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ABSTRAK 
Nur Hidayah, PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT (NUMBERED HEADS 
TOGETHER) KELAS III SDN KLUMPRIT 03 KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2009/ 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2010.  
Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) kelas 
III SDN Klumprit 03 tahun ajaran 2009/ 2010.  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dan lembar observasi. 
Instrumen soal dan lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
prestasi belajar matematika siswa kelas III SDN Klumprit 03 pada materi keliling 
persegi dan persegi panjang.  
Langkah dalam penelitian terdiri dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Sebagai 
subjek penelitian adalah siswa kelas III SDN Klumprit 03. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, pencatatan arsip dan dokumentasi, tes dan perekaman. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif yang terdiri dari 
tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau 
verifikasi. Penelitian proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan sikap 
(afektif) dan ketrampilan (psikomotorik) siswa dalam proses pembelajaran.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Prestasi belajar matematika pada 

materi keliling persegi dan persegi panjang meningkat dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT baik dilihat dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan 

yaitu pada tes awal sebesar 58,5; siklus I 71,5; dan pada siklus II naik menjadi 79,8. 

Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan 67) pada tes awal 35%, tes siklus I 75% 

dan pada siklus II 95% siswa. Dari aspek afektif terlihat adanya peningkatan yang 

sebelumnya pada pra tindakan mayoritas siswa termasuk ke dalam kriteria rendah 

yaitu 65%, lalu pada siklus I naik sebanyak 65% termasuk kriteria tinggi dan pada 

siklus II didomunasi kriteria sangat tinggi yaitu 70%. Sama halnya dengan kriteria 

psikomotorik yang mengalami peningkatan, yaitu pada pra tindakan didominasi 

kriteria sedang sebanyak 40%, siklus I 70% termasuk kriteria tinggi dan 80% 

termasuk kriteria sangat tinggi pada siklus II (2) Terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu waktu yang 

diperlukan dalam pembelajaran membutuhkan banyak waktu, sulitnya siswa 

berinteraksi dengan teman dan guru sulit dalam mengendalikan siswa. 
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ABSTRACT 
Nur Hidayah. Improving Mathematics Learning Archievement Through Numbered 
Heads Together (NHT) type of Cooperative Learning Model of the third grade 
students of SDN Klumprit 03 Sukoharjo in the Academic Year 2009/ 2010, Thesis. 
Surakarta, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 
2010.  
This research is aim to increase mathematics learning archievement through 
Numbered Heads Together (NHT) type of cooperative learning model students of the 
third year students of SDN Klumprit 03 in the academic year 2009/ 2010.  
The instrument of this research are test and observation. The data collecting of 
students mathematics learning archievement of the third grade students of SDN 
Klumprit 03 are obtained by using test and observation in major of square rectangle 
circumference.  
The step of this research consists of two cycles. Every cycle consists of two sessions. 
The sessions included planning, action, observation and reflection. As a subject 
research is third grade students of SDN Klumprit 03. The collecting data technique by 
using recording, observation archives and documentation, test and recorded. The data 
analysis technique by using interactive analysis technique model which consist of 
three component analysis namely data reduction, data presentation and conclusion or 
verification improvement of affective and psykomotoric students in learning process.  
Based on the research study can be result: (1) The mathematics learning achievement 
in major of the square and rectangle circumference improve by using NHT type of 
cooperative learning model in cognitive, affective and psykomotoric aspect. It can be 
seen from the mean of the students class value improve from pre test 58,5; the first 
cycle is 71,5 and the second cycle improve be 79,8. The students who complete 
(minimum completeness 67) from the pre test is 35%, the first cycle is 75% and the 
second cycle is 95% students. In the affective aspect had happened the raising that 
before the pre action of student majority of including into low criterion was 65%, 
then at cycle I went up amount of 65% including high criterion and the cycle II was 
dominated by very high was 70%. The mentioned of also happened in psychomotoric 
criterion of improvement, that was at the pre action had dominated by the proper 
criterion was 40%, the cycle I was 70% including high criterion and it’s 80% in very 
high criterion at cycle II. (2) There are some constrains to apply NHT type of 
cooperative learning process namely it nedds long time in learning process, the 
difficulty of the students to interact with ther friends and the difficulty of teacher to 
control the students. 
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PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan 

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

pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses 

pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan 

rasa tanggung jawab yang besar. Akan tetapi perkembangan dunia pendidikan banyak 

terhambat oleh berbagai masalah, salah satu masalah yang dekat dengan hal tersebut 

yaitu pada segi pembelajaran. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam 

pembelajaran adalah tentang prestasi belajar siswa. Kenyataan yang terjadi adalah 

prestasi belajar siswa rata-rata masih rendah, terutama pada mata pelajaran 

matematika yang tergolong rendah jika dibanding dengan mata pelajaran lain. 

Padahal matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dinilai 

cukup memegang peranan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, 

karena matematika merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara 

logis dan sistematis. Sehingga matematika tidak hanya berperan pada ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga sangat berperan pada ilmu pengetahuan sosial, karena  

matematika bersifat eksak dan rasional logis. Hal ini sejalan dengan pendapat Kline 

dalam Suriasumantri (1978: 72) bahwa, “Matematika merupakan puncak 

kegemilangan intelektual. Disamping mengenai matematika sendiri, matematika 

merupakan bahasa, proses dan teori. perhitungan matematika menjadi dasar desain 

ilmu teknik. Bahkan jatuh bangunnya suatu negara ini tergantung dari kemajuan 

dibidang matematika”. Mengingat begitu besarnya peran matematika, maka perlu 

adanya peningkatan mutu pembelajaran matematika. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan adalah peningkatan prestasi belajar matematika siswa di sekolah.  

Pada kenyataannya matematika sering kali dianggap sebagai mata pelajaran 

yang sulit dimengerti. Indikasinya dapat dilihat dari prestasi belajar matematika siswa 

yang masih banyak dibawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Banyak siswa 

mulai tidak kritis dan tidak kreatif terhadap pelajaran yang diterimanya, artinya siswa 
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hanya sekedar menerima sesuatu yang baru. Siswa tidak semangat untuk mencari dan 

menemukan sesuatu yang baru. Motivasi mereka untuk belajar matematika sangat 

rendah. Hal ini dikarenakan untuk dapat memahami materi didalamnya terkadang 

perlu adanya kejelian dalam berfikir, ketelitian dalam pengerjaan, dan waktu yang 

cukup untuk mengadakan latihan-latihan, baik pada jam pelajaran mapun diluar jam 

pelajaran. Pada umumnya proses belajar mengajar di sekolah masih termasuk 

tradisional konvensional dalam arti sangat terstruktur, guru banyak menggunakan 

metode ceramah dan sangat sedikit tuntutan aktif dari anak. Akibatnya sebagian anak 

menjadi malas dan bahkan motivasi mereka untuk belajar sangat kurang. Minat dan 

motivasi belajar akan tumbuh dan terpelihara apabila kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan secara bervariasi, baik melalui model maupun metode pembelajaran. 

Di Indonesia mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang dipelajari dari tingkat Sekolah Dasar (SD). Di Sekolah Dasar mata 

pelajaran matematika diajarkan pada kelas rendah maupun kelas tinggi. Konsep 

disampaikan dari yang konkrit sampai ke abstrak. Meskipun pada dasarnya  

matematika itu bersifat abstrak, tetapi pada kenyataannya tahap berpikir siswa di 

Sekolah Dasar bersifat konkrit. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soedjadi (2000: 

41) mengungkapkan bahwa, “Objek matematika bersifat abstrak. Sifat abstrak objek 

matematika tersebut tetap ada pada matematika sekolah, hal itu merupakan salah satu 

penyebab seorang guru kesulitan mengajarkan matematika di sekolah”.  Guru sebagai 

pendidik harus menyadari bahwa siswa memiliki cara berpikir konkrit. Oleh karena 

itu, seorang guru harus berusaha mengurangi sifat abstrak dari objek matematika 

sehingga memudahkan siswa menangkap materi pelajaran, namun pembelajaran tetap 

diarahkan kepada pencapaian kemampuan berpikir abstrak siswa. Guru sebagai 

pendidik umumnya lebih mengutamakan pencapaian target materi yang telah 

ditetapkan dalam satu waktu yang telah ditentukan kurikulum yang berlaku di 

Indonesia. Waktu yang singkat dan materi yang banyak yang dijadikan alasan para 

guru untuk tidak menerapkan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa, 

karena dinilai akan menghabiskan waktu sehingga materi belum selesai sementara 

sebentar lagi Ulangan Akhir Semester (UAS). Akhirnya banyak diantara para guru 

yang hanya mengandalkan penyampaian materi menggunakan model pembelajaran 
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konvensional lalu memberikan contoh soal kemudian memberi tugas dan latihan. 

Model pembelajaran konvesional yakni suatu model pembelajaran yang banyak 

didominasi oleh guru, sementara siswa duduk secara pasif menerima informasi 

pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diduga merupakan salah satu penyebab 

terhambatnya kreativitas dan kemandirian siswa sehingga menurunkan prestasi 

belajar matematika siswa. Pola berpikir yang dikembangkan pun cenderung deduktif, 

memberikan materi secara informatif  kemudian siswa menghafalnya. Cara 

menghafal dalam matematika memang tidak dilarang, akan tetapi hendaknya siswa 

diarahkan untuk berpikir induktif meski dengan sederhana. Kegiatan belajar siswa 

diharapkan memiliki nilai lebih pada pengalaman belajar sepanjang hayat bagi siswa. 

Karena anak didik akan hidup dalam kurun waktu yang penuh persaingan, semestinya 

guru perlu berusaha untuk selalu memperbaiki model pembelajarannya. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan dengan guru 

kelas III sebelumnya dan beberapa siswa kelas III, materi yang dirasakan sulit pada 

mata pelajaran matematika adalah pada perhitungan keliling persegi dan persegi 

panjang. Siswa belum benar-benar dapat memahami konsep yang diajarkan oleh 

gurunya, sehingga hasil dari ulangan harian siswa tersebut kurang memuaskan. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai ulangan harian siswa pada materi keliling persegi dan 

persegi panjang rata-rata masih dibawah nilai KKM. Sehubungan dengan materi 

tersebut, yang menjadi perhatian peneliti adalah bagaimana membuat siswa menjadi 

paham dan mengerti dalam penyelesaian perhitungan keliling persegi dan persegi 

panjang. Kesulitan yang dialami siswa dalam menghitung keliling persegi dan persegi 

panjang adalah siswa kurang dapat memahami dan menguasai konsep-konsepnya. Di 

samping itu, materi ini merupakan materi yang cukup sulit. Hal ini dikarenakan siswa 

baru memperoleh pendalaman tentang sifat perkalian dan pembagian pada kelas III, 

dan pada materi keliling persegi dan persegi panjang ini siswa dituntut 

mengaplikasikannya. Sehingga guru juga akan mengalami kesulitan untuk 

menyampaikan materi kepada siswa, dan akhirnya siswa dalam memahami konsep-

konsep yang telah disampaikan oleh guru kurang dapat menerima dengan baik. Hal 

ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tersebut materi keliling persegi 

dan persegi panjang tersebut. 
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Berdasarkan penuturan guru kelas III SDN Klumprit 03 yang sudah 

mengajar kelas III selama 6 tahun sebelumnya, proses pembelajaran matematika 

masih didominasi oleh guru sehingga keaktifan siswa dalam kelas masih kurang. 

Dalam proses belajar di kelas tidak banyak siswa yang mengajukan pertanyaan. Dari 

sumber yang sama juga diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada materi tersebut 

untuk tahun ajaran  2006/ 2007; 2007/ 2008; 2008/ 2009 berturut-turut adalah sebagai 

berikut 63,02; 64,25; 64,59. Dari data tersebut menunjukkan masih rendahnya 

prestasi belajar siswa pada materi keliling persegi dan persegi panjang pada tiga 

tahun sebelumnya. Nilai tersebut masih dibawah nilai KKM. Karena berdasarkan 

sumber data yang diperoleh dalam KTSP SDN Klumprit 03 dalam tiga tahun 

sebelumnya menunjukkan bahwa KKM nilai Matematika kelas III SDN Klumprit 03 

selama tiga tahun berturut-turut adalah sebagai berikut 65,00; 65,00; 66,00. Jadi, bisa 

dikatakan pembelajaran matematika pada kelas III SD Negeri Klumprit 03 tersebut 

belum tuntas. 

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya, permasalahan 

bermula dari guru yang  dalam penyampaiannya tanpa menggunakan multimetode, 

sehingga kelas terasa menjadi monoton dan membosankan. Misalnya guru dalam 

menyampaikan pelajaran selalu menggunakan metode konvensional/ceramah, dimana 

sudah diketahui secara umum metode ini adalah metode yang paling banyak 

kekurangannya, walaupun motode ini sampai kapanpun akan selalu digunakan. Selain 

guru dalam menyampaikan materi tidak menggunakan media yang dapat 

memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Padahal seusia anak 

SD pemanfaatan media menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi 

verbalisme dalam pembelajaran dan menjadikan yang abstrak menjadi konkrit. 

Sehingga dengan permasalahan itu, siswa merasa matematika menjadi membosankan 

dan terasa sulit dipelajari. Sehubungan dengan itu, peneliti ingin memberikan salah 

satu alternatif  pemecahannya yang diharapkan dapat memberi perubahan yang lebih 

baik khususnya dalam menguasai materi keliling persegi dan persegi panjang juga 

pada keberhasilan dalam mata pelajaran matematika pada umumnya. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan keterlibatan 

aktif guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu pada kurikulum 
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sebelumnya yaitu KBK menekankan bahwa belajar Matematika tidak sekedar 

learning to know, melainkan harus tetap ditingkatkan meliputi learning to do, 

learning to be dan learning to live together (Suyitno, 2004: 60). Oleh karena itu 

dalam pengejaran matematika perlu diperbarui, dimana siswa lebih banyak diberikan 

porsi daripada guru sehingga peran siswa lebih dominan daripada guru. Sasaran 

dalam pembelajaran matematika adalah siswa harus mampu berfikir logis, kritis, dan 

sistematis. 

Untuk mengembangkan potensi learning to live together salah satunya 

adalah melalui model pembelajaran kooperatif. Aktivitas pembelajaran kooperatif 

menekankan pada kesadaran siswa perlu belajar untuk mengaplikasikan pengetahuan, 

konsep, keterampilan kepada siswa yang membutuhkan atau anggota lain dalam 

kelompoknya, sehingga belajar kooperatif dapat saling menguntungkan antara siswa 

yang berprestasi rendah dan berprestasi tinggi. Model pembelajaran kooperatif sangat 

cocok diterapkan pada pembelajaran matematika karena dalam mempelajari 

matematika tidak cukup hanya mengetahui dan menghafal konsep-konsep 

matematika tetapi juga dibutuhkan suatu pemahaman serta kemampuan 

menyelesaikan persoalan matematika dengan baik dan benar. Melalui model 

pembelajaran ini siswa dapat mengemukakan pemikirannya, saling bertukar 

pendapat, saling bekerja sama jika ada teman dalam kelompoknya yang mengalami 

kesulitan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengkaji dan menguasai 

materi pelajaran matematika sehingga nantinya akan meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Slavin tentang pengaruh 

pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar pada semua tingkat kelas dan 

semua bidang studi menunjukkan bahwa kelas kooperatif menunjukkan prestasi 

belajar akademik yang lebih signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol 

(Ibrahim, 2000: 16). 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari empat pendekatan yaitu STAD 

(Student Teams Achievement Division), Jigsaw, Investigasi Kelompok (Teams Games 

Tournament), dan Pendekatan Struktural yang meliputi Think Pair Share dan 

Numbered Heads Together (Trianto, 2007: 49). Melihat penguasaan siswa terhadap 

matematika khususnya materi keliling persegi dan persegi panjang, maka dalam 
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penelitian ini model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together), karena pada model ini siswa menempati 

posisi sangat dominan dalam proses pembelajaran dan terjadinya kerja sama dalam 

kelompok dengan ciri utamanya adanya penomoran sehingga semua siswa berusaha 

untuk memahami setiap materi yang diajarkan dan bertanggung jawab atas nomor 

anggotanya masing-masing.  

NHT (Numbered Heads Together) adalah suatu pendekatan yang 

dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan pertanyaaan kepada seluruh kelas 

(Ibrahim, 2000: 28). Menurut Spencer Kagan dalam Siti Maesuri (2002: 11) NHT 

merupakan struktur sederhana dan terdiri atas 4 tahap yang digunakan untuk 

mereview fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi 

para siswa. Dibentuk kelompok heterogen, setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa, 

setiap anggota memiliki sebuah nomor, guru mengajukan pertanyaan untuk 

didiskusikan bersama dalam kelompok. Guru menunjuk salah satu nomor untuk 

mewakili kelompoknya. Model pembelajaran NHT pada dasarnya merupakan sebuah 

variasi diskusi kelompok yang memiliki ciri yaitu guru hanya menunjuk salah 

seorang siswa yang mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa 

yang akan mewakili kelompoknya tersebut. Sehingga cara ini menjamin keterlibatan 

total siswa. Cara ini upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab 

individual dalam diskusi kelompok. Selain itu model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT juga mendorong masing-masing siswa untuk berusaha memahami setiap materi 

yang diberikan dan bertanggung jawab atas nomor masing-masing. Dengan pemilihan 

model ini, diharapkan pembelajaran yang terjadi dapat lebih bermakna dan memberi 

kesan yang kuat kepada siswa.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin melaksanakan penelitian 

yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together)  Kelas III SDN 

Klumprit 03 Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2009/  2010”. 
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B. Perumusan Masalah 

 
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) dapat meningkatkan prestasi belajar matematika kelas III SDN 

Klumprit 03 Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2009/  2010?” 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 

“Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) kelas III SDN Klumprit 03 

Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2009/ 2010”. 

  
D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Masukan peneliti lain sebagai referensi, dimana hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang sedang melakukan 

penelitian lain yang relevan.  

b. Sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Diharapkan melalui penelitian ini akan ikut memberikan sumbangan ilmiah 

terhadap perkembangan tersebut, terutama dalam proses pembelajaran agar 

lebih inovatif. 

c. Penelitian ini merupakan informasi karya ilmiah bagi perkembangan 

pendidikan di Indonesia, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi karya ilmiah dalam memperbaiki dan mengembangkan 

kualitas pendidikan atau pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran matematika. 
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2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi siswa 

1)  Siswa memperoleh pengetahuan tentang konsep perhitungan keliling 

persegi dan persegi panjang. 

2) Meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

3) Meningkatkan semangat belajar dan kerjasama siswa melalui 

pembelajaran kooperatif tipe NHT yang telah dilaksanakan. 

 
b. Bagi guru 

1) Guru memperoleh inovasi baru dalam memperbaiki proses pembelajaran 

sehingga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna dan mengaktifkan 

siswa. 

2) Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar melalui penerapan 

model pembelajaran  kooperatif tipe NHT secara tidak langsung telah 

membantu guru dalam meningkatkan profesionalisme karena guru telah 

mengembangkan pembelajaran yang inovatif. 

 
c. Bagi sekolah 

1) Adanya peningkatan sekolah dalam hal kualitas, baik dari segi guru 

maupun siswanya. 

2) Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan prestasi belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam landasan teori ini akan dibahas empat  hal, yaitu tinjauan pustaka, 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan.  

 
A. Tinjauan Pustaka 

 
Tinjauan pustaka meliputi kajian teori dari sumber bacaan. Pengkajian ini 

berdasarkan pada variabel penelitian dengan teori-teori yang relevan sesuai dengan 

masalah penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan 

penelitian lain yang diperoleh dari acuan (buku atau jurnal-jurnal ilmiah) yang 

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Dalam tinjauan 

pustaka ini kajian teori yang akan dikemukakan terdiri dari dua kajian, yaitu kajian 

teori tentang prestasi belajar matematika dan kajian teori tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Berikut akan diuraikan satu 

persatu. 

1. Kajian tentang Prestasi Belajar Matematika 

 

a. Pengertian Prestasi 

Zainal Arifin (2000: 2-3) mengemukakan bahwa kata “prestasi” berasal 

dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi 

prestasi yang berarti “hasil usaha”. Zainal Arifin juga mengemukakan bahwa 

“prestasi adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam 

menyelesaikan suatu hal”. Dalam http://kirzen.com.dictionary, 20 Maret 2010 

disebutkan bahwa, “prestatie is the way in which something or someone 

performs”. Dapat diartikan bahwa prestasi adalah suatu hasil atau apa yang 

ditunjukkan seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 

895) prestasi merupakan hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan, 

diusahakan. Pengertian prestasi menurut I.L Pasaribu dan B. Simanjuntak dalam 

Ngalim Purwanto (2006: 115) adalah “Isi atau kapasitas seseorang yang disini 
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adalah hasil yang diperoleh setelah mengikuti latihan tertentu, hal ini dapat 

ditentukan dengan memberikan tes pada akhir pendidikan”. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Dewa Ketut Sukardi (1994: 41) yang menyatakan bahwa, 

“prestasi merupakan  kemauan kecakapan atau abilitas nyata. Kecakapan atau 

kemauan nyata ini telah dimiliki oleh individu setelah melalui pengalaman atau 

proses belajar, kecakapan atau kemauan ini dapat langsung ditampilkan individu 

dalam situasi tertentu”. Pendapat ini juga diperkuat oleh W.S Winkel (1991: 36) 

yang berpendapat bahwa, “prestasi adalah usaha yang dicapai”. Hal  ini berarti 

bahwa prestasi itu diperoleh seseorang setelah melakukan suatu usaha atau 

kegiatan. Dari pendapat W.S Winkel tentang pengertian prestasi diatas dapat 

ditarik garis besar bahwa prestasi akan didapat setelah seseorang melakukan 

kegiatan. Setelah melakukan kegiatan, seseorang akan menunjukkan respon dari 

apa yang telah diperoleh. Respon dari kegiatan itulah yang dimaksud dengan 

tujuan prestasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Cetin Byram dan Ahmet Akin 

(2009: 244) defines achievement goals as an “integrated pattern of beliefs, 

attributions, and affect that produces intentions of behavior “and further adds, 

“that is represented by different ways of approaching, engaging in, and 

responding to achievement – type activities. Yang artinya definisi tujuan prestasi 

adalah kesatuan kepercayaan, simbol dan akibat yang menghasilkan maksud dari 

perilaku yang diwakili oleh perbedaan cara mendekat, menarik dan merespon 

untuk kegiatan tipe prestasi. 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian prestasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil yang diperoleh/ dicapai seseorang 

setelah mengikuti suatu latihan dengan melalui tes hasil yang dicapai bisa berupa 

angka atau nilai. 

  

b. Pengertian belajar 

Untuk mendapatkan pengertian prestasi belajar, maka perlu juga ditinjau 

tentang pengertian belajar. Berikut adalah pengertian belajar yang dirumuskan 

beberapa ahli yaitu: 
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Kingsley dalam H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (1990: 23) 

mengemukakan belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) 

ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Dalam bukunya yang 

berjudul Belajar, Slameto (2003: 2) menjelaskan bahwa, “belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamnnya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.” Secara psikologis, belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Hal ini sesuai 

dengan pengertian belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 17)  

yaitu berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

Selanjutnya Agoes Soejanto (1997: 21) menyatakan bahwa belajar adalah 

segenap rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan yang 

menyangkut banyak aspek, baik karena kematangan maupun karena latihan. 

Perubahan ini memang dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif lama. 

Perubahan yang relatif lama tersebut disertai dengan berbagai usaha, sehingga 

Hudoyo (1990: 13) mengatakan bahwa belajar itu merupakan suatu usaha yang 

berupa kegiatan hingga terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif lama atau 

tetap. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat W.S.Winkel (1996: 53) yang 

mengatakan belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas 

mental/ psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan 

dan berbekas. Tokoh lain yang sependapat adalah Hamzah B Uno (2007: 15) 

yang menyatakan bahwa, “belajar adalah pemerolehan pengalaman baru oleh 

seseorang dalam bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap, sebagai akibat 

adanya proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek 

(pengetahuan), atau melelui suatu penguatan (reinforcement) dalam bentuk 

pengalaman terhadap suatu objek dalam lingkungan belajar”. Martinis Yamin 
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(2009: 96) juga mengemukakan belajar merupakan proses orang memperoleh 

kecakapan, keterampilan, dan sikap. Senada dengan tokoh-tokoh lain Hilgrad dan 

Gordon dalam Oemar Hamalik (2001: 48-49) juga berpendapat mengenai belajar, 

yaitu belajar menunjuk ke perubahan tingkah laku si subjek dalam situasi tertentu 

berkat pengalamannya yang berulang-ulang, dan perubahan tingkah laku tersebut 

tak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan-kecenderungan respon bawaan, 

kematangan atau keadaan temporer dari subjek.  

Menurut Gagne dalam Agus Suprijono (2009: 2) belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan 

seseorang secara alamiah, tetapi diperoleh melalui aktivitas. Dalam teori 

konstruktivisme dikatakan bahwa, “learning is the process where individuals 

construct new ideas or concept based on prior knowledge and/ or experience”. 

(http.//my-ecoach.com, 21 Maret 2010). Yang artinya belajar adalah suatu proses 

dimana individu membangun ide baru atau konsep dasar pada pengetahuan 

terdahulu dan atau pengalaman. Sedangkan Mahfud Shalahuddin (1990: 29) 

dalam buku Pengantar Psikologi Pendidikan, mendefinisikan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan atau lebih khusus 

melalui prosedur latihan. Perubahan itu sendiri berangsur-angsur dimulai dari 

sesuatu yang tidak dikenalnya, untuk kemudian dikuasai atu dimilikinya dan 

dipergunakannya sampai pada suatu saat dievaluasi oleh yang menjalani proses 

belajar itu. Perubahan hasil belajar tersebut bersifat permanen, seperti yang 

diungkapkan Morgan dalam Agus Suprijono (2009: 3) bahwa, “learning is any 

relatively permanent change in behavior that is a result of past experience”. 

(belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman). 

Dari pengertian diatas dapat diambil 3 elemen dasar dalam belajar yaitu: 

1)  Belajar adalah kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, 

baik potensial maupun aktual. 

2)  Perubahan-perubahan ini berbentuk kemampuan-kemampuan baru yang 

dimiliki dalam waktu yang relatif lama (konstan) dan berbekas. 
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3)  Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena usaha sadar yang dilakukan 

oleh individu yang sedang belajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku yang relatif menetap dalam segala macam sehingga menghasilkan 

pengalaman. 

 
c. Ciri-ciri Belajar 

Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil, oleh karena itu belajar 

berlangsung  secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk 

perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Slameto (2003: 3-5) ciri-ciri 

belajar adalah: 

1)  Perubahan terjadi secara sadar. 

 Seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah. 

Jadi perubahan tingkah laku yang terjadi karena dalam keadaan tidak sadar, 

tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar, karena orang yang 

bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. 

2)  Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

  Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya jika seseorang anak 

belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis 

menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus hingga kecakapan 

menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis indah, dapat 

menulis dengan pulpen, dapat menulis dengan kapur dan sebagainya. 

Disamping itu dengan kecakapan menulis yang telah dimilikinya ia dapat 

memperoleh kecakapan-kecakapan lain misalnya, dapat menulis surat, 

menyalin catatan, mengerjakan soal-soal dan sebagainya. 

3)  Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



17 

 

 

 

  Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan 

tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Dengan 

demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan 

makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya 

bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena usaha 

individu sendiri. Misalnya perubahan tingkah laku karena usaha orang yang 

bersangkutan. Perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang 

terjadi dengan sendirinya karena dorongan diri dalam, tidak termasuk 

perubahan dalam belajar. 

4)  Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, dan 

sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap dan 

permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan 

bersifat menetap. Misalnya kecakapan seorang anak dalam memainkan piano 

setelah belajar, tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus dimiliki 

bahkan akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

5)  Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang 

benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar mengetik, 

sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan 

belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang dicapainya. Dengan 

demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada 

tingkah laku yang telah ditetapkannya. 

6)  Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

Perubahan yang telah diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar 

sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 
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Dalam proses belajar dikenal dengan adanya bermacam-macam ciri-ciri 

belajar yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik 

dalam aspek materi dan metodenya juga dalam aspek tujuannya serta perubahan 

tingkah laku yang diharapkan. Ciri-ciri belajar antara lain menurut Hamalik 

(1992) adalah sebagai berikut : 

1)   Belajar senantiasa bertujuan untuk mengembangkan perilaku siswa. 

2)   Belajar didasarkan atas kebutuhan dan motivasi tertentu. 

3)   Belajar dilaksanakan dengan latihan- latihan, membentuk hubungan asosiasi, 

dan melalui penguatan. 

4)   Belajar bersifat keseluruhan yang menitikberatkan pemahaman, berpikir 

kritis, dan reorganisasi pengalaman (Sri Wahyuni, 2004: 8). 

Dari kedua pendapat tentang ciri-ciri belajar tersebut terdapat beberapa 

kesamaan tentang ciri-ciri belajar antara lain : 

1) Belajar selalu memiliki tujuan ke arah perbaikan. 

2) Perubahan dalam belajar terjadi setelah dilakukan usaha secara sadar. 

Jika perubahan itu disebabkan oleh pengalaman yang sengaja, seperti 

kelelahan rohaniah dan jasmaniah, maka perubahan itu tidak dapat disebut 

belajar, jadi lebih tepat jika definisi belajar merupakan perubahan-perubahan 

tingkah laku akibat pengalaman-pengalaman yang disengaja atau akibat dari 

proses belajar. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat keseluruhan. 

 
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak sekali jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua jenis saja yaitu faktor interen dan faktor eksteren 

(Slameto, 2003: 55-71). 

Faktor-faktor interen meliputi faktor jasmani (kesehatan, cacat tubuh) 

dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan, dan kelelahan).  

Sedangkan faktor eksteren meliputi faktor keluarga (cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 
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keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan), faktor sekolah 

(metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan  siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah), dan faktor masyarakat 

(kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat). 

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang berkaitan 

dengan kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

1) Faktor-faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu: 

a) Siswa merasa sukar mencerna materi karena menganggap materi 

tersebut sulit. 

b) Siswa kehilangan gairah belajar karena mendapatkan nilai yang rendah. 

c) Siswa meyakini bahwa sulit untuk menerapkan disiplin diri dalam 

belajar. 

d) Siswa mengeluh tidak bisa berkonsentrasi. 

e) Siswa tidak cukup tekun untuk mengerjakan sesuatu khususnya belajar. 

f) Konsep diri yang rendah. 

g) Gangguan emosi. 

2) Faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal), yaitu: 

a) Kemampuan atau keadaan sosial ekonomi. 

b) Kekurangmampuan guru dalam materi dan strategi pembelajaran. 

c) Tugas-tugas non akademik. 

d) Kurang adanya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. 

e) Lingkungan fisik. 

(A. Suhaenah Suparno, 2001: 52-57). 

 

e. Pengertian Matematika 

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema 

yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Dalam 

bahasa Belanda matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya 
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berkaitan dengan penalaran. Ciri utama matematika adalah 

penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan 

diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga 

kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat 

konsisten (arinimath.blogspot.com/2008/02/definisimatematika.html, 27 April 

2010).  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Permendiknas, 2008: 134). Dijelaskan pula 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 723) bahwa matematika adalah 

hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah mengenai bilangan. Menurut Johnson dan Myklebust 

dalam Mulyono Abdurrahman (2007: 227) menyebutkan matematika adalah 

simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif 

dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya memudahkan berfikir. Sedangkan 

menurut ahli yang lain mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola 

mengorganisasikan pembuktian yang logik (Ruseffendi, 1992: 27). Dalam The 

Journal of American Scientific Affiliation dijelaskan mathematic is the science in 

which we never know what we are talking about nor whether what we say is 

true” (H. Harold Hartzler, 1949, I, 16). Dapat diartikan bahwa matematika 

adalah ilmu pengetahuan yang kita tidak pernah tahu apa yang kita bicarakan 

meskipun apa yang kita bicarakan itu benar. 

Menurut Depdikbud (1981: 172) matematika adalah suatu ilmu yang 

mempelajari sifat dan hubungan antara bilangan, himpunan dan ukuran serta 

bentuk-bentuk seperti berhubungan dengan bilangan atau himpunan. Dari 

berbagai pendapat tentang Matematika diatas dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah suatu ilmu tentang bilangan, himpunan dan ukuran yang 

menggunakan cara bernalar deduktif tetapi juga tidak melupakan cara berfikir 

induktif. Matematika merupakan ilmu yang mempelajari logika, bentuk, susunan, 

besaran, konsep-konsep aljabar, geometri, kalkulasi penalaran logika dan 
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berhubungan dengan bilangan yang memiliki aturan-aturan yang ketat dan berdiri 

sendiri tanpa bergantung pada bidang studi lain. 

 
f. Tujuan Matematika 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mngaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5) 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 

(Permendiknas, 2008: 134). 

Menurut Cornelius (1982) seperti dikutip Mulyono Abdurahman (2007: 38) 

mengemukakan lima alasan pentingnya belajar matematika karena matematika 

merupakan sarana untuk : 

1)  Berfikir jelas dan logis. 

2)  Memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 

3)  Mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman. 

4)  Mengenal dan mengembangkan kreativitas. 

5)  Meningkatkan kesadaran terhadap perkembangaan budaya. 

  
g. Kegunaan Matematika 
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Sebagai seorang guru yang mengajarkan matematika tentunya harus 

dapat meyakinkan siswa dan masyarakat mengapa matematika itu termasuk ilmu 

pengetahuan yang telah dipilih untuk diajarkan di sekolah. Matematika diajarkan 

di sekolah karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut: 

1) Dengan belajar matematika dapat menyelesaikan persoalan yang ada dalam 

masyarakat yaitu berkomunikasi sehari-hari seperti dapat berhitung, 

menghitung luas, menghitung berat, dan sebagainya. 

2) Matematika dapat membantu bidang studi lain seperti fisika, kimia, geografi, 

dan sebagainya. 

3) Dengan mempelajari geometri ruang, siswa dapat meningkatkan pemahaman 

ruang. Dengan mempelajari aljabar dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam merumuskan asumsi, definisi, 

generalisasi, dan lain-lain. 

4) Matematika sebagai alat ramal/ perkiraan seperti prakiraan cuaca, 

pertumbuhan penduduk, keberhasilan belajar, dan lain-lain. 

5) Matematika berguna sebagai penunjang pemakaian alat-alat canggih seperti 

kalkulator dan komputer (Ruseffendi, 1992: 57). 

 

h. Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

merumuskan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran, geometri, aljabar dan 

trigonometri. Menurut Erman Suherman (1993: 134) matematika sekolah 

dimasukkan sebagai bagian matematika yang diberikan untuk dipelajari siswa 

sekolah  (formal) yaitu siswa SD, SLTP, SLTA. Pada matematika sekolah, siswa 

mempelajari matematika yang sifat materinya masih elementer tetapi merupakan 

konsep esensial sebagai dasar untuk prasyarat konsep yang lebih tinggi, banyak 

aplikasinya dalam kehidupan di masyarakat, dan pada umumnya dalam 

mempelajari konsep-konsep tersebut bisa dipahami melalui pendekatan induktif. 

Pengajaran matematika memiliki beberapa pendekatan, menurut 

Mulyono Abdurrahman (2007: 255) masing-masing didasarkan atas teori belajar 
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yang berbeda. Ada empat pendekatan yang paling berpengaruh dalam pengajaran 

matematika, (1) urutan belajar yang bersifat perkembangan (development 

learning squences), (2) belajar tuntas (metery learning), (3) strategi belajar 

(learning strategies), dan (4) pemecahan masalah (problem solving). Pengajaran 

matematika di sekolah memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:  

1) Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 

kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsisten. 

2) Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba. 

3) Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Mengembangkan 

kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan, catatan grafik, peta, 

diagram dalam menjelaskan gagasan (Sugandi, 2004: 19).  

Sesuai dengan tujuan pendidikan matematika di sekolah, matematika 

sekolah berperan: 

1) Untuk mempersiapkan anak didik agar mampu menghadapi perubahan-

perubahan keadaan di dalam kehidupan dunia yang senantiasa berubah, 

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan 

cermat, objektif, kreatif, efektif dan diperhitungkan secara analisis sintesis. 

2) Untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan didalam menghadapi ilmu 

pengetahuan. 

 
i. Materi Pelajaran  Matematika  di SD Kelas III 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2009 (KTSP 

2009) disebutkan materi mata pelajaran matematika di kelas III SD terdiri dari 5 

Standar Kompetensi (SK) yang terbagi dalam 16 Kompetensi Dasar (KD). Waktu 

yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut adalah selama satu tahun 

pelajaran yang terbagi dalam dua semester (satu semester ada 6 bulan). Selama 

satu tahun pelajaran terdapat 34 minggu efektif bagi siswa, termasuk di dalamnya 
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adalah hari-hari untuk melaksanakan Ulangan Tengah Semester (UTS) maupun 

Ulangan Akhir Semester (UAS). 

Semester I, materi yang diajarkan sebanyak 2 SK yang terbagi dalam 8 

KD. Alokasi waktu bagi siswa untuk belajar adalah 14 minggu, dan dalam satu 

minggu terdapat 8 jam pelajaran untuk mata pelajaran matematika. Semester II, 

materi yang diajarkan sebanyak 3 SK yang terbagi dalam 8 KD. Alokasi waktu 

bagi siswa untuk belajar adalah 17 minggu, dan dalam satu minggu terdapat 8 

jam pelajaran untuk mata pelajaran matematika. 

 Dalam penelitian ini, materi yang diambil untuk menerapkan model  

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada semester II adalah materi tentang 

perhitungan keliling persegi dan persegi panjang. Berdasarkan wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pada materi tersebut 

prestasi belajar siswa kelas III rendah. 

Adapun materi keliling persegi dan persegi panjang di kelas III, akan 

diuraikan sebagai berikut : 

 1). Menghitung keliling persegi dan persegi panjang 

  Keliling bangun datar adalah hasil penjumlahan semua panjang sisi bangun 

datar tersebut. (Joko Sugiarto, Mangatur Sinaga, Sudwiyanto, Hasnun M. 

Sidik dan Suripto, 2006: 180). Pada pelajaran matematika kelas III, keliling 

bangun datar yang akan dipelajari adalah persegi dan persegi panjang. 

Berikut uraian secara lengkap. 

  a). Persegi 

 

 

 

   A  B  

     
   

 

  D C 
  Sehingga keliling persegi ABCD dapat dicari sebagai berikut: 

Persegi adalah bangun datar yang memiliki empat buah sisi yang sama 

besar. Jadi, keliling persegi adalah hasil penjumlahan panjang keempat 

sisinya. 

Pada persegi disamping, yaitu persegi ABCD 

diketahui bahwa keempat sisinya sama panjang. 

Sisi AB = sisi BC = sisi CD = sisi DA 
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  Keliling persegi ABCD  =  AB + BC + CD + DA 

    =  4 Í sisi 

  Contoh : 
 

1. Panjang sisi persegi disamping adalah 5 cm. 

 Maka kelilingnya adalah  = 4 ´ sisi 
    = 4 ´ 5 cm 
    = 20 cm 

 
 

2.  

 3 cm 

 

b). Persegi panjang 

 A B Persegi panjang adalah bangun datar 

yang memiliki empat buah sisi 

dengan kedua sisi yang berhadapan 

sama panjang, sehingga keliling 

persegi panjang adalah hasil 

penjumlahan keempat sisinya. 

      Pada gambar diatas panjang AB = panjang DC (sisi panjang) dan 

panjang BC = panjang AD  (sisi pendek). Pada persegi panjang, sisi 

panjang disebut panjang (p) dan sisi pendek disebut lebar ( l ). Maka 

keliling persegi panjang dapat dinyatakan sebagai berikut : 

   

 

 

  Contoh :  
 

1.  

Keliling persegi panjang ABCD = (2 Í sisi panjang) + (2 Í sisi pendek) 

  =    ( 2 Í panjang )   + (2 Í lebar) 

  =  2 Í ( panjang + lebar ) 

Keliling persegi   =  4 Í sisi 
 = 4 Í 3 cm 
 = 12 cm  

 

Keliling persegi  panjang = 2 Í ( p + l  ) 

Panjang persegi panjang disamping 

adalah 8 cm, dan lebarnya 3 cm. 

Maka kelilingnya  =  2 Í ( p + l  ) 

 = 2 Í ( 8 + 5 ) 

 = 2 Í 13 

 =   26 cm 

D p C 
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2.  

   3 cm 

       

5 Cm 

 

j. Pengertian Prestasi Belajar Matematika 

Dalam proses pendidikan prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil 

dari proses belajar mengajar yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau 

perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu. 

Munawir Yusuf (1984: 135) berpendapat bahwa, “prestasi belajar 

adalah out put dari proses kegiatan belajar”. Prestasi belajar dalam bidang 

pendidikan di sekolah biasanya dinyatakan dalam lambang ‘angka’. Angka yang 

diperoleh dari kegiatan belajar inilah yang selanjutnya disebut prestasi belajar. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 895) juga dijelaskan 

bahwa prestasi belajar memiliki arti “penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya di tunjukkan dengan nilai tes 

atau nilai angka yang diberikan oleh guru”. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Sutratinah Tirtonegoro (2001: 43) yang menyatakan bahwa prestasi belajar 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Muhibbin Syah (2004: 

141) juga menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan taraf keberhasilan 

murid atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah atau pondok 

pesantren dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Menurut Abu Muhammad Ibnu Abdullah 

prestasi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku di dalam diri 

manusia. Bila telah selesai suatu usaha belajar tetapi tidak terjadi perubahan pada 

Keliling persegi panjang adalah 

 =  2 Í ( p + l  ) 

 =  2 Í ( 5 + 3 ) 

 =  2 Í 8 

 =  16 cm 5 cm 
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diri individu  yang belajar, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada individu 

tersebut telah terjadi proses belajar (http://spesialis-torch.com, 1 Mei 2010). 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 138) mengemukakan 

prestasi belajar adalah hasil interaksi seseorang dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam diri (faktor internal) maupun faktor dari luar 

individu (faktor eksternal). Mata pelajaran yang seringkali mendapat prestasi 

rendah adalah matematika. Pencapaian prestasi belajar matematika siswa tidak 

hanya tergantung dari anak itu sendiri akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 

dari luar anak yang belajar, tetapi tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Hal ini seperti dikemukakan oleh Mulyono Abdurahman (2007: 

35) yaitu prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri 

anak dan faktor yang berasal dari lingkungannya. Masukan pribadi berupa 

motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan yang berasal dari lingkungan 

berupa rancangan dan pengelolaan motivasi tidak berpengaruh langsung 

terhadap prestasi belajar tetapi berpengaruh terhadap besarnya usaha yang 

dicurahkan oleh anak untuk mencapai prestasi belajar yang baik, khususnya pada 

mata pelajaran matematika. 

Prestasi belajar matematika merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari kegiatan pembelajaran matematika, karena kegiatan pembelajaran 

matematika merupakan proses, sedangkan prestasi belajar matematika 

merupakan hasil dari proses belajar matematika. Memahami pengertian prestasi 

belajar secara garis besar harus bertitik tolak pada pengertian belajar itu sendiri 

(http://sunartoms.wordpress.com, 1 Mei 2010). Selanjutnya Agoes Soejanto 

(1997: 12) menyatakan bahwa prestasi belajar dapat pula dipandang sebagai 

pencerminan dari pembelajaran yang ditunjukan oleh siswa melalui perubahan-

perubahan dalam bidang pengetahuan/ pemahaman, keterampilan, analisis, 

sintesis, evaluasi serta nilai dan sikap.  

Dari beberapa pendapat tersebut diatas jelas bahwa suatu proses belajar 

mengajar pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan seseorang yang 

mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Dalam arti bahwa perubahan 

kemampuan merupakan indikator untuk mengetahui hasil prestasi belajar murid. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

matematika adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan proses 

kegiatan belajar matematika. Prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam lambang 

angka sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi 

pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau rapot setiap bidang studi 

setelah mengalami proses belajar mengajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar 

seseorang tidak sama. Ada siswa yang memiliki prestasi belajar yang baik ada 

pula yang dimiliki prestasi belajar yang kurang baik, tergantung siswa tersebut 

selama proses belajar. Siswa yang sungguh-sungguh dalam belajarnya akan 

mendapat prestasi yang baik dan memuaskan, sedangkan siswa yang kurang 

bersungguh-sungguh dalam belajarnya akan mendapatkan prestasi belajar yang 

kurang baik sehingga tidak memuaskan.  

 
k. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Dalam proses pembelajaran diharapkan siswa dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri individu yang belajar, sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang 

berasal dari luar diri individu yang belajar. Prestasi belajar yang dicapai 

seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya 

baik dari dalam diri (endogen) maupun dari luar diri individu (eksogen). 

Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting 

sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar 

yang sebaik-baiknya. Menurut Ngalim Purwanto (2006: 102) menggolongkan 

faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu faktor individual dan faktor sosial. 

1) Faktor individual 

Faktor individual adalah faktor yang ada dalam diri organisme itu sendiri. 

Terdiri dari empat hal, yaitu faktor kematangan dan pertumbuhan, faktor 
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kecerdasan atau intelegensi, faktor motivasi dan faktor sifat-sifat pribadi 

seseorang. 

 

 

a) Faktor kematangan dan pertumbuhan. 

Seseorang akan sukar belajar apabila kematangan belum tiba, sebaliknya 

seseorang dapat belajar dengan baik bila kematangan sudah tiba. 

b) Kecerdasan atau intelegensi. 

Anak yang memiliki intelegensi tinggi lebih berhasil mencapai prestasi 

yang tinggi pada umumnya. Dengan kecerdasan yang dimiliki akan 

lebih cepat mengerjakan sesuatu. 

c) Motivasi. 

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong untuk mempengaruhi tingkah 

laku seseorang mencapai hasil atau suatu tujuan. Dorongan itu timbul 

dari dalam diri atau dari luar individu. 

d) Sifat-sifat pribadi seseorang. 

Sifat-sifat pribadi seseorang berbeda-beda, ada yang tekun, keras hati, 

malas, dan sebagainya, sehingga mempengaruhi hasil yang akan dicapai 

2) Faktor sosial 

Faktor sosial adalah faktor yang ada di luar individu. Terdiri dari empat 

faktor, yaitu keadaan keluarga, guru dan cara mengajar, motivasi sosial dan 

lingkungan dan kesempatan. Berikut ini akan diuraikan lebih lengkap 

tentang keempat faktor tersebut. 

a) Keadaan keluarga 

Keadaan keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Tersedianya fasilitas belajar yang menunjang serta kondisi keluarga 

yang aman, tentram, damai akan membuat anak merasa tenang dalam 

belajar. 

b) Guru dan cara mengajar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



30 

 

 

 

Di sekolah guru dan cara mengajar guru sangat besar pengaruhnya. 

Dalam hal ini menyangkut masalah metode mengajar, gaya mengajar, 

atau penampilan juga mempengaruhi. 

c) Motivasi sosial 

Motivasi dapat timbul karena keberadaan orang di luar individu. 

Motivasi ini dapat berasal dari guru, orang tua maupun teman 

sepermainan. Jika keberadaan orang itu mendorong maka anak akan 

mempunyai hasrat belajar yang tinggi. 

d) Lingkungan dan kesempatan 

Banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah disebabkan tidak 

adanya kesempatan. Sibuknya pekerjaan sehari-hari, lingkungan, 

faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi prestasi belajar. 

Selain beberapa faktor yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, tokoh 

lain yang juga mengemukakan pendapat tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah Singgih D. Gunarsa (1990: 21). Faktor-

faktor tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu keadaan khusus seseorang, keadaan 

diri dan faktor-faktor yang berhubungan dengan cara belajar. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1). Keadaan khusus seseorang, yang meliputi : 

 a). Kemampuan 

 Manusia itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang 

memiliki kemampuan tinggi yang memudahkan dia dalam mempelajari 

sesuatu. Tetapi ada orang yang memiliki kemampuan kurang, sehingga 

dia mengalami kesulitan untuk mempelajari sesuatu. Dengan demikian 

terdapat perbedaan dalam taraf kemampuannya. Tingkat kemampuan 

penting dalam mempelajari sesuatu agar mudah menerima dan 

memahami. 

 b). Kehendak atau kemauan 

Kehendak sangat mempengaruhi corak perbuatan yang akan 

diperlihatkan seseorang. Sekalipun seseorang mampu mempelajari 

sesuatu, tetapi bilamana tidak ada kehendak untuk mempelajari maka 
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proses belajar tidak akan terjadi. Kehendak atau kemauan ini erat sekali 

hubungannya dengan perhatian yang dimiliki, karena perhatian 

mengarahkan pada timbulnya kehendak pada seseorang. Kehendak atau 

kemauan ini  juga sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi fisik 

seseorang, misalnya: dalam keadaan sakit, lesu, kesal atau mungkin 

sebaliknya yakni sehat dan segar. 

 c). Umur 

  Pada umumnya makin tua umur seseorang proses perkembangan 

mentalnya menjadi semakin baik. Akan tetapi pada umur-umur tertentu, 

perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika belasan berumur 

tahun, bahkan pada usia yang sangat lanjut proses-proses perkembangan 

(bukan dalam arti perubahan) praktis sudah tidak ada lagi. 

2). Keadaan diri bahan yang dipelajari 

Mempelajari sesuatu tentu tergantung pada keadaan bahan yang dipelajari. 

Ada bahan yang sukar dan ada bahan yang mudah. Bahan-bahan yang 

mengandung makna atau manfaat memiliki kecenderungan untuk lebih 

mudah diingat daripada bahan yang tidak bermakna sama sekali. Selain itu 

hal-hal yang berkesan juga memiliki kecenderungan untuk sulit dilupakan. 

 3). Faktor-faktor yang berhubungan dengan cara belajar. 

  Belajar dengan metode keseluruhan adalah belajar secara keseluruhan 

terlebih dahulu, baru kemudian menuju kebagian atau mempelajari bagian-

bagian baru kemudian melihat keseluruhan. Cara belajar sangat tergantung 

pada pribadi setiap individu yang telah tertanam dalam dirinya. 

 

2. Kajian tentang Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) 

 
a. Pengertian Model Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan istilah ‘model’ juga sering dipergunakan. 

Terdapat berbagai model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam 

usaha mengoptimalkan prestasi belajar siswa. Diantaranya adalah model 
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pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran 

quantum, model pembelajaran terpadu, dan model pembelajaran berbasis 

masalah. 

Menurut Agus Suprijono (2009: 46) model pembelajaran ialah pola yang 

digunakan  sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 

tutorial. Menurut Winataputra, model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sugiyanto, 2008: 7). 

Learning styles are various approaches or ways of learning. They 

involve educating methods, particular to an individual, that are presumed to allow 

that individual to learn best (http://en.wikipedia.org/wiki/learning_styles, 1 Mei 

2010). Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa model pembelajaran 

adalah jenis atau cara dalam pembelajaran. Ini meliputi metode pendidikan, fakta 

bagi individu, yang mengira bahwa individu akan dapat belajar dengan baik. 

Sedangkan menurut Arends dalam Trianto (2007: 5) menyatakan the term 

teaching model refers to a  particular approach to instruction that includes its 

goals, syntax, enverionment, and management system. Istilah model pengajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, 

sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Selanjutnya Joyce dalam 

Buchari Alma (2008: 366) menyatakan bahwa setiap model pembelajaran 

mengarahkan penulis ke dalam mendesain tujuan pembelajaran tercapai. 

Istilah model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas daripada 

metode, prosedur maupun strategi. Menurut Kardi dan Nur model pembelajaran 

memiliki empat ciri yang tidak dimiliki metode, prosedur maupun strategi. 

Keempat ciri tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Rasional teoritik  logis yang disusun  oleh para pencipta atau pengembangnya; 

2) Landasan pemikiran  tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 
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3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model  tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai (Trianto, 2007: 6). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

b. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar (Sugiyanto 2008: 35). Sedangkan model pembelajaran kelompok adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan belajar yang telah dirumuskan (Wina Sanjaya, 

2008: 241). 

Carol  Brainbridge mendefinisikan cooperative learning is a method of 

instruction that has students working together in groups, usually with the goal of 

completing a specific task yang dikutip dari http://giftedkids.abouts.com, 22 Maret 

2010. Yang dapat diartikan pembelajaran kooperatif adalah sebuah metode yang 

mengarahkan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok, biasanya 

dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Sedangkan menurut 

Agus Suprijono (2009: 54)  pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih 

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif 

dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

Menurut Slavin (2008) dalam Eurasia Journal of Mathematics, Science & 

Technology Education, 2007, 3(1), 35-39, disebutkan cooperative learning is 

generally understood as learning that takes place in small groups where students 

share ideas and work collaboratively to complete a given task. There are several 
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models of cooperative learning that vary considerably  from each other. 

Pembelajaran kooperatif secara umum dipahami sebagai pembelajaran yang terjadi dalam 

kelompok kecil dimana siswa berbagi ide dan bekerja sama menyelesaikan suatu soal. 

Ada beberapa model pembelajaran kooperatif yang berbeda satu sama lainnya 

(http://www.ejmste.com/v3n1/EJMSTEv3n1_Zakaria&Iksan.pdf 1 Mei 2010).Sedangkan 

Eggen dan Kauchak dalam Buchari Alma (2008: 367)  mengemukakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan peserta didik bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Erman Suherman (2003: 260) memaparkan pembelajaran kooperatif 

atau cooperative learning mencakup satu kelompok kecil siswa yang bekerja 

sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu 

tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama Hal ini sejalan 

dengan pendapat Mohammad Nur (2005: 1-2) yang menyatakan pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi pembelajaran dimana siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan siswa yang berbeda 

kemampuannya, jenis kelamin bahkan latar belakangnya untuk membantu belajar 

satu sama lainnya sebagai sebuah tim. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat 

Anita Lie (2010: 41) yang menyatakan cooperative learning biasanya terdiri dari 

satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan 

sedang, dan satu lainnya dari kelompok kemampuan akademis kurang. Semua 

anggota kelompok saling membantu anggota yang lain dalam kelompok yang 

sama dan bergantung satu sama lain untuk mencapai keberhasilan kelompok 

dalam belajar. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, kelompok 

heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar (peer tutoring) dan 

saling mendukung. Kedua, kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi 

antarras, agama, etnik, dan gender. Ketiga, kelompok heterogen memudahkan 

pengelolaan kelas karena secara tidak langsung siswa yang memiliki kemampuan 

akademis tinggi akan menjadi asisten guru untuk tiga anggota yang lain. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif (cooperative leraning) adalah model pembelajaran yang 
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berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan bersama.  

 
c. Ciri – ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat 

elemen-elemen yang saling terkait. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif itu 

adalah saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas 

individual, dan keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau 

keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan (Sugiyanto, 2008: 38-39). 

1) Saling Ketergantungan Positif  

 Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong 

agar siswa merasa saling membutuhkan. Hubungan yang saling membutuhkan 

inilah yang dimaksud dengan saling ketergantungan positif. Saling 

ketergantungan dapat dicapai melalui: (a) saling ketergantungan mencapai 

tujuan, (b) saling ketergantungan menyelesaikan tugas, (c) saling 

ketergantungan bahan atau sumber, (d) saling ketergantungan peran, dan (e) 

saling ketergantungan hadiah.  

2) Interaksi Tatap Muka 

 Interaksi tatap muka akan memaksa siswa tatap muka dalam kelompok 

sehingga mereka dapat berdialog. Dialog tidak hanya dilakukan dengan guru. 

Interaksi semacam itu sangat penting karena siswa merasa lebih mudah 

belajar dari sesamanya. Ini juga mencerminkan konsep pengajaran teman 

sebaya.  

3) Akuntabilitas Individual  

 Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok. 

Penilaian ditunjukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran secara individual. Hasil penilaian secara individual selanjutnya 

disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok 

mengetahui siapa angota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang 

dapat memberikan bantuan. Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata hasil 

belajar semua anggotanya, karena itu tiap anggota kelompok harus 
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memberikan sumbangan demi kemajuan kelompok yang didasarkan atas rata-

rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual ini yang 

dimaksud dengan akuntabilitas individual.  

4) Keterampilan Menjalin Hubungan antar Pribadi  

 Keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, 

mengritik ide dan bukan mengritik teman, berani mempertahankan pikiran 

logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang 

bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi (interpersonal 

relationship) tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan. Siswa 

yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi akan memperoleh teguran 

dari guru juga dari sesama siswa. 

Selain Sugiyanto yang mengemukakan ciri-ciri pembelajaran kooperatif, 

Buchari Alma (2008: 368) juga mengemukakan pendapat tentang ciri-ciri 

pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut : 

1) Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan 

materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok juga berasal dari ras, budaya, suku dan 

jenis kelamin berbeda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu.  

 

d. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Muslimin Ibrahim (2000: 7-10) terdapat tiga tujuan 

instruksional penting yang dapat dicapai dengan pembelajaran kooperatif yaitu 

hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, pengembangan 

keterampilan sosial. 

1) Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, 

juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. 

Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur 
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pembelajaran kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar 

akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan prestasi belajar 

pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa 

kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

 

 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara 

luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi 

peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja 

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan ketrampilan sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa ketrampilan bekerja sama dan kolaborasi. Ketrampilan-

ketrampilan sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak 

muda masih kurang salam ketrampilan sosial. 

 
e. Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Agar pembelajaran secara kooperatif atau kerja kelompok dapat mencapai 

hasil yang baik maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Siswa dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa mereka “sehidup 

sepenanggungan bersama”. 

2)   Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompok memiliki 

tujuan yang sama. 

3)   Siswa haruslah membagi tugas dan bertanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompok yang sama. 

4)   Siswa haruslah membagi tugas dan bertanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompok yang sama. 
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5)   Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang 

juga akan dikenakan oleh anggota kelompok. 

6)   Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan ketrampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya. 

7)   Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 
 
f. Manfaat Pembelajaran Kooperatif 

    Manfaat diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif menurut Linda 

Lundgren  dalam Ibrahim (2000: 18-19) adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas; 

2) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi; 

3) Memperbaiki kehadiran; 

4) Angka putus sekolah menjadi rendah; 

5) Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar; 

6) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil; 

7) Konflik antar pribadi berkurang; 

8) Sikap apatis berkurang; 

9) Pemahaman yang lebih mendalam; 

10) Motivasi lebih besar; 

11) Hasil belajar lebih tinggi; 

12) Retensi lebih lama; 

13) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

 
g. Keuntungan Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Ada banyak keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, ketrampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan–pandangan. 

3) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 
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4) Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai–nilai sosial dan 

komitmen. 

5) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 

6) Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 

7) Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan 

saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktikkan. 

8) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

9) Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif. 

10) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasa lebih baik. 

11) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama, dan 

orientasi tugas (Sugiyanto, 2008: 41-42). 

 
h. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together 

 
Numbered Heads Together (NHT) merupakan pendekatan struktural 

pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan oleh Spencer Kagan (Anita 

Lie, 2010: 59). Meskipun memiliki banyak persamaan dengan pendekatan yang 

lain, namun pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur 

tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. NHT adalah 

suatu pendekatan yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan 

pertanyaaan kepada seluruh kelas (Ibrahim, 2000: 28). Menurut Asmayati yang 

dikutip dalam http://www.scribd.com, 21 Maret 2010 mengatakan Numbered 

Heads Together (NHT) is the cooperative learning strategy, students review 

information that has been learned and participate within their group. Purpose : 

information, communication, developing thinking, review of material, checking 

prior knowledge. Yang diartikan bahwa Numbered Heads Together (NHT) 

adalah strategi dalam pembelajaran kooperatif dimana siswa-siswa mengulang 
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informasi yang telah dipelajari dan berpartisipasi dengan kelompoknya. Tujuan: 

mengolah informasi, berkomunikasi, perkembangan berpikir, pengulangan 

materi, mengecek pengetahuan dasar. 

Menurut Siti Khodijah dalam The Journal of Dije, 2009, 3 (1) 

disebutkan bahwa Numbered Heads Together is a cooperative learning strategy 

that holds each student accountable for learning the material. Students are 

placed in groups and each person is given a number (from one to the maximum 

number in each group). Dapat didefinisikan bahwa Numbered Heads Together 

(NHT) adalah sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang menekankan setiap 

siswa bertanggung jawab untuk mempelajari materi yang disajikan. Siswa 

ditempatkan dalam kelompok dan setiap siswa di beri nomor (dari nomor kecil 

sampai dengan nomor terbesar di setiap kelompok).  

 Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain 

itu, NHT juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama dan 

dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Numbered Heads Together (NHT) adalah sebuah model pembelajaran kooperatif 

dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap anggota kelompok 

diberi nomor dari nomor kecil sampai dengan nomor besar yang diharapkan 

setiap anggota bertanggung jawab untuk menelaah materi yang disajikan. 

 
i. Tujuan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dengan tipe NHT 

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam model pembelajaran kooperatif 
dengan tipe NHT yaitu :  
1.   Prestasi belajar akademik stuktural  

 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  dalam pembelajaran 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

Sehingga secara struktural prestasi belajar akademik siswa akan meningkat. 

2.  Pengakuan adanya keragaman  

 Dalam satu kelompok selalu terdapat perbedaan antara satu siswa dengan 
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siswa lainnya. Perbedaan itu misalnya perbedaan ekonomi, jenis kelamin, 

agama, karakter, kepandaian maupun perbedaan-perbedaan yang lain. 

Sehingga  melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini bertujuan 

agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar 

belakang.  

 

 

3.  Pengembangan keterampilan sosial  

 Melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud 

antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, 

mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan 

sebagainya.  

 
j. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif NHT : 

1)  Pendahuluan 

 Fase a) : Persiapan 

(1) Guru menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

(2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(3) Guru melakukan apersepsi 

(4) Guru memberikan motivasi pada siswa 

2)  Kegiatan Inti 

 Fase b): Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 Tahap Pertama :  

(1) Penomoran 

Guru membagi siswa dalam kelompok beranggotakan 4 orang dan kepada 

setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 4. 

(2) Guru menjelaskan secara singkat tentang materi keliling persegi dan 

persegi panjang. 

(3) Siswa bergabung dengan tim atau anggotanya yang telah ditentukan. 
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Tahap Kedua : 

 Mengajukan pertanyaan: Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. 

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. 

Tahap Ketiga : 

 Berpikir bersama: Siswa berfikir bersama menyatukan pendapatnya terhadap 

jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya 

mengetahui jawaban itu. 

Tahap Keempat : 

(1) Menjawab: Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. Dalam memanggil suatu nomor guru secara acak 

menyebut nomor dari 1 sampai x (x adalah banyaknya kelompok dalam 

kelas siswa). Anak yang terpilih dari tahap 4 dalam kelompok x adalah 

anak yang diharapkan menjawab. 

(2) Guru mengamati hasil yang diperoleh oleh masing-masing kelompok 

yang berhasil baik dan memberikan semangat bagi kelompok yang belum 

berhasil dengan baik (jika ada). 

Fase c): Penutup (Evaluasi) 

(1) Dengan bimbingan guru siswa membuat rangkuman. 

(2) Siswa diberi PR dari buku paket atau buku panduan lain. 

(3) Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

 
1. Noor Azizah 

Penelitian berjudul “Keefektifan Penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) Dengan Pemanfaatan LKS 

(Lembar Kerja Siswa) Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus 

dan Balok) Siswa Kelas VIII Semester 2 SMPN 6 Semarang Tahun Pelajaran 

2006/ 2007”. 
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Penelitian yang saya laksanakan mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian Noor Azizah. Persamaan tersebut terletak pada salah satu 

variabel penelitiannya, yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan variabel 

terikatnya. Dalam penelitian Noor Azizah subjek penelitiannya adalah siswa 

kelas VIII SMPN 6 Semarang sehingga variabel terikatnyapun adalah pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) yang diperoleh siswa 

pada jenjang pendidikan SMP. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Noor Azizah adalah 

nilai rata-rata prestasi belajar pada pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

pemanfaatan LKS lebih baik daripada nilai rata-rata prestasi belajar dengan 

metode konvensional. Jadi pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

pemanfaatan LKS cukup efektif dalam pembelajaran pokok bahasan bangun 

ruang sisi datar (kubus dan balok). 

 
2. Nidia Sahara 

Penelitian berjudul “Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Kelas VIII1 SMP Negeri 1 Batuatas Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Peubah Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT”.  

Penelitian yang saya laksanakan mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian Nidia Sahara. Persamaan tersebut terletak pada variabel 

bebasnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan pada 

variabel terikatnya yaitu prestasi belajar matematika. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada pokok bahasan yaitu pada penelitian saya adalah pada materi kelas 

keliling persegi dan persegi panjang sedangkan pada penelitian Nidia Sahara 

pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua peubah, sehingga subjek 

penelitianpun berbeda. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Nidia Sahara adalah 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua 

peubah bagi siswa kelas VIII1 SMP Negeri 1 Batuatas. 
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C. Kerangka Berpikir 
 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dirasakan sukar di 

sekolah, baik di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu 

inovasi-inovasi dalam pembelajaran matematika. Agar siswa merasa senang dan 

tertarik dengan pelajaran tersebut. Para guru (termasuk guru matematika) sebagai 

kunci dalam penyampaian bahan ajar yang akan disampaikan, tentunya harus dibekali 

dengan berbagai model dan metode yang dapat mengaktifkan siswa dan membawa 

suasana kelas menjadi menarik dan interaktif. Dalam pembelajaran seringkali guru 

hanya menggunakan metode konvensional, yaitu guru menjelaskan materi lalu 

memberikan contoh-contoh dan siswa diberikan soal. Tentunya dengan cara tersebut 

siswa tidak bisa memahami akan konsep materi yang diajarkan yang seharusnya bisa 

lebih bermakna. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada prestasi belajar keliling 

persegi dan persegi panjang, karena materi ini merupakan materi yang lebih sulit 

apabila dibandingkan dengan materi-materi yang lain sebagaimana tercermin pada 

latar belakang sebelumnya. Penelitian ini akan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) melalui dua siklus. Setiap siklus 

terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. 

 Penggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini, diharapkan 

siswa kelas III SD Negeri Klumprit 03 akan lebih  memahami tentang konsep-konsep 

dalam menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Karena pada metode ini 

siswa dalam pembelajarannya dijadikan berkelompok, dan sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, apabila anak itu diajarkan oleh teman sebayanya maka siswa 

tersebut akan lebih mudah memahami. Akhirnya dalam menghitung soal-soal yang 

berhubungan dengan keliling persegi dan persegi panjang siswa tidak mengalami 

kesulitan lagi, sehingga prestasi belajar matematika akan meningkat baik di kelas III 

sendiri maupun pada tingkat kelas selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kerangka 

berpikir ini akan divisualkan pada gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1. Gambar Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Tindakan 
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Dari uraian di atas, dapat ditarik hipotesis tindakan sebagai berikut : 

“Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT maka 

prestasi belajar matematika siswa di kelas III SD Negeri Klumprit 03 Kabupaten 

Sukoharjo tahun ajaran 2009/ 2010 akan meningkat”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam metodologi penelitian ini akan dibahas delapan  hal, yaitu setting 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, validitas data, teknik analisis data, indikator kinerja dan prosedur pelaksanaan. 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Klumprit 03 kelas III yang terletak di Desa 

Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan pemilihan tempat 

penelitian tersebut adalah peneliti ingin meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

mengalami kesulitan belajar matematika dalam pembelajaran keliling persegi dan 

persegi panjang dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT). Karena terdapat indikasi bahwa prestasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika materi keliling persegi dan persegi panjang masih rendah. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap  tahun ajaran 2009/ 2010 

selama empat bulan, mulai bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2010. Selama 

empat bulan tersebut meliputi kegiatan dari penyusunan proposal sampai dengan 

penyusunan laporan. Berikut ini akan dijabarkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Rencana Pembagian Waktu Penelitian 
 

NO. KEGIATAN 
BULAN 

MARET APRIL MEI JUNI 

1. Penyusunan Proposal                 

2. Penyusunan Izin Skripsi                 

3. Pelaksanaan Tindakan                 

4. Pengolahan Data                 

5. Penyusunan Laporan                 
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B. Subjek  dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Klumprit 03, 

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2009/ 2010 semester 

genap berjumlah 20 siswa. Pada dasarnya mereka dari latar belakang yang berbeda-

beda. Sedangkan objek penelitian adalah mata pelajaran matematika pada pokok 

bahasan keliling persegi dan persegi panjang. 

 
C. Data dan Sumber Data 

Data atau informasi yang penting dikumpulkan dan digali, dalam hal 

penelitian ini sebagian besar berupa kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari 

berbagai sumber data dan jenis data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini 

meliputi informasi dari pihak terkait, tempat dan peristiwa, arsip atau dokumen, tes 

hasil belajar dan pengamatan/ catatan hasil observasi. 

1. Informan yang terdiri dari guru kelas III, guru lain dan siswa-siswi kelas III SD 

Negeri Klumprit 03, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tempat dan peristiwa 

a. Tempat : Ruang Kelas III SDN Klumprit 03, Kecamatan 

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 

b. Peristiwa : Pembelajaran matematika materi keliling persegi dan 

persegi panjang dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe NHT.  

3. Arsip atau dokumen 

Arsip atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai data dan sumber data antara 

lain KTSP 2009/ 2010 SDN Klumprit 03, daftar nilai kelas III, RPP Matematika 

kelas III SDN Klumprit 03, serta hasil ulangan siswa pada materi keliling persegi 

dan persegi panjang. 

4. Tes prestasi belajar 

Tes ini dilakukan setelah dan sesudah siswa kelas III SDN Klumprit 03 

melaksanakan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Data ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

perubahan yang terjadi selama tindakan berlangsung. 
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5. Hasil pengamatan/ catatan hasil observasi 

Observasi dilakukan pada saat peristiwa tersebut sedang berlangsung dengan 

mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat 

untuk perbaikan siklus berikutnya.  

 
D. Teknik  Pengumpulan  Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian juga sumber data yang dimanfaatkan, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

pencatatan arsip dan dokumentasi, tes dan perekaman (H.B. Sutopo, 2006: 65). 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung dan 

partisipatif agar hasilnya seobjektif mungkin. Observasi langsung (direct 

observation) yaitu observasi yang dilakukan tanpa perantara (secara langsung) 

terhadap objek yang diteliti. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan yang 

dilakukan pada siswa kelas III SD untuk mengetahui tingkat perhatian dan 

keaktifan selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan lembar 

observasi afektif dan psikomotorik. Observasi juga dilakukan terhadap guru 

untuk mengetahui kualitas pembelajaran sebelum dan pada saat menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Observasi in dilakukan oleh guru mitra 

yaitu guru matematika SDN Klumprit 03. Metode observasi yaang digunakan 

adalah observasi terstruktur, yaitu dengan menggunakan instrumen observasi 

yang terstruktur dan siap dipakai sehingga hanya tinggal membubuhkan tanda 

(P) pada tempat yang disediakan. Sehingga diharapkan data yang dikumpulkan 

benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Pencatatan Arsip dan Dokumentasi 

a. Arsip 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan arsip-arsip yang terkait 

dengan administrasi pembelajaran yang dapat berupa: 

1) KTSP 2009 tentang ruang lingkup materi, tujuan, kompetensi dasar, 

hasil belajar, indikator, materi pokok kelas III dan KKM kelas III. Data 
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ini dapat digunakan untuk mengetahui beban belajar siswa dalam satu 

tahun ajaran yang meliputi dua semester, yaitu semester I dan II. 

2) Silabus tentang alokasi waktu dan materi pokok yang diajarkan. Data 

yang didapat dari silabus ini antara lain standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, materi dan alokasi waktu. Sehingga dapat diketahui 

tentang materi-materi yang dapat dikategorikan mudah, sedang maupun 

sulit. 

b. Dokumen 

Berupa nilai formatif untuk mengetahui peningkatan data tentang prestasi 

belajar siswa sebelum dilakukan tindakan. 

3. Teknik Tes 

Tes prestasi belajar untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

sebelum dan setelah dilakukan tindakan. Sehingga dapat diketahui seberapa jauh 

hasil yang diperoleh siswa setelah kegiatan pemberian tindakan.  

4. Perekaman 

Perekaman dengan alat kamera foto, untuk memperjelas deskripsi 

berbagai situasi dan perilaku subjek yang diteliti.  

 
E. Validitas  Data 

Untuk menjamin validitas data dan pertanggungjawaban dan dapat dijadikan 

dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan,teknik yang digunakan untuk menguji 

validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi. Lexy J. Moleong dalam  

Sarwiji Suwandi (2009: 60) triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data 

dengan memanfaatkan sarana di luar data itu untuk pengecekaan atau pembandingan 

data. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data 

(sumber), yaitu dengan cara mengumpulkan data sejenis dari sumber berbeda. 

Dengan teknik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih tepat sesuai 

dengan keadaaan siswa. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran data yang 

sebenarnya. Data yang dikumpulkan oleh peneliti tentang prestasi belajar matematika 

siswa kelas III yaitu data daftar nilai ulangan kelas III, raport siswa yang 
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menunjukkan siswa yang banyak siswa yang nilai matematika dibawah nilai KKM, 

data wawancara dari guru kelas III dan beberapa siswa kelas III. 

 
F. Teknik Analisis  Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang mencakup tiga kegiatan, yaitu (1) 

mereduksi data, (2) penyajian data, dan (3) membuat simpulan atau verifikasi yang 

membentuk proses atau siklus bersama secara berkaitan (Sugiyono, 2008: 91). 

Adapun rincian model ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data-data penelitian yang telah dikumpulkan selajutnya direduksi. Reduksi 

yaitu proses proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian sehingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara visual misalnya 

gambar, grafik, chart nerwork, diagram, matrik, dan sebagainya. 

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Hasil dari data–data yang telah didapatkan dari laporan penelitian 

selanjutnya digabungkan dan disimpulkan serta diuji kebenarannya. Penarikan 

kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

sehingga kesimpulan juga dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar dan tidaknya hasil dari laporan 

penelitian. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat diuji kebenarannya, kekokohannya merupakan validitasnya. 

Yang divisualkan pada gambar 2 berikut ini : 
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Gambar 2. Komponen dalam analisis data (Sugiyono, 2008: 92) 

Langkah-langkah analisis : 

1. Melakukan analisis awal bila data yang didapat di kelas sudah cukup, maka dapat 

dikumpulkan. 

2. Mengembangkan bentuk sajian data dengan menyusun coding dan matrik yang 

berguna untuk penelitian lanjut. 

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kasus. 

Melakukan verifikasi, pengayaan, dan pendalaman data apabila dalam persiapan 

analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau kurang jelas, maka 

perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara terfokus. 

4. Melakukan analisis dikembangkan struktur sajian datanya bagi susunan laporan. 

5. Merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

6. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran dalam 

laporan akhir penelitian. 

 
G. Indikator Kinerja 

 Menurut Sarwiji Suwandi (2008: 70) indikator kinerja merupakan rumusan 

kinerja yang akan dijadikan acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan 

atau keefektifan penelitian.  

Indikator keberhasilan tindakan dapat dirumuskan pada dua aspek, yaitu 

indikator keberhasilan tindakan penelitian aspek kualitas proses dan indikator 

keberhasilan tindakan penelitian aspek kemampuan tentang keliling persegi dan 

persegi panjang. pada indikator keberhasilan tindakan penelitian untuk aspek 

kemampuan tentang keliling persegi dan persegi panjang bersumber pada hasil yang 

Data 
collection 

Data 
display 

Data 
reduction 

Conclusions: 
Drawing/ verifying 
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diperoleh dari nilai post test yang mencerminkan prestasi belajar siswa pada konsep 

yang dibelajarkan diharapkan adanya peningkatan prestasi belajar sesuai nilai yang 

diperoleh oleh masing–masing siswa. Minimal 65 % dari jumlah siswa mencapai nilai 

hasil belajar tuntas (KKM = 67) pada siklus I dan minimal 75 % siswa mencapai nilai 

hasil belajar tuntas pada siklus II . Indikator keberhasilan tindakan penelitian untuk 

aspek kualitas proses akan dijabarkan pada tabel 2 seperti dibawah ini: 

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Tindakan Penelitian untuk Aspek Kualitas Proses 

Aspek yang diukur 

(Aspek Proses) 
Target Pencapaian Cara Mengukur 

Kualitas Proses 1. Siswa menunjukkan perhatian 

dan keaktifan dalam 

mengikuti pembelajaran 

keliling persegi dan persegi 

panjang melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe 

NHT melalui sikap 

antusiasme siswa. 

2. Siswa menunjukkan sikap 

kerjasama yang baik dalam 

kelompok dengan keliling 

persegi dan persegi panjang. 

Diamati pada saat 

pembelajaran dengan 

menggunakan lembar 

observasi oleh peneliti 

dan dihitung dari 

jumlah siswa yang 

aktif dalam mengikuti 

pembelajaran keliling 

persegi dan persegi 

panjang melalui model 

pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

 

Indikator yang kedua yaitu indikator keberhasilan untuk aspek kemampuan tentang 

keliling persegi dan persegi panjang akan dijabarkan dalam tabel 3 seperti di bawah 

ini : 
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Tabel 3.  Indikator Keberhasilan Tindakan Penelitian untuk Aspek Prestasi Belajar 

Keliling Persegi Dan Persegi Panjang 

Aspek yang diukur 
Target Pencapaian 

Cara Mengukur 
Siklus I Siklus II 

Kemampuan 

memahami konsep 

keliling persegi dan 

persegi panjang  

65 % 75 % 

Diamati dari pekerjaan 

siswa berupa uraian 

penjelasan menemukan 

rumus keliling persegi dan 

persegi panjang  

Kemampuan 
menghitung keliling 
persegi dan persegi 
panjang keliling persegi 
dan persegi panjang 

65 % 75 % 

Dilihat dari prestasi yang 

diperoleh melalui penerapan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

Ketentuan prestasi 

belajar 65 % 75 % 

Dihitung dari jumlah siswa 

yang memperoleh nilai ≥ 

67. Siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 67 dinyatakan lulus. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan prosedur 

yang akan digunakan dalam penelitian in menggunakan model yang diadaptasi dari 

Retno Winarni (2009 : 80) yang dilukiskan pada gambar 3 berikut ini : 
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Gambar 3. Model Siklus 
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Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari siklus-siklus. Tiap-tiap 

siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah 

didesain dalam faktor-faktor yang diselidiki. Untuk mengetahui permasalahan yang 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika pada materi keliling persegi dan 

persegi panjang pada siswa kelas III SD Negeri Klumprit 03, Kecamatan Mojolaban, 

Kabupaten Sukoharjo dilakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

 Berdasarkan temuan-temuan di kelas, maka peneliti berusaha meningkatkan 

prestasi belajar matematika pada materi keliling persegi dan persegi panjang pada 

siswa kelas III SD Negeri Klumprit 03, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo 

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijabarkan dalam 

tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan meliputi: 

1) Pengumpulkan data yang diperlukan. 

2) Penyusunan rencana atau model pembelajaran dengan membuat skenario 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

yang terdiri dari 2 pertemuan.  

3) Menyiapkan alat dan media pembelajaran. 

4) Penyusunan alat-alat evaluasi tindakan berupa: soal, instrumen observasi 

proses pembelajaran afektif dan psikomotorik siswa. 

b. Tindakan  

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari dua pertemuan, yaitu : 

1)  Pertemuan I 

a)  Guru memberikan sebuah apersepsi melalui tanya jawab untuk 

mengarahkan siswa pada materi yang akan dipelajari yaitu tentang 

keliling persegi. 

b) Secara klasikal, guru menjelaskan materi keliling persegi dengan 

menjumlahkan semua sisinya. 
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b) Guru menjelaskan aturan main dalam kegiatan pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

c) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 

4 anggota. 

d) Siswa lalu membentuk ke dalam masing-masing kelompok dan 

masing-masing kelompok mendapatkan rangkuman materi beserta 

lembar kegiatan.  

e) Setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk memahami 

materi yang telah dipresentasikan guru. Siswa lalu mengadakan 

diskusi dalam kelompoknya untuk memahami prosedur 

pembelajaran. 

f)  Guru lalu membagikan nomor kepada setiap masing-masing anggota 

kelompok. Setelah masing-masing anggota mendapatkan nomor, 

guru membagikan soal untuk dikerjakan dan dibahas bersama, 

kemudian jika semua kelompok telah selesai mengerjakan soal maka 

guru memanggil salah satu nomor untuk maju ke depan kelas 

mengerjakan soal mewakili kelompoknya. 

g) Tiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok. 

h) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

i) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

 
2)  Pertemuan II 

a)  Guru memberikan sebuah apersepsi melalui tanya jawab untuk 

mengarahkan siswa pada materi yang akan dipelajari yaitu tentang 

keliling persegi panjang.  

b) Secara klasikal, guru menjelaskan materi keliling persegi panjang 

dengan menjumlahkan semua sisinya. 

c) Guru menjelaskan aturan main dalam kegiatan pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  
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d) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 

4 anggota. Siswa lalu membentuk ke dalam masing-masing 

kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan rangkuman 

materi beserta lembar kegiatan.  

e) Setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk memahami 

materi yang telah dipresentasikan guru. Lalu siswa mengadakan 

diskusi dalam kelompoknya untuk memahami prosedur 

pembelajaran. 

f)  Guru lalu membagikan nomor kepada setiap masing-masing anggota 

kelompok. Setelah masing-masing anggota mendapatkan nomor, 

guru membagikan soal untuk dikerjakan dan dibahas bersama, 

kemudian jika semua kelompok telah selesai mengerjakan soal maka 

guru memanggil salah satu nomor untuk maju ke depan kelas 

mengerjakan soal mewakili kelompoknya. 

g) Tiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok. 

h) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

i) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

c.  Observasi  

 Pengamatan pelaksanaan pembelajaran selama dua pertemuan 

dilakukan secara kolaboratif dengan guru mitra dengan menggunakan 

instrumen observasi guru mitra terhadap guru dan observasi guru mitra 

terhadap siswa. Sumber data diperoleh dari guru mitra (kolaborator), siswa 

dan proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati meliputi sikap, keaktifan dan 

keterampilan siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT serta kondisi proses pembelajaran secara umum. 

d.  Refleksi  

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan 1, 2 dan 3. 

Berdasarkan hasil refleksi ini akan dapat diketahui kelemahan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya. Jika 65 % siswa kelas III 

nilai matematika materi pokok keliling persegi dan persegi panjang mencapai 
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KKM maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model belajar kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) telah berhasil meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Akan 

tetapi, karena target yang diharapkan adalah minimal 75 % dari seluruh siswa 

tuntas KKM, maka perlu diadakan lagi pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Siklus II meliputi tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, 

tahap observasi tindakan, dan tahap refleksi hal tersebut dilakukan sampai 

prestasi belajar matematika pada siswa kelas III  SD Negeri Klumprit 03, 

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2009/ 2010 

mencapai target minimal 75 %. 

2.  Siklus II 

a.  Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi: 

1) Pengumpulkan data yang diperlukan. 

2) Penyusunan rencana atau model pembelajaran dengan membuat skenario 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

yang terdiri dari 2 pertemuan.  

3) Menyiapkan alat dan media pembelajaran. 

4) Penyusunan alat-alat evaluasi tindakan berupa: soal, instrumen observasi 

proses pembelajaran afektif dan psikomotorik siswa. 

b. Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari dua pertemuan, yaitu : 

1)   Pertemuan I 

a)  Guru memberikan sebuah apersepsi melalui tanya jawab dengan 

mengulas tentang materi sebelumnya. 

b) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 

4 anggota.  

b) Guru menjelaskan aturan main dalam kegiatan pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
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d) Secara klasikal, guru menjelaskan materi keliling persegi dan persegi 

panjang. Masing-masing kelompok mendapatkan rangkuman materi 

beserta lembar kegiatan.  

e) Setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk memahami 

materi yang telah dipresentasikan guru. Lalu siswa mengadakan 

diskusi dalam kelompoknya untuk memahami prosedur 

pembelajaran. 

f)  Guru lalu membagikan nomor kepada setiap masing-masing anggota 

kelompok. Setelah masing-masing anggota mendapatkan nomor, 

guru membagikan soal untuk dikerjakan dan dibahas bersama, 

kemudian jika semua kelompok telah selesai mengerjakan soal maka 

guru memanggil salah satu nomor untuk maju ke depan kelas 

mengerjakan soal mewakili kelompoknya. 

g) Tiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok. 

h) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

i) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

 

2) Pertemuan II 

a)  Guru memberikan sebuah apersepsi melalui tanya jawab dengan 

mengulas tentang materi sebelumnya. Guru memberikan sebuah 

apersepsi melalui tanya jawab dengan mengulas tentang materi 

sebelumnya. 

b) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 

4 anggota.  

b) Guru menjelaskan aturan main dalam kegiatan pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

d) Secara klasikal, guru menjelaskan materi tentang soal cerita yang 

berhubungan dengan keliling persegi dan persegi panjang. Masing-

masing kelompok mendapatkan rangkuman materi beserta lembar 

kegiatan.  
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e) Setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk memahami 

materi yang telah dipresentasikan guru. Setelah siswa mengadakan 

diskusi dalam kelompoknya untuk memahami prosedur 

pembelajaran. 

f)  Guru lalu membagikan nomor kepada setiap masing-masing anggota 

kelompok. Setelah masing-masing anggota mendapatkan nomor, 

guru membagikan soal untuk dikerjakan dan dibahas bersama, 

kemudian jika semua kelompok telah selesai mengerjakan soal maka 

guru memanggil salah satu nomor untuk maju ke depan kelas 

mengerjakan soal mewakili kelompoknya. 

g) Tiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok. 

h) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

i) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

c.  Observasi  

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran pada siklus II selama dua 

pertemuan dilakukan secara kolaboratif dengan guru mitra dengan 

menggunakan instrumen observasi guru mitra terhadap guru dan observasi guru 

mitra terhadap siswa. Sumber data diperoleh dari guru mitra (kolaborator), 

siswa dan proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati meliputi sikap, keaktifan 

dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT serta kondisi proses pembelajaran secara 

umum. Dalam kegiatan ini juga memperoleh data hasil wawancara dengan 

sebagian siswa tentang proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

d. Refleksi 

Dari langkah observasi akan diperoleh data yang bervariasi. Tindakan 

dikatakan berhasil jika analisis data menunjukkan ketercapaian indikator kinerja 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan 

teman observer maupun siswa diperoleh data di lapangan sebagai berikut :  

1) Kegiatan pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan rencana tindakan dan 

suasana belajar menyenangkan. 
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2) Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan dari guru, membantu teman dalam kelompok, 

menghargai teman diskusi, menjawab pertanyaan baik pada guru maupun 

teman, mengemukakan pendapat/ ide/ gagasan yang ditunjukkan dalam 

lembar penilaian afektif siswa. 

3) Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi selama pembelajaran 

berlangsung yang ditunjukkan dalam lembar penilaian psikomotorik siswa. 

4) Prestasi siswa meningkat mencapai target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan yaitu 75 % siswa mendapat nilai ulangan ≥ 67 dan  75 % siswa 

dalam penilaian psikomotorik dan afektif siswa mendapat kriteria sangat 

tinggi. 

 Demikian tahapan-tahapan tiap siklus, dalam penelitian ini siklus 

dilakukan secara berulang-ulang mulai dari siklus 1 dan berlanjut kepada siklus 

II untuk mendapatkan hasil yang mendekati kesempurnaan atau sampai 

peningkatan pembelajaran matematika meningkat prestasinya.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab empat ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. Berikut akan diuraikan secara lebih lengkap. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

Sebelum penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran matematika materi keliling persegi 

dan persegi panjang  dilaksanakan, terlebih dahulu akan dilakukan observasi awal agar 

diketahui deskripsi awal tentang prestasi belajar siswa tentang materi keliling persegi dan 

persegi panjang. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada siswa kelas III SD Negeri 

Klumprit 03 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2009/ 2010 yang 

semula guru dalam kegiatan pembelajarannya belum menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) menunjukkan prestasi belajar siswa masih 

rendah, yaitu rata-rata siswa masih mendapat nilai dibawah nilai KKM (³ 67). Dari hasil 

kondisi awal atau sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dapat 

diketahui masih banyaknya siswa yang belum tuntas dalam belajarnya hingga mencapai 

65%.  

Untuk lebih jelasnya pencapaian prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa 

kelas III SD Negeri Klumprit 03 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada kondisi 

awal pra tindakan dapat dilihat pada tabel 4 seperti di bawah ini : 

a). Nilai Kognitif Siswa 

Tabel 4. Daftar Nilai Tes Awal Siswa Pra Tindakan 

No. Nama KKM Nilai Ket 
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1 Aditya Wisnu Wardana 67 40 Belum Tuntas 

2 Fika Arum Yuliarni 67 70 Tuntas 

3 Putri Mutmainah 67 40 Belum Tuntas 

No. Nama KKM Nilai Ket 

4 Yanuarita Santi 67 60 Belum Tuntas 

5 Arif Nur Cahyono 67 50 Belum Tuntas 

6 Ayuk Nike Asrini 67 40 Belum Tuntas 

7 Danis Putri Lestari 67 80 Tuntas 

8 Danun Wibi Saputra 67 50 Belum Tuntas 

9 Dedy Tri Kusuma Atmaja 67 70 Tuntas 

10 Dewi Murtasia Asyikah 67 60 Belum Tuntas 

11 Fadhlih Hasan Setiawan 67 80 Tuntas 

12 Fahrisa Yuni Puspita 67 50 Belum Tuntas 

13 Fani Pradana Putri 67 80 Tuntas 

14 Febriyanto 67 50 Belum Tuntas 

15 Ika Indriyani 67 60 Belum Tuntas 

16 Liza Aulia Fitri 67 60 Belum Tuntas 

17 Markamah Nuriyah 67 60 Belum Tuntas 

18 Nanda Reviana Sari 67 30 Belum Tuntas 

19 Nuning Ramadhani 67 70 Tuntas 
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20 Pratomo Bayu Saputra 67 70 Tuntas 

Jumlah 1170   

Rata-rata  58,5  

Keterangan Jumlah Prosentase 

Tuntas 7 % 35 % 

Belum Tuntas 13 % 65 % 

 

Dari tabel 4 menunjukkan dari tes awal pra tindakan tentang materi keliling 

persegi dan persegi panjang yaitu dari 20 siswa hanya 35 % atau 7 siswa yang mendapat 

nilai di atas batas KKM. Sedangkan 65 % atau sejumlah 13 siswa masih di bawah batas 

KKM. Dari tabel 4 didapatkan tabel 5 yaitu tabel frekuensi data nilai tes awal pra 

tindakan sebagai berikut : 

Tabel 5. Frekuensi Data Nilai Tes Awal Pra Tindakan 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30 1 5 % 

2 31 – 40 3 15 % 

3 41 – 50 4 20 % 

4 51 – 60 5 25 % 

5 61 – 70 4 20 % 

6 71 – 80 3 15 % 

Jumlah 20 100 % 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



65 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5 maka didapatkan grafik pada gambar 4 : 

 

Gambar 4. Grafik Data Nilai Pra Tindakan 

 

b) Nilai Afektif Siswa 

1) Siswa kurang memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

2) Sebagian siswa belum membantu teman dalam kelompok. 

3) Siswa kurang dalam menghargai teman dalam kegiatan diskusi. 

4) Sebagian siswa menjawab pertanyaan baik pada guru maupun teman. 

5) Siswa masih kurang dalam mengemukakan pendapat/ ide/ gagasan. 

Dari lembar observasi afektif siswa pra tindakan yang dilakukan oleh observer 

diketahui data seperti pada tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6. Frekuensi Observasi Afektif Pra Tindakan 

No Kriteria Afektif Frekuensi Prosentase 

1 Sangat Rendah 2 10 % 

2 Rendah 13 65 % 

3 Sedang 3 15 % 
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4 Tinggi 2 10 % 

 

Dari tabel 6 diketahui penilaian afektif siswa, sejumlah 2 siswa atau 10 % siswa 

mendapat kriteria sangat rendah, 13 siswa atau 65 % siswa mendapat kriteria rendah, 3 

siswa atau 15 % siswa mendapat kriteria sedang dan 2 siswa atau 10 % siswa penilaian 

afektifnya mendapat kriteria tinggi. Berdasarkan tabel 6 maka dapat didapatkan grafik 

pada gambar 5 sebagai berikut: 

 Gambar 5. Grafik Obse

c) Nilai Psikomotorik Siswa 

1) Siswa kurang terampil dalam mengatur peran dalam diskusi. 

2) Siswa kurang terampil dalam menyiapkan alat pelajaran dan menggunakan media. 

3) Sebagian menjawab soal dengan benar. 

4) Sebagian siswa belum merapikan kembali meja kursi dengan baik. 

5) Masih banyak siswa tidak dapat menyimpulkan hasil diskusi dengan benar sesuai 

dengan materi. 

Dari lembar observasi psikomotorik siswa pra tindakan yang dilakukan oleh 

observer diperoleh data pada tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7. Frekuensi Observasi Psikomotorik Pra Tindakan 
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No Kriteria Psikomotorik Frekuensi Prosentase 

1 Rendah 5 25 % 

2 Sedang 8 40 % 

3 Tinggi 6 30 % 

4 Sangat Tinggi 1 5 % 

 

Dari tabel 7 dapat diketahui penilaian afektif siswa, sejumlah 5 siswa atau 25 % 

siswa mendapat kriteria rendah, 8 siswa atau 40 % siswa mendapat kriteria sedang, 6 

siswa atau 30 % siswa mendapat kriteria tinggi dan 1 siswa atau 5 % siswa penilaian 

psikomotorikya mendapat kriteria sangat tinggi. Berdasarkan tabel 7 maka dapat 

digambarkan pada gambar 6 berikut ini : 

Gambar 6. Grafik Observasi Psikomotorik Pra Tindakan 

Observasomotorik Siswa Pra Tindakan 

 Dari gambar 6 dapat disimpulkan sementara bahwa penguasaan materi keliling 

persegi dan persegi panjang oleh siswa kelas III SDN Klumprit 03  masih kurang. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai siswa yang sejumlah 65 % siswa masih dibawah KKM yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut belum memenuhi target yang diinginkan yaitu minimal 65 % 

Gambar 6. Grafik Observasi Psikomotorik Siswa Pra Tindakan 
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mendapat nilai diatas nilai KKM. Dan juga dari hasil observasi afektif dan psikomotorik siswa 

masih mendominasi kriteria rendah dan sedang. Dari hasil tersebut memberikan indikasi 

bahwa siswa masih belum begitu paham pada beberapa indikator belajar materi keliling 

persegi dan persegi panjang. 

 Untuk mengupayakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan maka peneliti 

dan guru mapel matematika bekerjasama mengadakan penelitian tindakan kelas. Pada 

pelaksanaannya peneliti bertindak sebagai pengajar dan guru mapel matematika sebagai 

observer.  

Tindakan siklus I dilaksanakan tanggal 24 April 2010 sampai tanggal 29 April 2010. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri 

dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a.  Tahap Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan tindakan 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 April 

2010 di ruang guru SDN Klumprit 03. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 

dilaksanakan dalam 2 pertemuan (dengan alokasi waktu 2x35 menit) yaitu pada 

hari Senin, 26 April 2010 dan Rabu, 28 April 2010. 

Dengan berpedoman dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 

Negeri Klumprit 03 2009/ 2010 kelas III, peneliti melakukan langkah-langkah 

perencanaan pembelajaran. 

Standar Kompetensi :  

Menghitung keliling, luas persegi, dan persegi panjang, serta penggunaannya 

dalam pemecahan masalah. 

  Kompetensi Dasar :  

  Menghitung keliling persegi dan persegi panjang. 

 

Indikator 

5.1.1  Menghitung keliling bangun datar dengan menjumlahkan semua sisinya. 

5.1.2 Menghitung keliling persegi. 
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5.1.3  Menghitung keliling persegi panjang. 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan yaitu : 

1.  Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. RPP dilaksanakan dua kali pertemuan 

masing-masing pertemuan dalam waktu 2 jam pelajaran. (RPP lampiran 4  halaman 

105-117) 

2.  Menyiapkan alat dan media pembelajaran.  

3.  Membuat lembar observasi afektif dan psikomotorik siswa serta lembar 

observasi guru. 

4.  Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

5.  Menyiapkan lembar penilaian. 

 
b.  Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun. Pembelajaran yang telah disusun pada siklus 1 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan alat dan 

media pembelajaran yang telah disiapkan dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun ini akan dilaksanakan dua kali pertemuan. 

1) Pertemuan I 

Pada pertemuan pertama melaksanakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah disusun dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

a) Pendahuluan 

Pada tahap ini guru mengadakan apersepsi “Anak-anak, coba siapa yang tahu 

berbentuk bangun apakah ruang kelas III ini ?” (persegi) Menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang disampaikan dan memberikan motivasi kepada 

siswa. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Salah satu siswa diminta untuk mengelilingi kelas satu kali putaran. 
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(2) Siswa diberi penjelasan bahwa untuk menempuh satu kali keliling ruang 

kelas itu berarti siswa tersebut harus mengelilingi empat buah sisi yang 

ada. 

(3) Siswa lalu diminta mengukur kertas karton yang berbentuk persegi 

dengan cara menelusuri sisi kertas sampai pada akhirnya kembali ke sisi 

semula. 

(4) Siswa dengan konsep tersebut lalu siswa mengaplikasikan dalam 

bentuk rumus keliling persegi. 

(5) Siswa  dibentuk ke dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 

anak. Pemilihan kelompok dilakukan secara heterogen. Setiap siswa 

mendapatkan nomor antara 1 sampai 4. Siswa bergabung dengan tim 

atau anggotanya yang telah ditentukan. (Tahap Pertama) 

(6) Mengajukan pertanyaan: Setiap kelompok diberikan soal untuk 

didiskusikan bersama. (Tahap Kedua) 

(7) Berpikir bersama: Siswa berfikir bersama menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam 

timnya mengetahui jawaban itu. (Tahap Ketiga) 

(8) Menjawab: Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. Dalam memanggil suatu nomor guru secara acak 

menyebut nomor dari 1 sampai x (x adalah banyaknya kelompok dalam 

kelas siswa). Anak yang terpilih dari tahap 4 dalam kelompok x adalah 

anak yang diharapkan menjawab. 

(9) Guru mengamati hasil yang diperoleh oleh masing-masing kelompok 

yang berhasil baik dan memberikan semangat bagi kelompok yang 

belum berhasil dengan baik. 

(10) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

(11) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

c) Penutup 

Guru membimbing untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari.  
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2)  Pertemuan kedua 

Pada pertemuan pertama melaksanakan RPP yang telah disusun dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

a) Pendahuluan 

Pada tahap ini guru mengadakan apersepsi “Anak-anak, coba siapa yang tahu 

berbentuk bangun apakah halaman sekolah ini?” (persegi panjang). 

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Bertanya jawab dengan siswa tentang perbedaan bangun berbentuk 

persegi dan persegi panjang. 

(2) Salah satu siswa diminta untuk membuktikan dengan mengelilingi 

halaman sekolah satu kali putaran. 

(3) Siswa diberi penjelasan bahwa untuk menempuh satu kali keliling 

halaman sekolah itu berarti siswa tersebut harus mengelilingi empat 

buah sisi yang ada. Siswa kembali ke kelas. 

(4) Siswa dengan konsep tersebut lalu siswa mengaplikasikan dalam 

bentuk rumus keliling persegi panjang. 

(5) Siswa  dibentuk ke dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 

anak. Pemilihan kelompok dilakukan secara heterogen. Setiap siswa 

mendapatkan nomor antara 1 sampai 4. Siswa bergabung dengan tim 

atau anggotanya yang telah ditentukan.  

(6) Setiap kelompok diminta menghitung keliling meja dan benda-benda 

lain yang berbentuk persegi panjang, sebagai pengecekan terhadap 

pemahaman tentang konsep awal penerapan rumus yang sudah 

dipelajari. Dan guru menunjuk salah satu nomor untuk 

mempresentasikan ke depan kelas. 

(7) Mengajukan pertanyaan: Setiap kelompok diberikan soal untuk 

didiskusikan bersama. 

(8) Berpikir bersama: Siswa berfikir bersama menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam 

timnya mengetahui jawaban itu.  
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(9) Menjawab: Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. Dalam memanggil suatu nomor guru secara acak 

menyebut nomor dari 1 sampai x (x adalah banyaknya kelompok dalam 

kelas siswa). Anak yang terpilih dari tahap 4 dalam kelompok x adalah 

anak yang diharapkan menjawab.  

(10) Guru mengamati hasil yang diperoleh oleh masing-masing kelompok 

yang berhasil baik dan memberikan semangat bagi kelompok yang 

belum berhasil dengan baik.  

(11) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

(12) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

c) Penutup 

Guru membimbing untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari. 

 
c. Observasi 

Dalam tahap ini peneliti secara kolaboratif melaksanakan pemantauan terhadap 

pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Peneliti bersama guru mitra melakukan pengamatan sikap siswa dan 

psikomotorik siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT serta mengamati ketrampilan guru dalam 

mengajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

1) Hasil observasi bagi guru. (Lampiran 5 halaman 132 - 133) 

Dari data observasi dalam siklus 1 selama 2 kali pertemuan diperoleh hasil 

observasi sebagai berikut : 

a) Guru telah menyiapkan rencana pembelajaran dengan baik. menyiapkan ruang, 

alat dan media pembelajaran. 

b) Guru telah membuka pelajaran dengan baik, guru telah melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c) Guru telah menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 

d) Guru telah mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 
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e) Guru masih kurang dalam menguasai kelas. 

f) Guru melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan waktu yang telah 

dialokasikan. 

g) Belum menghasilkan pesan yang menarik. 

h) Guru telah menggunakan media secara efekif dan efisien dan melibatkan siswa 

dalam pemanfaatan media yang ada di sekitar. 

i) Guru masih kurang dalam menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran. 

j) Guru masih kurang dalam merespon positif partisipasi siswa. 

k) Guru telah memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan sumber belajar 

l) Guru telah menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 

m) Guru telah melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa  

n) Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa tetapi belum optimal. 

o) Guru telah melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan dan telah 

melaksanakan tindak lanjut. 

 

 

2) Hasil observasi bagi siswa. (Lampiran 7 halaman  143 - 148) 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data hasil belajar afektif siswa 

sebagai berikut: 

a) Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

b) Sebagian siswa belum membantu teman dalam kelompok. 

c) Siswa cukup menghargai teman dalam kegiatan diskusi. 

d) Sebagian siswa menjawab pertanyaan baik pada guru maupun teman. 

e) Siswa masih kurang dalam mengemukakan pendapat/ ide/ gagasan. 

Dari hasil observasi tersebut di dapat tabel 8 sebagai berikut : 

Tabel 8. Frekuensi Observasi Afektif Siswa Siklus I 

No Kriteria Afektif Frekuensi Prosentase 
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1 Sedang 4 20 % 

2 Tinggi 13 65 % 

3 Sangat Tinggi 3 15 % 

 

Dari tabel 8 dapat diketahui penilaian afektif siswa, sejumlah 4 siswa atau 20 

% siswa mendapat kriteria sedang, 13 siswa atau 65 % siswa mendapat kriteria 

tinggi, dan 3 siswa atau 15 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi. Berdasarkan 

tabel 8 di atas maka dapat dilihat grafiknya pada gambar 7 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data hasil belajar psikomotorik 

siswa sebagai berikut : 

a) Siswa cukup terampil dalam mengatur peran dalam diskusi. 

Gambar 7. Grafik Observasi Afektif Siswa Siklus I 
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b) Siswa cukup terampil dalam menyiapkan alat pelajaran dan menggunakan 

media. 

c) Sebagian siswa telah menjawab soal dengan benar. 

d) Sebagian siswa telah merapikan kembali meja, kursi, alat peraga dengan baik. 

e) Sebagian besar siswa telah dapat menyimpulkan hasil diskusi dengan benar 

sesuai dengan materi. 

Dari hasil observasi tersebut di dapat tabel 9 berikut ini : 

Tabel 9. Frekuensi Observasi Psikomotorik Siswa Siklus I 

No Kriteria Psikomotorik Frekuensi Prosentase 

1 Sedang 3 15 % 

2 Tinggi 14 70 % 

3 Sangat Tinggi 3 15 % 

 

Dari tabel 9 dapat diketahui penilaian psikomotorik  siswa, sejumlah 3 siswa 

atau 15 % siswa mendapat kriteria sedang, 14 siswa atau 70 % siswa mendapat 

kriteria tinggi, dan 3 siswa atau 15 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi. 

Berdasarkan tabel 9 di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut :  
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d. Refleksi 

Dari hasil penelitian pada siklus 1, maka peneliti mengulas masih ada 6 siswa yang 

belum mencapai KKM. Maka peneliti melanjutkan siklus ke II untuk materi keliling 

persegi dan persegi panjang dengan menindak lanjuti siklus I. Hasil refleksi selengkapnya 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 10. Frekuensi Nilai pada Siklus I 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 51 – 60 3 15 % 

2 61 – 70 6 20 % 

3 71 – 80 8 40 % 

4 81 – 90 3 15 % 

 Jumlah 20 100 % 

  

Berdasarkan tabel 10 prosentase nilai siswa pada siklus 1 maka didapatkan grafik 

pada gambar 9 sebagai berikut : 

 Gamb

 

 

Gambar 8. Grafik Observasi Psikomotorik Siswa Siklus I 
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2. Siklus II 

 Tindakan siklus II dilaksanakan tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan  13 Mei 2010. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan strategi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a.  Tahap Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan tindakan  dilaksanakan pada hari Senin 10 Mei 

2010 di ruang guru SDN Klumprit 03. Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 

dilaksanakan dalam 2 pertemuan (dengan alokasi waktu 2x35 menit) yaitu pada 

hari Senin, 10 Mei 2010 dan Rabu, 12 Mei 2010. 

Dengan berpedoman dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) SD Negeri Klumprit 03 Kelas III Tahun Ajaran 2009/ 2010, peneliti 

melakukan langkah-langkah perencanaan pembelajaran. 

Standar Kompetensi :  

Menghitung keliling, luas persegi, dan persegi panjang, serta penggunaannya 

dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar :  

  Menghitung keliling persegi dan persegi panjang. 

Indikator 

5.1.4 Menggambar persegi dan persegi panjang dengan keliling tertentu. 

5.1.5 Menghitung panjang sisi dengan keliling tertentu. 

5.1.6 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling persegi dan persegi 

panjang. 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan yaitu : 

1). Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dilaksanakan dua kali pertemuan masing-masing pertemuan dalam waktu 2 jam 

pelajaran.( Lampiran 5 halaman 118-130) 
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2). Menyiapkan alat dan media pembelajaran.  

3). Membuat lembar observasi afektif dan psikomotorik siswa serta lembar observasi 

guru. 

4). Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

5). Menyiapkan lembar penilaian. 

 

b.  Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

disusun. Pembelajaran yang telah disusun pada siklus 2 dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan alat dan media pembelajaran yang telah 

disiapkan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun ini akan 

dilaksanakan dua kali pertemuan. 

1) Pertemuan I 

Pada pertemuan pertama melaksanakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah disusun dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

a) Pendahuluan 

Pada tahap ini guru mengadakan apersepsi dengan sedikit mengulang materi 

sebelumnya dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang disampaikan. 

 b) Kegiatan Inti 

(1) Bertanya jawab dengan siswa tentang persegi yang memiliki empat sisi. 

(2) Siswa diberi penjelasan bahwa untuk mencari panjang sisi dapat dicari 

dengan membagi keliling dengan sisi yang ada. 

(3) Siswa dengan konsep tersebut lalu siswa mengaplikasikan dalam bentuk 

rumus. 
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(4) Siswa  dibentuk ke dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 anak. 

Pemilihan kelompok dilakukan secara heterogen. Setiap siswa 

mendapatkan nomor antara 1 sampai 4. Siswa bergabung dengan tim 

atau anggotanya yang telah ditentukan. (Tahap Pertama) 

(5) Mengajukan pertanyaan: Setiap kelompok dibagikan soal untuk 

didiskusikan bersama. (Tahap Kedua) 

(6) Berpikir bersama: Siswa berfikir bersama menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam 

timnya mengetahui jawaban itu. (Tahap Ketiga) 

(7) Menjawab: Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. Dalam memanggil suatu nomor guru secara acak 

menyebut nomor dari 1 sampai x (x adalah banyaknya kelompok dalam 

kelas siswa). Anak yang terpilih dari tahap 4 dalam kelompok x adalah 

anak yang diharapkan menjawab. 

(8) Guru mengamati hasil yang diperoleh oleh masing-masing kelompok 

yang berhasil baik dan memberikan semangat bagi kelompok yang belum 

berhasil dengan baik. 

(9) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

(10) Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 

   c) Penutup 

Guru membimbing untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari.  

 

 2) Pertemuan kedua 

Pada pertemuan pertama melaksanakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah disusun dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

a) Pendahuluan 
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Pada tahap ini guru mengadakan apersepsi dengan tanya jawab tentang 

rumus keliling persegi dan persegi panjang dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan. 

 

b) Kegiatan Inti 

(1)   Bertanya jawab dengan siswa tentang perbedaan bangun berbentuk 

persegi dan persegi panjang. 

(2)  Siswa diberi penjelasan tentang materi yang akan dipelajari beserta contoh 

soal cerita yang berhubungan dengan keliling persegi dan persegi panjang. 

(3)  Siswa  dibentuk ke dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 anak. 

Pemilihan kelompok dilakukan secara heterogen. Setiap siswa 

mendapatkan nomor antara 1 sampai 4. Siswa bergabung dengan tim atau 

anggotanya yang telah ditentukan. (Tahap Pertama) 

(4)  Mengajukan pertanyaan: Memberikan soal kepada masing-masing 

kelompok. (Tahap Kedua) 

(5)  Berpikir bersama: Siswa berfikir bersama menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam 

timnya mengetahui jawaban itu. (Tahap Ketiga) 

(6)  Menjawab: Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. Dalam memanggil suatu nomor guru secara acak 

menyebut nomor dari 1 sampai x (x adalah banyaknya kelompok dalam 

kelas siswa). Anak yang terpilih dari tahap 4 dalam kelompok x adalah anak 

yang diharapkan menjawab. (Tahap Keempat) 

(7)  Guru mengamati hasil yang diperoleh oleh masing-masing kelompok yang 

berhasil baik dan memberikan semangat bagi kelompok yang belum 

berhasil dengan baik. (Tahap satu sampai dengan empat diulang beberapa 

kali). 

(8)  Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang terbaik. 

(9)  Siswa secara individual mengerjakan soal latihan. 
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c) Penutup 

Guru membimbing untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari. 

 
c.  Observasi 

Dalam tahap ini peneliti secara kolaboratif melaksanakan pemantauan terhadap 

pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Peneliti bersama guru mitra melakukan pengamatan sikap siswa 

dan psikomotorik siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT serta mengamati keterampilan 

guru dalam mengajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

1) Hasil observasi bagi guru (Lampiran 5  halaman 134 - 135) 

Dari data observasi dalam siklus 1 selama 2 kali pertemuan diperoleh hasil 

observasi sebagai berikut : 

a) Guru telah menyiapkan rencana pembelajaran dengan baik. menyiapkan 

ruang, alat dan media pembelajaran 

b) Guru telah membuka pelajaran dengan baik, guru telah melakukan apersepsi 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c) Guru telah menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 

d) Guru telah mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 

e) Guru telah mampu dalam menguasai kelas. 

f) Guru melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan waktu yang telah 

dialokasikan. 

g) Cukup menghasilkan pesan yang menarik. 

h) Guru telah menggunakan media secara efekif dan efisien dan melibatkan 

siswa dalam pemanfaatan media. 

i) Guru telah menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. 

j) Guru cukup dalam merespon positif partisipasi siswa. 

k) Guru telah memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan sumber belajar. 

l) Guru telah menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa. 

m) Guru telah melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa. 
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n) Guru telah menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa. 

o) Guru telah melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan dan telah 

melaksanakan tindak lanjut. 

2) Hasil observasi bagi siswa  (Lampiran 7 halaman 149-156) 

Dari data observasi pada siklus II diperoleh data hasil belajar afektif 

siswa sebagai berikut: 

a) Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

b) Sebagian besar siswa telah membantu teman dalam kelompok. 

c) Siswa telah menghargai teman dalam kegiatan diskusi. 

d) Siswa menjawab pertanyaan baik pada guru maupun teman. 

e) Siswa sangat aktif dalam mengemukakan pendapat/ ide/ gagasan. 

Dari hasil observasi tersebut di dapat tabel 11 frekuensi afektif siswa : 

Tabel 11. Frekuensi Observasi Afektif Siswa Siklus II 

No Kriteria Afektif Frekuensi Prosentase 

1 Sedang 1 5 % 

2 Tinggi 5 25 % 

3 Sangat Tinggi 14 70 % 

 

 Dari tabel 11 dapat diketahui penilaian afektif siswa, sejumlah 1 siswa atau 5 % 

siswa mendapat kriteria sedang, 5 siswa atau 25 % siswa mendapat kriteria tinggi, 

dan 14 siswa atau 70 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi. Berdasarkan tabel 11 

di atas maka didapatkan grafik pada gambar 10 berikut ini :  
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Dari data observasi pada siklus II diperoleh data hasil belajar psikomotorik 

siswa sebagai berikut : 

1) Siswa terampil dalam mengatur peran dalam diskusi. 

2) Siswa terampil dalam menyiapkan alat pelajaran dan menggunakan alat peraga 

dengan baik. 

3) Siswa telah menjawab soal dengan benar. 

4) Siswa telah membersihkan kembali meja, kursi dan alar peraga. 

5) Siswa telah dapat menyimpulkan hasil diskusi dengan benar sesuai dengan 

materi. 

Dari hasil observasi tersebut di dapat tabel 12 berikut ini : 

Tabel 12. Frekuensi Observasi Psikomotorik Siswa 

No Kriteria Psikomotorik Frekuensi Prosentase 

1 Tinggi 4 20 % 

Gambar 10. Grafik Observasi Afektif Siswa Siklus II 
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2 Sangat Tinggi 16 80 % 

 

Dari tabel 12 diperoleh data sejumlah 4 siswa atau 20 % siswa mendapat 

kriteria tinggi, dan 16 siswa atau 80 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi. 

Berdasarkan tabel 12 di atas maka dapat dibuat grafik seperti pada gambar 11 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Refleksi 

Gambar 11. Grafik Observasi Psikomotorik Siswa Siklus II 
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Hasil refleksi pada siklus II diketahui bahwa nilai prestasi belajar siswa 

diperoleh tabel 13 sebagai berikut : 

Tabel 13. Frekuensi Nilai pada Siklus II 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 61 – 70 6 30 % 

2 71 – 80 7 35 % 

3 81 – 90 5 25 % 

4 91 – 100 2 10 % 

 Jumlah 20 100 % 

 

Berdasarkan tabel 13 tentang prosentase nilai matematika pada siklus 2 tersebut maka 

dapat dibuat grafik seperti pada gambar 12: 

 

Gambar 12. Grafik Data Nilai Siswa Siklus II 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I dan II dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SDN Klumprit 03, baik prestasi belajar 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

1. Hasil observasi terhadap guru menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari siklus I 71,5 

dan siklus II 79,8. 

2. Perkembangan hasil belajar afektif siswa dari pra tindakan hingga siklus 2 dapat dilihat 

tabel 14 berikut ini  :   

Tabel 14. Prosentase Perkembangan Afektif Siswa 

No Kriteria Afektif 
Prosentase 

Pra tindakan Siklus I Siklus II 

1 Sangat Rendah 10 % 0 % 0 % 

2 Rendah 65 % 0 % 0 % 

3 Sedang 15 % 20 % 5 % 

4 Tinggi 10 % 65 % 25 % 

5 Sangat Tinggi 0 % 15 % 70 % 

  

Dari tabel 14 tersebut didapatkan grafik pada gambar 13 sebagai berikut : 
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Gambar 13. Grafik Perkembangan Afektif Siswa 

 

Dari hasil observasi afektif siswa menunjukkan adanya peningkatan. Pada pra 

tindakan penilaian afektif  siswa sejumlah 10 % siswa mendapat kriteria sangat rendah, 

65 % siswa mendapat kriteria rendah, 15 % mendapat kriteria sedang dan 10 % siswa 

mendapat kriteria tinggi. Pada siklus I 20 % siswa mendapat kriteria sedang, 65 % siswa 

mendapat kriteria tinggi dan 15 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi. Pada siklus II 5 

% siswa mendapat kriteria sedang, 25 % siswa mendapat kriteria tinggi dan 70 % siswa 

mendapat kriteria sangat tinggi. Hasil tersebut telah memenuhi indikator kinerja yang 

telah di tetapkan. Pada siklus I 70 % siswa telah mendapat kriteria tinggi dan pada 

siklus II 75 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi.  

3. Perkembangan hasil belajar psikomotorik siswa dari pra tindakan hingga siklus 2 dapat 

dilihat tabel  15 sebagai berikut :   

Tabel 15. Prosentase Perkembangan Psikomotorik  Siswa 

No Kriteria Psikomotorik 
Prosentase 

Pra tindakan Siklus I Siklus II 

1 Sangat Rendah 0 % 0 % 0 % 
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2 Rendah 25 % 0 % 0 % 

3 Sedang 40 % 15 % 0 % 

No Kriteria Psikomotorik 
Prosentase 

Pra tindakan Siklus I Siklus II 

4 Tinggi 30 % 70 % 20 % 

5 Sangat Tinggi 5 % 15 % 80 % 

 

 Dari tabel 15 didapatkan grafik pada gambar 14 sebagai berikut: 
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Gambar 14. Grafik Perkembangan Psikomotorik Siswa 

 

Dari hasil observasi psikomotorik siswa menunjukkan adanya peningkatan dari 

pra tindakan hingga siklus I dan siklus II. Pada pra tindakan penilaian psikomotorik 

siswa sejumlah 25 % siswa mendapat kriteria  rendah, 40 % siswa mendapat kriteria 

sedang, 30 % mendapat kriteria tinggi dan hanya 5 % siswa mendapat kriteria sangat 
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tinggi. Pada siklus I, sejumlah  15 % siswa mendapat kriteria sedang, 70 % siswa 

mendapat kriteria tinggi dan 15 % siswa mendapat kriteria sangat tinggi. Pada siklus II, 

sejumlah  20 siswa mendapat kriteria tinggi dan 80 % siswa mendapat kriteria sangat 

tinggi.  

Hasil tersebut telah memenuhi indikator kinerja yang telah di tetapkan. Pada 

siklus I yaitu 70 % siswa telah mendapat kriteria tinggi dan pada siklus II 80 % siswa 

mendapat kriteria sangat tinggi. 

4. Perkembangan prestasi siswa dari pra tindakan hingga siklus II dapat dilihat tabel 16 

sebagai berikut : 

Tabel 16. Tabel Perkembangan Nilai Siswa 

No Rentang Nilai 
Prosentase 

Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

1 21 – 30 5 % 0 % 0 % 

2 31 – 40 15 % 0 % 0 % 

3 41 – 50 20 % 0 % 0 % 

4 51 – 60 25 % 15 % 0 % 

5 61 – 70 20 % 20 % 30 % 

6 71 – 80 15 % 40 % 35 % 

7 81 – 90 0 % 15 % 25 % 

8 91 – 100 0 % 0 % 10 % 

Jumlah 100 % 100 % 100 % 

 

Dari tabel 16 dapat digambarkan grafik pada gambar 15 sebagai berikut : 
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Gambar 15. Grafik Perkembangan Nilai  Siswa 

 

Berikut ini akan dijelaskan perkembangan nilai siswa secara lebih terperinci pada tabel 

17 sebagai berikut: 

 

Tabel 17. Perkembangan Nilai Siswa  Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Aspek yang Ditinjau Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

Nilai terendah 30 55 65 

Nilai tertinggi 80 90 100 

Rata-rata nilai 58,5 71,5 79,8 

Siswa belajar tuntas 35% 70%                                                             95 % 

 

1)  Nilai terendah yang diperoleh siswa pada tes awal 30; pada siklus I naik menjadi 

55; dan pada siklus II naik lagi menjadi 65. 

2)  Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes awal sebesar 80; pada siklus I naik 

menjadi 90; dan pada siklus II 100. 

3)  Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 58,5; 

siklus I 71,5; dan pada siklus II 79,8. 
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4)  Untuk siswa tuntas belajar (KKM 67) pada tes awal 35%, tes siklus I 70% setelah 

dilakukan refleksi terdapat 6 siswa yang tidak tuntas ( < 67), namun secara 

keseluruhan sudah meningkat hasil belajarnya bila dilihat dari prosentase 

ketuntasan siswa,  dan pada tes siklus II hanya satu siswa yang mendapat nilai 

dibawah 67 meskipun sebenarnya siswa tersebut telah mengalami peningkatan 

nilai yang cukup signifikan.  

5)  Pada siklus I 70 % siswa mendapat nilai ≥ 67 dan pada siklus II 95 % siswa telah 

mendapat nilai ≥ 67. Dari hasil tersebut telah mencapai indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa 

meningkat, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hasil tersebut telah 

memenuhi indikator kinerja yang telah di tetapkan. Yaitu pada siklus I 65 % siswa telah 

mendapat nilai ≥ 67 dan pada siklus II lebih dari 75 % siswa telah mendapat nilai ≥ 67. 

Dengan demikian penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pembelajaran 

matematika materi keliling persegi dan persegi panjang dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas III SD Negeri Klumprit 03 tahun ajaran 2009 / 2010. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) pada siswa kelas III SD Negeri Klumprit 03 tahun ajaran 2009 / 

2010, maka dapat dianalisis kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar matematika pada materi keliling persegi dan persegi panjang meningkat 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT baik dilihat dari aspek 

kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi 

peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 58,5 siklus I 71,5; dan pada siklus II naik 

menjadi 79,8. Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan 67) pada tes awal 35%, tes 

siklus I 70% setelah dilakukan refleksi terdapat 6 siswa yang tidak tuntas (nilai ulangan 

dibawah 67), namun secara keseluruhan sudah meningkat hasil belajarnya bila dilihat 

dari prosentase ketuntasan siswa,  dan pada tes siklus II  hanya satu siswa yang belum 

mencapai ketuntasan. Dari aspek afektif terlihat adanya peningkatan yang sebelumnya 

pada pra tindakan mayoritas siswa termasuk ke dalam kriteria rendah yaitu 65%, lalu 

pada siklus I naik sebanyak 65% didominasi kriteria tinggi  dan pada siklus II didominasi 

kriteria sangat tinggi yaitu 70%. Hal tersebut juga terjadi pada kriteria psikomotorik yang 

mengalami peningkatan, yaitu pada pra tindakan didominasi kriteria sedang sebanyak 

40%, mayoritas pada siklus I 70%  kriteria tinggi dan 80% didominasi kriteria sangat tinggi 

pada siklus II. 

2. Dalam penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini ada 

hambatan yang ditemui, yang pertama masalah waktu. Dalam pembelajaran ini 

merupakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok sehingga dalam 

pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua: setiap siswa memiliki 

karakteristik yang berbeda, sehingga siswa dalam pembelajaran masih kurang 

berkolaborasi dan berinteraksi dengan teman dalam satu kelompok. Ketiga, guru sulit 

dalam mengendalikan siswa sehingga suasana nampak ramai. Karena biasanya ketika 

siswa melaksanakan diskusi, siswa pun mengobrolkan hal lain karena siswa menganggap 
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guru kurang memperhatikan. Untuk itu guru harus kreatif dalam mengatasi hal tersebut. 

Guru mengatasinya, misalnya dengan mendekati siswa-siswa tersebut.   

 

B. Implikasi 

Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan pada 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

model siklus. Prosedur penelitiannya terdiri dari 2 siklus. Siklus I dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 26 April 2010 dan Rabu 28 April 2010. Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 

10 Mei 2010 dan Rabu, 12 Mei 2010.  

Dalam setiap pelaksanaan siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan  berdaur ulang. 

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan implikasi 

yang berguna dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika baik secara teoretis 

maupun secara praktis. 

1. Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada materi pokok keliling persegi dan persegi panjang serta mendapatkan respon positif 

dari siswa, hal tersebut dapat ditinjau dari hal berikut : 

a. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa karena model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT melibatkan  keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan 

penghargaan dari guru saat siswa berhasil melakukan kegiatan dengan baik. 

Secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran semakin mantap dan luwes dengan kekurangan-

kekurangan kecil diantaranya kontrol waktu. 

Prosentase hasil belajar kognitif afektif dan psikomotorik siswa meningkat. Hal 

ini terbukti adanya peningkatan siswa mencetuskan pendapat, mengeluarkan 
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pendapat, berinteraksi dengan guru, mampu medemonstrasikan, kerjasama dengan 

kelompok meningkat, dan menyelesaikan soal-soal latihan. Dengan partisipasi siswa 

yang aktif dan kreatif siswa dalam pembelajaran yang semakin meningkat, suasana 

kelaspun menjadi lebih hidup dan menyenangkan dan pada akhirnya prestasi belajar 

matematika siswa kelas III SDN Klumprit 03 meningkat. 

b. Penerapan pendekatan model pembelajaran kooperatif tipe NHT secara tepat dan 

optimal sehingga prestasi belajar meningkat meningkat. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru 

untuk meningkatkan keefektifan strategi guru dalam mengajar dan meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar sehubungan dengan prestasi dan hasil belajar siswa 

yang akan dicapai. prestasi siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode 

pembelajaran dan media yang tepat bagi siswa. 

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti  untuk membantu 

guna dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu, perlu penelitian 

lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan atau menjaga dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT pada hakikatnya dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru yang 

menghadapi permasalahan  yang sejenis, terutama untuk mengatasi masalah 

peningkatan prestasi belajar siswa, yang pada umumnya dimiliki oleh sebagian besar 

siswa. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini harus diatasi 

semaksimal mungkin. 

Kendala yang dihadapi antara lain, guru akan sulit dalam mengendalikan siswa 

sehingga suasana nampak ramai. Karena biasanya ketika siswa melaksanakan diskusi, 

siswa pun mengobrolkan hal lain karena siswa menganggap guru kurang 

memperhatikan. Untuk itu guru harus kreatif dalam mengatasi hal tersebut. Guru 

mengatasinya, misalnya dengan menempatkan siswa yang sering ramai di dekat guru, 

guru harus sering mendekati siswa-siswa tersebut.  

C. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada siswa kelas III SDN Klumprit 03, maka saran-saran yang diberikan sebagai 

sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan 

meningkatkan kompetensi peserta didik SDN Klumprit 03 pada khususnya sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dapat dilakukan class-room action 

research. 

2.  Bagi Guru 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar dapat diterapkan model pembelajaran tipe 

NHT ataupun model pembelajaran kooperatif tipe yang lain. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas siswa dan keefektivan pembelajaran 

diharapkan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

c. Diharapkan adanya tindak lanjut terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT pada materi keliling persegi dan persegi panjang pada materi 

ataupun mata pelajaran lain. 

 

3. Bagi Siswa 

a. Peserta didik hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide atau 

pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar sehingga memperoleh prestasi belajar yang optimal. 

b. Hendaknya siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya kedalam kehidupan sehari 

hari. 
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