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Sistem pembelajaran yang selama ini diterapkan kebanyakan berfokus pada guru. Peran siswa 

dalam setiap pembelajaran hanya sebagai pendengar yang pasif. Dengan adanya masalah 

tersebut mendorong pihak-pihak terkait mengadakan perubahan agar model-model 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah dapat lebih baik. Salah satu model 

pembelajaran yang telah dikembangkan dan diyakini dapat meningkatkan kinerja siswa 

adalah pembelajaran kooperatif. Salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif adalah tipe 

Numbered-Head-Together (NHT), tipe ini menantang untuk memberi waktu siswa berfikir 

lebih banyak, menjawab, dan saling membantu satu sama lain karena pembelajaran dilakukan 

dengan berkelompok. Dalam pembelajaran peran motivasi sangat penting, maka dalam 

penelitian ini diterapkan strategi motivasi model ARIAS. Dengan dukungan motivasi yang 

cukup seperti motivasi model ARIAS, guru dituntut untuk menanamkan rasa percaya diri 

pada siswa, mengadakan kegiatan yang relevan, membangkitkan minat/perhatian siswa, 

melakuakan evaluasi dan menumbuhkan rasa dihargai/bangga pada siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktifitas siswa dan guru, bagaimana 

keterampilan kooperatif siswa serta bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran pertidaksamaan linier satu variabel dengan menggunakan strategi motivasi 

yang berorientasi pada pembelajaran kooperataif di kelas VII-G SMP Negeri 1 Mojokerto. 

Penelitian ini menggunakan strategi yang dikhususkan pada strategi motivasi model ARIAS 

dan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered-Head-Together (NHT). Subyek 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII-G yang berjumlah 40 siswa. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif, sedangkan 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan tes akhir. Data 

yang dikumpulkan berupa aktifitas siswa dan guru selama proses pembelajaran, ketrampilan 

kooperatif siswa dan hasil tes siswa. 

Dari penelitian ini diperoleh data aktivitas guru selama pembelajaran dikategorikan sangat 

baik karena sesuai dengan kriteria rentang aktivitas guru, sedangkan data aktivitas siswa 

selama pembelajaran dikategorikan baik, aktivitas siswa terlihat meningkat pada pertemuan 

II. Keterampilan kooperatif siswa selama pembelajaran dikategorikan cukup baik, pada 

keterampilan kooperatif siswa dapat dilihat kemapuan siswa saat bekerja sama dalam 

kelompok. Kebanyakan siswa lebih suka bertanya pada teman sekelompoknya dari pada 

bertanya langsung pada guru. Siswa juga kurang dalam menjawab pertanyaan guru. Dari hasil 

tes akhir ketuntasan individu dicapai oleh 30 siswa dari 40 siswa. Pembelajaran 

pertidaksamaan linier satu variabel dengan menggunakan strategi motivasi yang berorientasi 

pada pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat dilihat dari 

keaktifan dan antusias siswa selama proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar 

 


