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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe NHT 
terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Desain penelitian dalam 
penelitian ini quasi experiment atau eksperimen semu yang terdiri dari dua kelompok 
penelitian yaitu kelas eksperimen (kelas perlakuan) dan kelas kontrol. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Siswa SMP Negeri 1 Banjar Agung Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Sampel penelitian adalah kelas VIII A sebagai kelas eksperimen 
dan VIII B sebagai kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 28 siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen tes kemampuan berpikir kritis 
matematis siswa. Analisis data kemampuan berpikir kritis matematis siswa 
menggunakan uji-t yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji nomalitas dan 
homogen. Hasil analisis uji-t menunjukkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 
yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik dari pada siswa yang 
memperoleh pembelajaran konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa. 
 
Kata Kunci: kemampuan berpikir kritis matematis, NHT, pembelajaran kooperatif 
 
 

Abstract 
This study was conducted to determine the effect of cooperative learning type NHT on 
students' mathematical critical thinking ability. The research design in this research is a 
quasi experiment consisting of two research groups namely experimental class 
(treatment class) and control class. The population in this study is all students of class 
VIII Students SMP Negeri 1 Banjar Agung Lesson Year 2013/2014. The research 
sample is class VIII A as experimental class and VIII B as control class, each of which 
is 28 students. The data was collected using the students' mathematical critical thinking 
test. Data analysis of students' critical thinking ability mathematically using t-test which 
previously conducted a prerequisite test that is normality and homogeneous test. The 
result of t-test analysis showed that mathematical critical thinking ability of students 
who gain NHT type cooperative learning is better than students who get conventional 
learning, so it can be concluded that NHT type cooperative learning has an effect on 
increasing critical thinking ability student's. 
 
Keywords:  critical thinking ability, cooperative learning, NHT 
 
 
 
 
 

mailto:sujarirahmanto@yahoo.co.id


-  
 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN 
 Membangun Generasi Berpendidikan dan Religius Menuju Indonesia Berkemajuan 

Seminar Nasional Pendidikan 2017 
15 

ISBN : 978-602-70313-2-6 

1. PENDAHULUAN 
Mata pelajaran matematika perlu diajarkan kepada semua peserta didik di 

sekolah dasar dan sekolah menengah untuk membekali peserta didik dengan 
kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 
bekerjasama. Tujuan mata pelajaran matematika di Indonesia dituangkan dalam 
standar isi, bahwa “Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta 
didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 
berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama” 
[1]. 

Berpikir kritis merupakan kemampuan kognitif yang harus dimiliki dan 
dikembangkan oleh siswa. Dalam memecahkan suatu permasalahan, diperlukan data 
yang tepat untuk diambil sebuah keputusan yang tepat, mengambil sebuah keputusan 
yang tepat maka diperlukan pola berpikir kritis. Berpikir kritis adalah aktivitas terampil, 
yang bisa dilakukan dengan baik atau sebaliknya, dan pemikiran kritis yang baik akan 
memenuhi beragam standar intelektual, seperti kejelasan, relevansi, kecukupan, 
koherensi, dan lain-lain [2]. Selanjutnya Purwanto [3] berpikir merupakan daya yang 
paling utama, dalam mengkaji gagasan maupun pemecahan masalah diperlukan 
proses berpikir. Proses berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi yang salah satunya 
adalah proses berpikir kritis matematis, sedangkan Murarry [4] menyampaikan bahwa 
berpikir kritis merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dikembangkan di 
sekolah, guru diharapkan mampu merealisasikan pembelajaran yang mengaktifkan 
dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. 

Indikator kemampuan berpikir kritis matematika mencakup: (1) Penguasaan 
konsep, merupakan kemampuan siswa untuk dapat mengidentifikasi karakteristik 
penyelesaian dari suatu permasalahan dan menjelaskannya; (2) Generalisasi, 
merupakan kemampuan siswa untuk dapat menganalisis dan menarik inferensi suatu  
masalah serta menjelaskannya; (3) Algoritma, merupakan kemampuan siswa untuk 
dapat mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan menjelaskannya; (4) 
Pemecahan masalah, merupakan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang 
diketahui, yang ditanyakan, dan memeriksa kecukupan unsur yang diperlukan dalam 
soal, menyusun model matematika dan menjelaskannya, serta memeriksa kebenaran 
hasil jawaban [5]. 

Kenyataan di lapangan sampai saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa belum mampu dikembangkan secara 
optimal. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pembelajaran matematika yang  biasa 
dilakukan selama ini masih kurang efektif, karena masih memposisikan guru sebagai 
posisi sentral, sehingga kemampuan berpikir kritis matematis siswa kurang terlatih 
yang mengakibatkan siswa cenderung pasif. Pada hasil penelitian tentang rendahnya 
kemampuan berpikir matematis, diungkapkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir 
kritis disebabkan upaya pengembangan kemampuan berpikir kritis di sekolah-sekolah 
jarang dilakukan. Rendahnya kemampuan berpikir kritis matematika siswa juga dapat 
dilihat dari hasil jawaban siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika di sekolah 
yang masih belum memuaskan [6]. 

Menyikapi masalah tersebut, maka diperlukan penyelesaian yang tepat, dimana 
diperlukannya model pembelajaran yang dapat memacu keaktifan siswa. Guru 
mengalami kesulitan dalam mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan dengan baik, 
di lain pihak siswa menghadapi kesulitan bagaimana menyelesaikan masalah yang 
diberikan guru [7]. Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan adalah 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pembelajaran 
kooperatif tipe NHT secara umum harus memenuhi fase-fase pembelajaran NHT. 
Fase-fase tersebut yaitu 1) menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa; 
2) penomoran; 3) menyajikan informasi dan mengajukan pertanyaan/permasalahan; 4) 
berpikir bersama; 5) menjawab; 6) evaluasi; 7) Pemberian penghargaan. Dari fase-fase 
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yang dilakukan, pembelajaran kooperatif tipe NHT memberikan manfaat terhadap 
menumbuhkan rasa percaya diri menjadi lebih tinggi, memperbaiki kehadiran dan 
meningkatkan hasil belajar yang lebih tinggi. 

Berdasarkan pemaparan mengenai tahapan-tahapan dari pembelajaran 
kooperatif  tipe NHT, diduga pembelajaran ini dapat meningkatkan berpikir kritis 
matematis, dan dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran untuk perbaikan dari 
bentuk pembelajaran yang selama ini masih memiliki kelemahan. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis lebih lanjut tentang esensi pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan bagaimana pengaruhnya 
dari model pembelajaran ini terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 
 
2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuasi 
eksperimen. Pada metode penelitian kuasi eksperimen ini, subjek tidak dipilih secara 
acak tetapi peneliti menerima subjek apa adanya. Desain pada penelitian ini yaitu 
desain kelompok kontrol non-ekuivalen [8] berikut: 
 
Kelas Eksperimen : O        X   O 
Kelas Kontrol  : O   O    
 
Keterangan: 
O : Pretes atau Postes 
X : Pembelajaran Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
 : Subjek tidak dikelompokkan secara acak 
 

Gambar 1.  Desain Penelitian 
 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Banjar Agung 
pada semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Peneliti akan melakukan penelitian 
terhadap dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas 
kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan perlakuan dengan 
pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe NHT dan Kelas kontrol adalah kelas yang 
mendapatkan perlakuan dengan pembelajaran konvensional. Jumlah siswa pada kelas 
VIII A sebagai kelas eksperimen 1 yaitu siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif 
tipe NHT sebanyak 28 siswa dan pada kelas VIII B sebagai kontrol yang mendapat 
pembelajaran konvensional sebanyak 28 siswa, sehingga jumlah siswa pada kedua 
kelas sampel adalah 56 siswa. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pembahasan ini, akan diuraikan deskripsi mengenai kegiatan 
pembelajaran, analisis data hasil penelitian serta pembahasan dari keseluruhan 
tindakan pembelajaran yang dilaksanakan selama penelitian. Untuk mengukur 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa digunakan tes berbentuk uraian. Data yang 
dianalisis adalah data hasil postes siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif 
tipe NHT dan kelas konvensional untuk mengetahui pengaruh pembelajaran terhadap 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Pada Tabel 1 menunjukkan deskriptif data 
postes siswa kelas eksperimen dan kelas konvensional untuk kemampuan berpikir 
kritis matematis siswa. 
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Tabel 1.  Statistik Deskriptif Postes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Nilai 
NHT Konvensional 

N Xmin Xmaks  
N Xmin Xmaks  

Postes 31 11.00 21.00 16.8 80 29 11.00 21.00 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas skor postes kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, bahwa data kedua kelas berdistribusi normal dan varians kedua 
kelas homogen, maka bisa dilanjutkan pada uji perbedaan postes menggunakan 
independent sample t-test. Hasil uji perbedaan rataan postes kemampuan berpikir kritis 
matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
 

Tabel 2. Uji Perbedaan Rataan Skor Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

t-test for Equality of Means 
Keterangan Kesimpulan 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

Sig. (1-
tailed) 

2.063 58 0.044 0,022 H0 Ditolak Terdapat Perbedaan 

        
Hasil uji perbedaan rataan postes kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut 
diketahui bahwa nilai Sig. (1-tailed) yaitu 0,022 lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga 

H0 ditolak. Hasil ini berarti  kedua kelas memiliki kemampuan berpikir kritis matematis 
yang berbeda secara signifikan. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa 
kelas NHT lebih baik daripada siswa kelas konvensional. Dengan demikian terbukti 
bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 
kooperatif tipe NHT lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 
konvensional, sehingga menunjukkan kooperatif tipe NHT memberikan pengaruh yang 
positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan terhadap 
hasil-hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT memberikan pengaruh terhadap kemampuan 
berpikir kritis matematis. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dijadikan 
sebagai alternatif pembelajaran di jenjang SMP dalam upaya mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis matematis siswa.   
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