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 ABSTRACT  

 

This research aimed at improving students learning outcomes in teaching 

and learning process at SMK N 1 Pekanbaru by applying cooperative learning 

model of numbered heads together structural in mathematics lesson. This research 

using classroom. It uses classroom research. It was conducted in two cycles. The 

outcomes for this research were gained from observation sheets and written test. 

The result from first cycle found that the percentage of students who achieve 

KKM was gained from 31,43 % to 68,57 %. On the second test, the percentage of 

students who achieve KKM is 97,14 %. There were six group awarded super team 

on first cycle and seven group awarded as super team on second cycle. The 

conclusion of the study showed that the implementing of cooperative learning 

model for numbered heads together structural approach could improving students 

learning outcomes mathematic. 
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PENDAHULUAN 

 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang 

pesat baik meteri maupun kegunaannya. Matematika merupakan ilmu yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir manusia. Matematika 

membekali siswa untuk mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif. Oleh sebab itu, pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa dimulai dari sekolah dasar. 

Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, 

penetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kujuruannya (BNSP, 2006). 

Tujuan pembelajaran matematika yaitu: (a). Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

logaritma, secara luwes, akurat, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah, (b)  
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Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan  gagasan dan 

pernyataan matematika (c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh (d) Mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

(e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika 

serta sikap ulet dan percaya diri  dalam  pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari guru matematika kelas 

X Akutansi (AK) 3 SMK Negeri 1 Pekanbaru dengan jumlah siswa 35 orang, 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mata pelajaran matematika adalah 

75. Tabel dibawah ini menggambarkan persentase siswa yang mencapai KKM 

pada materi Persamaan dan Pertidaksamaan, dan Matriks. 

Tabel 1. Persentase ketercapaian KKM Mata Pelajaran siswa kelas X AK 

3 SMK N 1 Pekanbaru Semester Ganjil T.A 2011/2012 

No Materi 

Pokok 

Jumlah siswa Jumlah siswa 

yang mencapai 
KKM 

Persentase 

Ketercapaian 
KKM 

1. Persamaan dan 

pertidaksamaan 
35 siswa 

10 siswa 28,6  % 

2
2. 

Matriks 7 siswa 20 % 

Sumber :Guru Matematika Kelas X AK 3 SMK N 1 Pekanbaru  

Berdasarkan fakta dari Tabel 1, ketercapaian KKM siswa di kelas X AK 3 

dapat dituliskan masih rendah. Untuk mencari sebab rendahnya ketercapaian 

KKM siswa, maka peneliti melakukan observasi terhadap pembelajaran 

matematika kelas X AK 3 SMK N 1 Pekanbaru. Dari hasil pengamatan proses 

pembelajaran di kelas X AK 3 SMK N 1 Pekanbaru diperoleh data sebagai berikut 

: Pada kegiatan pendahuluan, guru hanya menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik, serta mengecek tugas rumah, seharusnya pada kegiatan awal guru juga 

membangkitkan motivasi siswa dan melakukan apersepsi sesuai dengan kegiatan 

awal pada permendiknas nomor 41 tahun 2007. Pada kegiatan inti, guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan contoh soal kemudian membuat latihan 

siswa, Untuk memotivasi siswa, guru merangking siswa. Hal ini menyebabkan 

siswa yang pandai tidak mau mengajarkan siswa yang lain. Seharusnya guru 

membelajarkan siswa untuk menemukan, membentuk dan mengembangkan 

pengetahuan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada kegiatan penutup, guru hanya memberi PR, seharusnya guru 

juga menyimpulkan pelajaran, melakukan penilaian, umpan balik, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya (Permendiknas 

nomor 41 tahun 2007). Peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika 

kelas X AK 3 SMK N 1 Pekanbaru. Menurut penuturan guru, siswa kelas X AK 3 

SMK N 1 Pekanbaru saat guru menjelaskan pelajaran semua aktif menjawab 

pertanyaan guru secara serentak. Namun, bila ditanya satu persatu bagaimana 
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proses pencarian jawaban materi, hanya empat sampai enam orang yang bisa 

menjawab. Siswa yang bisa menjawab itu hanya siswa dengan kemampuan 

intelektual tinggi. Saat melakukan latihan banyak siswa yang tidak bisa menjawab 

soal ujian. Untuk memotivasi seluruh siswa, guru memberi nilai tambahan dengan 

beberapa syarat. Tapi kenyataanya, yang mendapatkan nilai tambahan adalah 

beberapa siswa yang sama. Usaha yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas X AK 3 SMK N 1 Pekanbaru adalah 

menerapkan model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural Numbered 

Heads Together (NHT). Peneliti melakukan penelitian saat siswa berada dikelas 

XI AK 3 SMK N 1 Pekanbaru. Perlu diperhatikan bahwa siswa yang berada di 

kelas XI AK 3 adalah siswa yang berasal dari kelas X AK 3. Tidak ada perubahan 

atau pertukaran siswa antar kelas yang terjadi di Sekolah Kejuruan Menengah 1 

Pekanbaru. 

Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan pada siswa yang 

berkerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik, baik kelompok bawah 

maupun kelompok  atas. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa 

kelompok bawah. Dalam proses tutorial ini, siswa kelompok atas akan meningkat 

kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor kepada teman 

sebaya yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan ide-ide 

yang terdapat di dalam materi tertentu. Number Heads Together (NHT) adalah 

suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993) untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. NHT 

terdiri dari empat tahap yaitu penomoran, pengajuan pertanyaan, berfikir bersama, 

dan menjawab. Pada penelitian siswa akan dibagi kedalam kelompok heterogen 

yang terdiri atas 4-6 orang siswa. Masing-masing anggota kelompok akan diberi 

kartu identitas dengan tulisan misalnya 1A (artinya: siswa nomor satu dari 

kelompok A). Guru membagikan LKS yang didalamnya terdapat soal latihan yang 

merupakan bagian dari tahap mengajukan pertayaan. Siswa mengerjakan LKS dan 

tidak mengerjakan soal latihan sebelum ada perintah dari guru. Kemudian murid 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah mendapat perintah dari 

guru, siswa megerjakan soal latihan. Seluruh kelompok berdiskusi dan 

memastikan setiap anggota kelompok faham dengan jawaban kelompok. 

Selanjutnya guru memanggil nomor siswa. Siswa yang nomornya dipanggil 

berdiri. Guru memilih siswa dari kelompok mana yang akan maju. Siswa yang 

terpilih akan menjawab pertanyaan sesuai bagian yang ditentukan oleh guru. Hal 

ini membuat pemerataan proses pembelajaran, menuntut siswa untuk lebih aktif 

meningkatkan pemahaman, dan meningkatkan tanggung jawab siswa dengan 

adanya penomoran. Diharapkan setelah dilaksanakan penelitan, hasil belajar siswa 

dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian permasaalahan rendahanya hasil belajar matematika 

siswa kelas XI AK 3 SMK N 1 Pekanbaru maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah  Apakah penerapan pembelajaran Kooperatif Pendekatan Struktural 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AK 3 

SMK Negeri 1 pekanbaru pada materi pokok logika matematika semester ganjil 

tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan hasil 
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belajar matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

pendekatan struktural NHT. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SMK N 1 Pekanbaru di kelas XI AK 3. Penelitian 

dilakukan mulai dari tanggal 10 Juli 2012 dan selesai pada tanggal 5 September 

2012. Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas XI AK 3. Bentuk penelitian adalah 

penelitian tindakan kelas yaitu penelitian untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar siswa dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Penelitian 

tindakan kelas terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Penelitian dilaksanakan sebanyak dua siklus. Siklus 

pertama terdiri dari empat kali pertemuan pembelajaran dan satu kali ulangan 

harian 1. Siklus kedua terdiri dari tiga kali pertemuan pembelajaran dan satu kali 

ulangan harian. Langkah penelitian yang pertama adalah tahap pelaksanaan yaitu 

menyiapkan instrupen penelitian dan pengumpulan data. Intrumen penelitan 

terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS),dan kartu identitas siswa. Instrumen pengumpulan data terdiri dari 

lembar pengamatan guru dan siswa serta soal ulangan harian satu dan dua.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik 

observasi dan teknik tes. Teknik observasi dilakukan mengisi lembar pengamatan 

guru dan siswa selama proses pembelajaran. Teknik tes hasil belajar berupa 

ulangan harian satu dan dua. Data yang diperoleh pada penelitian berupa data 

hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa selama tujuh kali proses pembelajaran 

dan hasil ulangan harian siswa yang dilaksanakan sebanyak dua kali. Data 

tersebut kemudian dianalisis. Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif naratif. 

Analisis data aktivitas guru dan peserta didik diperoleh dari lembar pengatamatan 

aktivitas guru dan peserta didik selama pelaksanaan tindakan. Setelah melakukan 

proses pembelajaran disetiap pertemuannya, guru dan pengamat mendiskusikan 

hasil pengamatan dan menemukan kelemahan yang terjadi pada pertemuan ini 

untuk diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Setelah selesai satu siklus, peneliti dan 

pengamat mendiskusikan lembar pengamatan untuk mengetahui kelemahan dan 

peningkatan yang terjadi pada siklus satu. Kelemahan pada siklus satu akan 

dijadikan refleksi untuk diperbaiki di siklus dua. 

Analisis data hasil belajar yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Analisis data nilai perkembangan dan penghargaan kelompok dilakukan 

berdasarkan selisih nilai skor dasar dan ulangan harian. Selisih nilai 

tersebut dihitung untuk setiap siswa. Selisih tersebut akan menentukan 

nilai perkembangan individu. Nilai perkembangan individu akan 

disumbangkan untuk menentukan nilai perkembangan kelompok dan 

penghargaan kelompok. Nilai perkembangan disajikan dalam betuk tabel. 
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2. Analisis ketercapaian KKM Indikator dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Nilai per indikator =
𝑆𝑃

𝑆𝑀
 × 100 

Ket: SP = skor yang diperoleh siswa 

 SM = skor maksimum 

Siswa dikatakan mencapai KKM untuk setiap indikator jika siswa 

memperoleh nilai ≥ 75 

3. Analisis keberhasilan tindakan berlandaskan pendapat dari Suyanto (1997) 

yang menuliskan bahwa tindakan berhasil apabila keadaan setelah 

tindakan lebih baik. Data sebelum tindakan adalah skor dasar siswa, 

sedangkan data setelah tindakan adalah nilai ulangan harian. Analisis 

keberhasilan tindakan dalam penelitian ini terdiri dari ketercapaian KKM, 

distribusi frekuensi hasil belajar, dan rata-rata nilai siswa. Penelitian 

dikatakan berhasil jika siswa mengalami peningkatan hasil belajar untuk 

ketiga kriteria analisis keberhasilan tindakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian berupa hasil observasi aktifitas guru dan siswa kelas 

XI AK 3 SMK N 1 Pekanbaru sebagai berikut: 

Siklus I: 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan dan 

satu kali ulangan harian. Pembelajaran dilaksanakan mulai dari hari selasa 10 juli 

2012 sampai dengan hari rabu 1 Agustus 2012. Peneliti bertindak sebagai guru 

telah melaksanakan proses pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT. 

Kelemahan peneliti dalam pelaksanaan siklus satu adalah masalah pengalokasian 

waktu. Dalam beberapa kali pertemuan, peneliti tidak melaksanakan tahap 

evaluasi karena waktu pembelajaran telah habis. Siswa masih kurang tertib dalam 

proses belajar, siswa menyalin hasil kerja kelompok lain dan tidak berdiskusi 

dengan kelompoknya sendiri. Pada saat presentasi siswa hanya membaca hasil 

diskusi kelompok, seharusnya siswa mampu menjelaskan apa yang mereka tulis 

dikertas karton sebagai kesimpulan kelompok. 

 

Siklus II: 

Kegiatan pembelajaran pada siklus dua dilaksanakan sebanyak tiga kali 

pertemuan dan satu kali ulangan harian II. Pembelajaran siklus II dilaksanakan 

mulai dari hari selasa 7 agustus 2012 sampai dengan hari rabu 5 september 2012. 

Dari data aktivitas guru dan siswa pada siklus II diperoleh hasil pelaksanaan 

siklus II lebih baik dari pada siklus I. Seluruh siswa dalam kelompok mamapu 

berdiskusi dengan baik dan tidak hanya menyalin apa yang ditulis oleh teman 

sekelompoknya. Siswa mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh guru 

dengan baik, bahkan ada kelompok yang menyelesaikan tugas lebih cepat dari 

waktu yang diberikan. Aktivitas guru sudah sesuai dengan yang dituliskan pada 

RPP. 
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Pada setiap akhir silkus diadakan ulangan harian. Skor dasar dan nilai 

ulangan harian dijadikan data hasil belajar siswa. Data tersebut digunakan untuk 

melihat skor perkembangan individu, kelompok, ketercapaian KKM indikator dan 

keberhasilan tindakan. Nilai perkembangan berfungsi sebagai motivasi siswa 

untuk mendapatkan penghargaan sebagai kelompok super. Jumlah siswa yang 

mencapai nilai perkembangan 20 dan 30 meningkat dari siklus satu ke siklus dua. 

Hal ini berarti jumlah siswa yang mendapat peningkatan skor dari siklus satu dan 

siklus dua bertambah. Nilai perkembangan individu akan disumbangkan untuk 

nilai perkembangan kelompok dalam rangka pemberian penghargaan kelompok. 

Kelompok yang berhasil mendapat penghargaan super pada siklus satu sebanyak 

enam kelompok dan untuk siklus dua seluruh kelompok mendapat penghargaan 

super.  

 

Analisis Ketercapaian KKM Setiap Indikator 

Tabel 2. Persentase Ketercapaian KKM Indikator Ulangan Harian 1 

No. Indikator Pembelajaran 

Jumlah Siswa 

yang 

Mencapai 

KKM 

Persentase 

(%) 

1. Menentukan kalimat terbuka dan pernyataan 25 71,43 

2. 
Menyatakan pernyataan majemuk berbentuk 

konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. 
28 80 

3. 
 

Menentukan  nilai kebenaran dari suatu 

pernyataan majemuk berbentuk konjungsi, 

disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. 
30 85,71 

4. 

 

Menyatakan  ingkaran atau negasi dari suatu 
pernyataan majemuk berbentuk konjungsi, 

disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. 
16 45,71 

5. 

Menentukan apakah suatu pernyataan majemuk 
merupakan suatu tautologi, kontradiksi, bukan 

tautologi, atau bukan kontradiksi menggunakan 

tabel kebenaran. 

30 87,51 

Sumber : Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Dari tabel 2 ditemukan bahwa untuk indikator pembelajaran empat hanya ada 16 

siswa yang mencapai KKM. Kesalahan yang diperbuat oleh siswa adalah tidak 

bisa menuliskan ingkaran dari kalimat berbentuk konjungsi atau implikasi. Untuk 

KKM indikator empat sebaiknya perlu diadakan remedial. Namun, pada 

penelitian ini, peneliti tidak melakukan program remedial. 
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Tabel 3. Persentase Ketercapaian KKM Indikator Ulangan Harian 2 

No. Indikator Pembelajaran 

Jumlah Siswa 

yang 

Mencapai 
KKM 

Persentase 

(%) 

1. 
Menentukan konvers dari pernyataan berbentuk 

implikasi 
35 100 

2. 
Menentukan invers dari pernyataan berbentuk 
implikasi 

32 94,27 

3. 

 

Menentukan nilai kebenaran invers. 
35 100 

4. 
 

Menentukan nilai kebenaran dari kontraposisi. 
31 88,57 

Sumber : Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Dari tabel 3, diperoleh data bahwa sebagian besar siswa yang mencapai KKM 

untuk setiap indikator. Namun kelemahan untuk ulangan harian dua adalah soal 

ulangan harian dua memiliki tingkat kesulitan yang mudah. Hal ini diketahui 

setelah peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. 

 

Analisis Ketercapaian KKM 

Tabel 4. Ketercapaian KKM Siswa 

 
Skor Dasar 

Ulangan 

Harian 1 

Ulangan 

Harian 2 

Jumlah siswa yang 

mencapai KKM 
11 24 34 

Persentase siswa yang 

mencapai KKM 
31,43 % 68,57 % 97,14 % 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4, diperoleh terjadi kenaikan 

persentase siswa yang mencapai KKM dari skor dasar ke ulangan harian 1 

sebanyak 37,14 % atau terjadi peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 13 orang siswa. selanjutnya terjadi kenaikan persentase siswa yang 

mencapai KKM dari skor dasar ke ulangan harian 2 sebanyak 65,71 % atau terjadi 

peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 23 orang siswa. Karena 

terjadi peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM dari skor dasar ke ulangan 

harian 1 atau dari skor dasar ke ulangan harian 2 maka syarat keberhasilan 

tindakan terpenuhi. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa. 

Interval 

Banyak Siswa 

Skor 

Dasar 
UH I UH II 

0-16 3 0 0 

17-33 5 0 0 
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34-50 5 3 0 

51-67 10 5 0 

68-84 7 8 3 

85-100 5 19 32 

Jumlah Siswa 35 35 35 

Sumber : Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Data yang ada pada tabel 5 menunjukkan perubahan jumlah siswa pada 

tiap kriteria pada skor dasar, UH 1, dan UH 2. Banyak siswa yang masuk dalam 

rentang 0-16 berkurang. Pada skor dasar siswa yang masuk pada rentang 0-16 ada 

tiga orang, sendangkan pada UH 1 dan UH 2 tidak ada siswa yang masuk rentang 

tersebut. Pada kriteria 17-33, 34-50, dan 51-67 juga mengalami penurunan jumlah 

siswa dari skor dasar ke UH1 dan dari skor dasar ke UH 2. Artinya, jumlah siswa 

yang mempunyai skor dibawah 68 berkurang dari sebelum tindakan dan setelah 

diadakannya tindakan. Sedangkan pada kelompok 68-84 dan 85-100, terjadi 

kenaikan banyak siswa yang menempati kriteria tersebut dari skor dasar ke UH 1 

atau dari skor dasar ke UH 2. Penurunan jumlah siswa yang menempati kelompok 

17-33, 34-50, dan 51-67 serta kenaikan jumlah siswa yang menempati kelompok 

68-84 dan 85-100 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada UH 1 lebih baik 

dari pada skor dasar atau pada UH 2 lebih baik dari pada  skor dasar. 

 

Tabel 6. Rata-Rata Hasil Belajar Siswa 

 Skor Dasar UH I UH II 

Rata-rata 56,51 80,31 96,61 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Data dari tabel 6 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa dari skor dasar ke ulangan harian 1 sebesar 23,8 dan terjadi 

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari skor dasar ke ulangan harian dua 

sebesar 40,1. Artinya data memenuhi syarat keberhasilan tindakan. 

Seluruh analisis keberhasilan tindakan menunjukkan peningkatan hasil 

belajar matematika siswa kelas XI AK 3 SMK N 1 Pekanbaru. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil. Hipotesis tindakan yang 

diajukan dapat diterima kebenarannya karena pembelajaran kooperatif pendekatan 

struktural NHY dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI AK 

3 SMK N 1 Pekanbaru. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisa pelaksanaan penelitian dan analisa hasil belajar serta 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif pendekatan 

struktural Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas XI Akutansi 3 SMK Negeri 1 Pekanbaru semester ganjil 
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tahun pelajaran 2012/2013 pada materi pokok Logika Matematika kompetensi 

dasar Mendeskripsikan pernyataan dan bukan pernyataan (kalimat terbuka), 

Mendeskripsikan  ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dan 

ingkarannya, dan Mendeskripsikan Invers, Konvers dan Kontraposisi. 

Memperhatikan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka 

peneliti mengajukan saran yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif pendekatan struktural NHT pada pembelajaran matematika yaitu  

penerapan pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam proses pembelajaran di 

sekolah. 
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