengkomunikasikan ide 

karena disebabkan oleh tidak terbiasa berkomunikasi. Hanya beberapa orang saja yang mampu 

mengkomunikasikan ide matematiknya dalam bentuk tulisan. Itupun dilakukan dengan menanyakan 

langsung pada guru.  
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Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebutlah yang merupakan penyebab terjadinya 
kemampuan matematik khususnya kemampuan komunikasi matematik siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  lebih baik daripada kemampuan 
komunikasi siswa yang diajar dengan konvensional. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini adalah Kemampuan komunikasi siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together lebih baik daripada siswa yang diajar dengan konvensional. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukan, peneliti mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Soal tes untuk kemampuan komunikasi diperbanyak untuk masing-masingnya agar setiap 

indikatornya terpenuhi. 

2. Jika pada hasil uji coba reliabilitasnya rendah, seharusnya dilakukan uji coba ulang. 

3. Pada penelitian berikutnya agar menyertakan angket sikap untuk melihat sikap siswa selama 

penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

4. Bagi guru agar menjadikan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) sebagai salah satu alternatif untuk  diterapkan dalam pembelajaran. 

5. Bagi peneliti berikutnya agar dapat meneliti variabel lainnya yang turut menentukan 

keberhasilan belajar siswa, khususnya pada proses model kooperatif  Numbered Heads Together 

(NHT).  
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