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Materi pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan merupakan materi yang banyak 

berisi perhitungan, jika disampaikan  hanya dengan metode ceramah saja maka 

siswa tidak akan tertarik untuk mempelajarinya, siswa hanya sibuk mencatat atau 

menyalin jawaban dari guru sehingga siswa tidak dapat memahami materi dengan 

baik dan hasil belajar siswa rendah. Suatu model pembelajaran baru perlu 

diterapakan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran dan hasil belajar 

siswa. Keaktifan siswa terjadi dengan adanya proses pembelajaran dalam 

kelompok kecil, alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan Numbered 

Head Together (NHT). Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran kooperatif NHT terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 8 Semarang. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Dari hasil 

random diperoleh kelas XI IPA 1 sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 

4 sebagai kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar 

siswa kelompok eksperimen adalah 76,34 dengan ketuntasan klasikal 88,57 % 

sedangkan rata-rata hasil belajar pada kelompok kontrol 66,53 dengan ketuntasan 

hlasikal 64,71 %.  Model pembelajaran kooperatif tipe NHT  cukup berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa dengan harga korelasi biserial (rb) 

masing-masing 0,480 dan 0,549 dengan harga KD sebesar 23,05% dan 30,11%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa sehingga disarankan kepada guru agar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dalam pembelajaran kimia. 


