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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian posttest only control 

design. Bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran NHT dengan media Bendera 

Angka, model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran 

konvensional ditinjau dari prestasi belajar matematika. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMA Ky Ageng Giri Mranggen Demak. Sampel pada penelitian ini diambil tiga kelas yang dipilih 

dengan teknik cluster random sampling yang terdiri dari dua kelas eksperimen yaitu kelas X MIPA 1 

sebagai kelas eksperimen 1 dan X MIPA 2 sebagai kelas eksperimen 2 serta satu kelas kontrol 

yaitu kelas X IPS 1. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi dan tes prestasi 

belajar. Analisis data menggunakan uji anava satu arah, uji t satu pihak kanan, uji t dua pihak, dan 

uji ketuntasan belajar. Hasil penelitian ini yaitu (1) Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika 

siswa antara ketiga model pembelajaran tersebut; (2) Prestasi belajar matematika model 

pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional; (3) Prestasi belajar matematika model pembelajaran TGT dengan media Bendera 

Angka lebih baik dari model pembelajaran konvensional; (4) Prestasi belajar matematika model 

pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka lebih baik dari model pembelajaran NHT dengan 

media Bendera Angka; (5) Ketuntasan individual dan klasikal kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 

mencapai KKM; (6) Keaktifan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika pada kelas 

eksperimen 1 sebesar 58% dan kelas eksperimen 2 sebesar 69%.  

Kata Kunci: NHT, TGT, Media Bendera Angka, Prestasi Belajar Matematika 

ABSTRACT 

This research was a quantitative study with a posttest only control design. It aimed to determine the 

effectiveness of the NHT learning model with Number Flag media, TGT learning model with 

Number Flag media and conventional learning models in terms of mathematics learning 

achievement. The population of this study were students of class X SMA Ky Ageng Giri Mranggen 

Demak. The sample in this study was taken three classes selected by cluster random sampling 

technique consisting of two experimental classes, namely class X MIPA 1 as experimental class 1 

and X MIPA 2 as experimental class 2 and one control class, namely class X IPS 1. Data collection 

techniques used are documentation and learning achievement tests. Data analysis used one-way 

ANOVA test, right-hand t-test, two-party t test, and learning mastery test. The results of this study 

were (1) There were differences in students' mathematics learning achievement between the three 

learning models; (2) The mathematics learning achievement of the NHT learning model with 

Number Flag media is better than the conventional learning model; (3) The mathematics learning 

achievement of the TGT learning model with Number Flag media is better than the conventional 

learning model; (4) The mathematics learning achievement of the TGT learning model with Number 

Flag media is better than the NHT learning model with the Number Flag media; (5) individual and 

classical completeness of the experimental class 1 and experiment 2 reach KKM; (6) Activeness 
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has a positive effect on mathematics learning achievement in the experimental class 1 by 58% and 

in the experimental class 2 by 69%.  

Keywords: NHT, TGT, numeric flag media, mathematics learning achievement 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan media yang berperan dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan 

merupakan kegiatan yang kompleks dan meliputi berbagai komponen yang berkaitan erat 

satu sama lain (Sutrisno, 2016:26). Salah satu upaya untuk menciptakan pendidikan yang 

bermutu yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inspiratif, dan 

menyenangkan, sehingga peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Guru dan 

peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Guru memiliki peran penting dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas, sedangkan 

peserta didik berperan sebagai penerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Menurut Slameto 

(2010:97) dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, serta memberikan fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan.  

Matematika adalah suatu sarana berpikir. Matematika merupakan metode logika dan 

ilmu dasar dari berbagai ilmu pengetahuan lain. Menurut Suhendri (2011:32) “matematika 

adalah ilmu tentang bilangan, bangun, hubungan-hubungan konsep, serta logika dengan 

menggunakan lambang, bangun, hubungan-hubungan konsep, serta logika dengan 

menggunakan lambang atau simbol dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari”. Matematika diajarkan di sekolah karena matematika merupakan 

salah satu ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Namun pada 

kenyataannya matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak mudah untuk dikuasai oleh 

peserta didik (Liberna, 2015:191). Dari observasi yang telah saya lakukan di SMA Ky Ageng 

Giri masih banyak peserta didik yang takut bahkan kurang senang dan menemui kesulitan 

dalam menghadapi pelajaran matematika.  

Selain itu, belajar matematika peserta didik belum bermakna, sehingga pengertian 

peserta didik tentang konsep sangat lemah. Kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan 

dalam mengaplikasikan matematika ke dalam kehidupan yang real. Hal ini yang 

menyebabkan sulitnya matematika bagi peserta didik adalah karena pembelajaran 

matematika kurang bermakna (Annajmi, 2016). Upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik di antaranya yaitu memilih dan menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai. Pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang 

sesuai dan tepat dengan tujuan yang akan dicapai sangatlah menentukan pencapaian 

prestasi belajar peserta didik. Karena model pembelajaran merupakan suatu strategi yang 

terencana dan teratur yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang lebih spesifik yaitu pencapaian prestasi belajar. Model pembelajaran 

kooperatif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan temannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dalam 

pembelajaran kooperatif peserta didik dilibatkan secaraa aktif dalam pembelajaran.  

Pembelajaran NHT adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk saling menukar ide satu sama lain dan mempertimbangkan 
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jawaban yang paling tepat. Model kooperatif tipe kepala bernomor (Number Heads 

Together) dikembangkan oleh Spancer Kagan pada tahun 1993 dengan tujuan untuk 

melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut (Muna 

& Afriansyah, 2018). Model pembelajaran kedua yang digunakan yaitu model pembelajaran 

TGT. TGT merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperataif yang menggunakan 

turnamen akademik, kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para peserta 

didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik 

sebelumnya setara seperti mereka (Rahmawati, 2011).  

Selain pembahasan dengan model pembelajaran yang tepat dalam interaksi belajar 

mengajar, diperlukan juga sarana dan prasarana yang memadai. Media pembelajaran 

merupakan salah satu sarana yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah 

satunya yaitu Bendera Angka. Bendera Angka adalah bendera-bendera yang berisikan soal 

maupun jawaban soal yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Media Bendera Angka 

tersebut dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik sehingga peserta didik lebih 

semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika.  

Berdasarkan masalah tersebut tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran siswa menggunakan model pembelajaran NHT dan TGT dengan 

media Bendera Angka ditinjau dari prestasi belajar matematika.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SMA Ky Ageng Giri yang berlokasi di Kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak, Jawa Tengah Kode pos 59567. Waktu penelitian dilakukan di kelas X 

pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only 

control design. Dalam rancangan penelitian ini sekelompok subjek yang diambil dari populasi 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 

2, serta kelompok kontrol. Kemudian ketiga kelompok tersebut diukur dengan alat ukur yang 

sama. Adapun rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Desain Eksperimen 

Kelompok Perlakuan Post Test 

Eksperimen 1 X1 Y1 

Eksperimen 2 X2 Y2 

Kontrol X3 Y3 

Keterangan: 

X1 :  Peserta didik kelas X MIPA 1 yang mendapat pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka.  

X2 :  Peserta didik kelas X MIPA 2 yang mendapat pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka.  

X3 :  Peserta didik kelas X IPS 1 yang mendapat pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  
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Y1 :  Hasil prestasi belajar peserta didik kelas X MIPA 1 yang mendapat pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran NHT dengan media Bendera 

Angka.  

Y2 :  Hasil prestasi belajar peserta didik kelas X MIPA 2 yang mendapat pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran TGT dengan media Bendera 

Angka.  

Y3 :  Hasil prestasi belajar peserta didik kelas X IPS 1 yang mendapat pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Konvensional 

Populasi harus ditentukan sebelum penelitian dilaksanakan, populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X semester ganjil SMA Ky Ageng Giri tahun 

pelajaran 2020/2021. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Cluster Random 

Sampling sehingga sampel pada penelitian ini diambil tiga kelas yang dipilih melalui Cluster 

Random Sampling yang terdiri dari dua kelas eksperimen yaitu kelas X MIPA 1 dan X MIPA 2 

serta satu kelas kontrol yaitu kelas X IPS 1.  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

dokumentasi dan metode tes. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai nama siswa kelas X MIPA dan X IPS, proses 

pembelajaran, serta dokumentasi hasil tes siswa pada kelas-kelas penelitian yang akan 

dijadikan dasar analisis awal. Tes dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar matematika 

yang berupa post test yaitu tes yang dilakukan sesudah proses pembelajaran berlangsung.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh data hasil penelitian 

ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku untuk keseluruhan 

populasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran NHT 

dengan media Bendera Angka dan TGT dengan media Bendera Angka terhadap prestasi 

belajar matematika peserta didik di SMA. Pada tahap awal peneliti mengambil tiga kelas 

secara random sampling sehingga terpilih kelas X MIPA 1 dengan model pembelajaran NHT 

dengan media Bendera angka sejumlah 28 siswa, kelas X MIPA 2 dengan model 

pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka sejumlah 28 siswa, dan kelas X IPS 1 

dengan model pembelajaran konvensional sejumlah 28 siswa. Adapun kelas uji coba yaitu 

kelas XI MIPA 1 dengan jumlah siswa 26 siswa. Berdasarkan analisis data yang telah 

diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan, peneliti 

melakukan analisis awal terlebih dahulu, dengan melakukan uji normalitas menggunakan uji 

Liliefors, uji homogenitas menggunakan uji Barlett dan uji ANAVA.  

Hasil pengujian terhadap analisis akhir dilakukan menggunakan data niali tes 

prestasi belajar matematika. Setelah dilakukan uji statistik, pada uji normalitas dengan uji 

Lilliefors diperoleh hasil pada kelas eksperimen 1  yaitu . 

Jadi dapat disimpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk kelas 

eksperimen 2  yaitu . Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kelas kontrol  yaitu 

. Jadi sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dari ketiga 
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kelas yaitu kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol untuk data akhir 

menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan uji Bartlett untuk mengetahui apakah 

mempunyai varians yang sama atau homogen, dan diperoleh  dengan 

 sehingga  yaitu . Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data akhir prestasi belajar matematika untuk kelas eksperimen 1, kelas 

eksperimen 2 dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen.  

Sehingga ketiga kelas tersebut memenuhi syarat untuk dilakukannya perhitungan uji 

selanjutnya.  

Uji Hipotesis 1 

Pada hipotesis 1 menggunakan uji ANAVA satu arah dengan hipotesis statistik yang 

akan diuji yaitu: 

H01 :  Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara peserta didik yang 

mendapatkan model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka, model 

pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran 

konvensional.  

Ha1 : Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara peserta didik yang mendapatkan 

model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka, model pembelajaran TGT 

dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran NHT.  

Berdasarkan perhitungan diperoleh  dengan , 

sehingga  yaitu , maka  ditolak atau  diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi belajar antara siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka, model pembelajaran 

TGT dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran konvensional.  

Uji Hipotesis 2 

Pada hipotesis 2 menggunakan uji t satu pihak kanan dengan hipotesis statistik yang 

akan diuji yaitu: 

H02 :  Prestasi belajar matematika peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran 

NHT dengan media Bendera Angka tidak lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional.  

Ha2 :  Prestasi belajar matematika peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran 

NHT dengan media Bendera Angka lebih baik dari model pemebalajaran 

konvensioanl.  

Berdasarkan hasil analisis uji t satu pihak kanan data akhir diperoleh 

 dan  sehingga  yaitu 

, maka  ditolak dan  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata prestasi belajar model pembelajaran NHT lebih baik dari rata-rata prestasi belajar 

model pembelajaran konvensional. Ini dikarenakan model pembelajaran NHT mempunyai 

kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki pada model pembelajaran konvensional. Hal ini 
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sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa model pembelajaran NHT lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional (Sutisna & Subject, 2013). Selain itu pada 

penelitian (Fajriyati & Rahmawati, 2019) menyatakan bahwa prestasi belajar matematika 

siswa yang menggunakan model pembelajaran NHT lebih baik dari pada pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Pada penelitian (Hakim, 2014) 

juga menyatakan bahwa bahwa prestasi belajar siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran NHT lebih baik dari prestasi belajar dengan menggunakan metode ceramah, 

serta penelitian oleh (Leasa & Corebima, 2017) menyatakan bahwa model pembelajaran 

NHT 72,45% lebih potensial untuk meningkatkan prestasi belajar siswa daripada model 

pembelajaran konvensional 

Uji Hipotesis 3 

Pada hipotesis 3 menggunakan uji t satu pihak kanan dengan hipotesis statistik yang 

akan diuji yaitu: 

H03 :  Prestasi belajar matematika peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran 

TGT dengan media Bendera Angka tidak lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional.  

Ha3 :  Prestasi belajar matematika peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran 

TGT dengan media Bendera Angka lebih baik dari model pemebalajaran 

konvensioanl 

Berdasarkan hasil analisis uji t satu pihak kanan data akhir diperoleh 

 dan  sehingga  yaitu 

, maka  ditolak dan  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata prestasi belajar model pembelajaran TGT lebih baik dari rata-rata prestasi belajar 

model pembelajaran konvensional. Analisis data tes prestasi belajar matematika pada 

kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka lebih 

baik daripada prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ini dikarenakan model pembelajaran TGT mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki 

pada model pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rusmawati et al. , 

2013) bahwa pengaruh model pembelajaran TGT dapat meningkatkan prestasi belajar yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Selain itu penelitian 

(Manalu et al. , 2017) menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran TGT dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penelitian (Irawan et al. , 2017) menyatakan bahwa 

model pembelajaran TGT dengan Concept Maps menghasilkan prestasi belajar yang lebih 

baik daripada siswa yang diberikan pembelajaran langsung. Serta dalam penelitian (Putra, 

2015) juga menyatakan bahwa model pembelajaran TGT memberikan prestasi belajar yang 

lebih baik daripada model pembelajaran langsung (konvensional).  

Uji Hipotesis 4 

Pada hipotesis 4 menggunakan uji t dua pihak dengan hipotesis statistik yang akan 

diuji yaitu: 
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H04 :  Tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara peserta didik yang 

mendapatkan model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka dan model 

pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka.  

Ha4 :  Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara peserta didik yang mendapatkan 

model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran 

TGT dengan media Bendera Angka.  

Berdasarkan hasil analisis uji t dua pihak data akhir diperoleh 

 dan . Kriteria pengujian dalam uji t dua pihak 

H0 diterima jika  (Arifin 2011). Berdasarkan dari perhitungan, 

kriteria pengujian uji t dua pihak tidak terpenuhi maka  ditolak sehingga terdapat 

perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran NHT 

dan model pembelajaran TGT. Hal ini dikarenakan model pembelajaran NHT dengan media 

Bendera Angka dan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka keduanya 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga mengakibatkan prestasi belajar 

siswa yang mendapatkan model TGT lebih maksimal dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan model pembelajara NHT. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata prestasi 

belajar matematika pada kelas model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka yaitu 

79,964 sedangkan pada kelas model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka yaitu 

76,107.  

Uji Hipotesis 5 

Pada hipotesis 5 uji yang digunakan yaitu uji ketuntasan belajar individual dan 

klasikal dimana hipotesis statistik yang akan diuji yaitu: 

H05 : Prestasi belajar matematika yang mendapatkan model pembelajaran NHT dengan 

media Bendera Angka dan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka 

tidak mencapai KKM.  

Ha5 : Prestasi belajar matematika yang mendapatkan model pembelajaran NHT dengan 

media Bendera Angka dan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka 

mencapai KKM.  

Untuk ketuntasan belajar individual menggunakan uji t satu pihak kanan untuk 

mengetahui rata-rata prestasi belajar matematika siswa mencapai KKM yaitu 70. Sedangkan 

untuk ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus KBK dengan syarat 85% dari siswa 

yang ada mencapai tuntas. Berdasarkan hasil dari uji statistik, untuk kelas eksperimen 1 

ketuntasan dindividual diperoleh hasil  dengan 

, sehingga  yaitu . Jadi 

dapat disimpulkan rata-rata prestasi belajar matematika siswa kelas eksperimen 1 lebih dari 

70 atau dengan kata lain mencapai KKM. Pada kelas eksperimen 2 ketuntasan individual 

diperoleh hasil  dengan , sehingga 

 yaitu . Jadi dapat disimpulkan rata-rata 

prestasi belajar matematika siswa kelas eksperimen 2 lebih dari 70 atau mencapai KKM. 

Sehingga untuk kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 rata-rata prestasi belajar matematika 



Efektivitas NHT dan TGT Dengan Media Bendera Angka Ditinjau dari Prestasi Belajar  
(Ummy Reza Alfionita, Sudargo, Lilik Ariyanto) 

 

136 

 

siswa mencapai KKM. Selanjutnya untuk ketuntasan belajar klasikal pada kelas eksperimen 1 

diperoleh 24 siswa dari 28 siswa yang tuntas. Dengan begitu kelas eksperimen 1 dikatakan 

bahwa ketuntasan belajar klasikal sebesar 86%. Sedangkan pada kelas eksperimen 2 

banyak siswa yang tuntas yaitu 26 siswa dari 28 siswa, maka diperoleh ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 93%. Karena ketuntasan klasikal memiliki syarat lebih dari 85%, maka 

dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dikatakan tuntas klasikal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Fajriyati & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa 

hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran NHT telah mencapai ketuntasan 

belajar secara individual maupun secara klasikal. Selain itu pada penelitian (Solihah, 2016) 

mengatakan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa dan pada penelitian (Falakhudin et al. , 2019) mengatakan bahwa hasil belajar siswa 

dengan model pembelajaran TGT dan NHT tuntas secara individual maupun klasikal.  

Uji Hipotesis 6 

Pada hipotesis 6 uji yang digunakan yaitu uji regresi linier sederhana dengan 

hipotesis statistik yang akan diuji yaitu: 

H06 :  Tidak ada pengaruh positif antara keaktifan peserta didik pada model 

pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran TGT 

dengan media Bendera Angka terhadap prestasi belajar matematika.  

Ha6 :  Ada pengaruh positif antara keaktifan peserta didik pada model pembelajaran NHT 

dengan media Bendera Angka dan model pembelajaran TGT dengan media 

Bendera Angka terhadap prestasi belajar matematika.  

Regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh keaktifan terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. Hasil analisis data akhir pada kelas eksperimen 1 didapatkan 

persamaan regresi linier yaitu , sedangkan untuk kelas 

eksperimen 2 didapatkan persamaan regresi , dengan Y 

merupakan prestasi belajar matematika dan X adalah keaktifan siswa. Syarat-syarat uji 

regresi linier sederhana juga telah terpenuhi yaitu uji keberartian dan uji linieritas. Dari hasil 

uji linieritas pada kelas eksperimen 1 diperoleh bahwa  yaitu 

 dan kelas eksperimen 2 diperoleh  maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan linier antara keaktifan siswa 

dengan prestasi belajar matematika adalah berarti atau dengan kata lain terdapat hubungan 

regresi linier antara keaktifan dan prestasi belajar matematika pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2. Sedangkan uji keberartian koefisien regresi kelas eksperimen 1 

diperoleh bahwa  yaitu  maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

maka dapat disimpulkan bahwa koefisien arah regresi berarti. Artinya ada pengaruh 

signifikan antara keaktifan terhadap prestasi belajar matematika, dan karena nilai 

 bernilai positif maka terdapat pengaruh positif antara keaktifan terhadap 

prestasi belajar matematika. Pada kelas eksperimen 2 diperoleh  yaitu 

 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa 

koefisien regresi berarti. Artinya ada pengaruh signifikan antara keaktifan terhadap prestasi 

belajar matematika, dan nilai  bernilai positif, maka terdapat pengaruh positif 
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antara keaktifan terhadap prestasi belajar matematika. Perhitungan koefisien determinasi 

pada kelas eksperimen 1 diperoleh  dengan persentase sebesar 58%, jadi 

pengaruh positif antara keaktifan terhadap prestasi belajar matematika sebesar 58% artinya 

58% ditentukan oleh keaktifan dan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Pada kelas 

eksperimen 2 diperoleh  dengan persentase sebesar 69%, jadi pengaruh 

positif antara keaktifan terhadap prestasi belajar matematika sebesar 69% artinya 69% 

ditentukan oleh keaktifan dan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Sesuai dengan hasil 

penelitian (Falakhudin et al. , 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara keaktifan belajar terhadap prestasi belajar siswa yang mendapat model pembelajaran 

TGT. Selian itu, penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2018) menyatakan bahwa 

keaktifan siswa pada model pembelajaran TGT berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Penelitian (Fajriyati, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh keaktifan siswa pada 

model pembelajaran NHT terhadap prestasi belajar matematika 

Dari hasil penelitian keenam hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka 

dan menggunakan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka merupakan 

pembelajaran yang efektif.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil penelitian, peneliti menyimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. Terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar matematika siswa yang mendapatkan 

model pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka, model pembelajaran TGT 

dengan media Bendera Angka serta model pembelajaran konvensional.  

2. Prestasi belajar matematika siswa yang mendapatkan model pembelajaran NHT dengan 

media Bendera Angka lebih baik dari model pembelajaran konvensional.  

3. Prestasi belajar matematika siswa yang mendapatkan model pembelajaran TGT dengan 

media Bendera Angka lebih baik dari model pembelajaran konvensional.  

4. Terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar antara siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka dengan model pembelajaran TGT 

dengan media Bendera Angka.  

5. Rata-rata prestasi belajar matematika model pembelajaran NHT dengan media Bendera 

Angka dan model pembelajaran TGT dengan media Bendera Angka telah mencapai 

ketuntasan individual maupun klasikal.  

6. Dari uji statistik diperoleh persamaan regresi pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran NHT dengan media Bendera Angka yaitu , 

sehingga terdapat pengaruh positif antara keaktifan terhadap prestasi belajar matematika 

58%. Persamaan regresi pada kelas yang menggunakan model pembelajaran TGT 

dengan media Bendera Angka yaitu , sehingga terdapat 

pengaruh positif antara keaktifan terhadap prestasi belajar matematika sebesar 69%.  
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Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran NHT dan TGT dapat dikatakan efektif.  
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