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ABSTRAK 

 

Kristinawati. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEGHITUNG 

PERKALIAN BILANGAN CACAH MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF  NUMBERED HEADS TOGETHER BAGI SISWA KELAS II SD 

NEGERI 2 BRANGKAL SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2010/2011, 

Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung  

perkalian bilangan cacah melalui model pembelajaran kooperatif  Numbered Heads 

Together pada pembelajaran matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal tahun 

ajaran 2010/2011. Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah peningkatan kemampuan menghitung  perkalian bilangan 

cacah, sedangkan variabel tindakan yang digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif  Numbered Heads Together. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal Klaten Tahun Ajaran 2010/2011 dengan jumlah siswa 

sebanyak 36. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

dokumentasi dan tes. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data, dan 

validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 

komparatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  Numbered Heads 

Togethe dapat meningkatkan kemampuan menghitung  perkalian bilangan cacah 

siswa kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal. Kondisi awal sebelum tindakan nilai rata-rata 

siswa 61.28. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 78.75 dan nilai rata-rata siswa pada 

siklus II adalah 84.61. Sebelum dilakukan tindakan siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65 sebanyak 19 siswa (53%). Pada siklus I siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 

sebanyak 27 siswa (78%) dan pada siklus II siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

sebanyak 31 siswa (86%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Togethe dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung  perkalian bilangan cacah pada pembelajaran 

matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal. 
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ABSTRACT 

  

Kristinawati. IMPROVED PERFORMANCE THROUGH MEGHITUNG 

MULTIPLYING INTEGERS LEARNING MODEL NUMBERED HEADS 

TOGETHER COOPERATIVE FOR CLASS II SD NEGERI 2 BRANGKAL EVEN 

HALF YEAR LESSON 2010/2011, Thesis. Teacher Training Education Faculty 

Sebelas Maret University Surakarta. 2011. 

This research has purpose to develop the ability to calculate integer 

multiplication through cooperative study model of Numbered Heads Together on 

math study for 2
nd

 grade students in SD Negeri 2 Brangkal on 2010/2011 school 

year. The statistic variable as the target of changing in class action research is to 

develop the ability to calculate integer, whereas the action of variable that used is 

cooperative study model of Numbered Heads Together. 

This is qualitative research which is using class action research (PTK) that 

contains of two cycles. This subject research is the entire of 2
nd

 grade students in SD 

Negeri 2 Brangkal Klaten on 2010/2011 year school which has 36 students. The data 

collecting technique is using observation, documentation, and test. Data triangulation 

and content of validity is used for the data validity. And for data analysis technique 

uses descriptive comparative technique.  

Based on the research result, concludes that math study which uses 

cooperative study model of Numbered Heads Together is able to increase the ability 

to calculate integer multiplication for 2
nd

 grade students in SD Brangkal. The average 

of student‟s grade in the first condition before action is 61.28. First cycle, the average 

of student‟s grade is 78.75 and second one is 84.61. Before doing this action, student 

who gets ≥ 65 grade amount 19 students (53%). The first cycle, student who gets ≥ 

70 grade amount 27 students (78%) and second cycle, student who gets ≥ 75 grade 

amount 31 students (86%). Based on that research, shows that applying cooperative 

study model of Numbered Heads Together could increase the ability to calculate 

integer multiplication on math study for 2
nd

 grade students in SD Negeri 2 Brangkal. 
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MOTTO 

 

 Takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan (Amsal 1:7a) 

 Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga (Amsal 12: 27b) 

 Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa 

(Mazmur 60: 14) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk 

dalam ujian nasional, ini berarti matematika merupakan pokok pelajaran yang penting 

bagi pelajar. Pentingnya matematika, setidaknya dapat kita lihat dalam kurikulum 

matematika di sekolah mendapat porsi jam lebih banyak di bandingkan dengan mata 

pelajaran lainnya. Mulai jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, pelajaran 

matematika itu ada dan dipelajari, baik secara global maupun spesifik. Bahkan pada 

jenjang prasekolah pun, matematika sudah mulai diperkenalkan. 

Matematika adalah ilmu dasar yang berkembang sangat pesat baik materi 

maupun kegunaannya. Maka pelajaran matematika berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi dengan menggunakan bilangan dan menggunakan ketajaman 

penalaran untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Dengan kata lain belajar 

matematika yaitu mempelajari obyek kajian yang abstrak dengan pola pendekatan 

deduktif dan kebenaran absolute. Matematika merupakan ilmu yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika akan digunakan sejak anak-anak sampai 

dewasa. Di sekolah dasar merupakan fondasi dasar matematika yang ditanamkan pada 

anak.   

Pembelajaran yang dianggap sulit di sekolah dasar salah satunya adalah 

pembelajaran matematika. Pada kelas dua SD terdapat materi pokok tentang 

perkalian. Perkalian pertama kali didapatkan siswa pada kelas dua semester 

genap. Perkalian pada kelas dua merupakan fondasi, untuk siswa sekolah dasar 

yang akan digunakan pada kehidupan sehari-hari, ini berarti siswa kelas dua SD 

diharapkan dapat menghitug perkalian dengan benar. Jika fondasi perkalian pada 

kelas dua sudah baik maka di kelas berikutnya siswa tidak merasa kesulitan dan 

siswa akan mampu mengikuti pelajaran tentang perkalian dengan kompetensi 

dasar yang lebih tinggi. 
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Dalam proses pembelajaran matematika masih sering dijumpai adanya 

kecenderungan pembelajaran yang monoton. Dalam menyampaikan pembelajaran 

hanya menggunakan medode ceramah dan tanya jawab dan selama kegiatan 

belajara mengajar tempat duduk siswa tidak berubah. Proses pembelajaran 

matematika masih didominasi oleh guru sehingga keaktifan siswa dalam kelas 

masih kurang. Guru belum memakai model pembelajaran yang inovatif.  

Materi perkalian sangat penting diajarkan di kelas dua karena dalam 

kehidupan sehari-hari setiap siswa akan berhadapan dengan masalah yang 

berkaitan dengan menghitung perkalian. Dan apabila sejak awal kemampuan 

berhitung perkalian siswa masih kurang yang dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa yang masih rendah, maka siswa akan menemukan kesulitan-kesulitan 

dalam belajar matematika pada materi-materi lanjut khusunya materi berhitung 

perkalian dengan bilangan yang lebih tinggi. 

Kemampuan menghitung perkalian dalam  pembelajaran matematika  

siswa SD Negeri 2 Brangkal sebelum diadakan penelitian kurang bagus atau 

masih rendah. KKM mata pelajaran matematika kelas 2 hanya 65. Pada ulangan 

pokok perkalian dari 36 siswa yang mengikuti ulangan diperoleh nilai tertinggi 

80, terendah 20, nilai rata – rata kelas 61.28, ketuntasan klasikal (siswa yang 

tuntas) 53% dan  yang  nilainya memenuhi KKM ada 19 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM ada 17 siswa diperlukan pembelajaran remedial.  

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar diperlukan langkah-langkah 

sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal yang digunakan salah 

satunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan kondisi 

siswa agar siswa, siswa mampu berpikir kritis, logis, dan dapat memecahkan 

masalah dengan sikap terbuka, kreatif, dan inovatif. Sekarang ini banyak metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan dan dikembangkan. Metode merupakan  cara 

yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu 

metode yang dikembangkan saat ini  adalah metode kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) menurut Johnson dalam 

Isjoni (2010:28) adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok- kelompok 

kecil, siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai kepada pengalaman belajar, 
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baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Para siswa dibagi ke 

dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar, membuat keputusan dalam 

kelompok, dan memberi kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbeda latar belakang.pembelajaran kooperatif siswa 

berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru. Menurut Lie dalam 

Sugiyanto (2008:10) pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi asah, asih 

dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar. Dalam pembelajaran kooperatif 

proses pembelajaran tidak harus dari guru ke siswa, melainkan dapat juga siswa 

saling mengajar sesama siswa lainnya. Dengan pembelajaran yang tidak bepusat 

pada guru melainkan siswa. 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai macam, yaitu Jigsaw, 

STAD, investigasi kelompok (Grup Investigation), pendekatan struktural (tipe ) 

yaitu  Think-Pair-Share, Two Stay Two Stray, Make A Macth, The Power Of Two, 

dan Numbered Heads Together. Penulis mengambil salah satu tipe kooperatif 

yaitu  Numbered Heads Together. Menurut Spencer Kagan dalam Ibrahim 

(http://herdy07.wordpress.com/2009/04/22/model-pembelajaran-nht-numbered-

head-together/ diunduh 26 Januari 2011)  Numbered Heads Together (NHT) 

merupakan suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan struktur 

sederhana dan terdiri atas empat tahap yang digunakan untuk mereview fakta-

fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi para siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe ini juga dapat digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.  

Pembelajaran kooperatif Number Heads Together menurut Isjoni (2009: 

113) memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

pertimbangan jawaban yang paling tepat. Teknik ini mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerjasama. Pemanfaatan model pembelajaran kooperatif 

Number Heads Together merupakan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru, 
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untuk mengubah pembelajaran dari teacher center menjadi student center, siswa 

didorong untuk aktif dalam proses belajar dan mampu berkolaborasi dengan 

temannya dari latar belakang yang berbeda dengan demikian siswa tidak hanya 

belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa.  

Penulis mengambil  model pembelajaran kooperatif Number Heads 

Together ini merupakan upaya peneliti agar pembelajaran di kelas tidak terasa 

monoton dan tegang, dapat bekerjasama dengan orang lain yang berbeda latar 

belakang, berdiskusi dan menyatukan pemikiran untuk memecahkan masalah 

perkalian, sehingga harapan untuk meningkatkan kemampuan menghitung 

perkalian bilangan cacah dapat terwujud. Tipe Number Heads Together memiliki 

kelebihan diataranya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, mampu 

memperdalam pamahaman siswa, menyenangkan siswa dalam belajar, 

mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan 

siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri 

siwa, mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan keterampilan 

untuk masa depan. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menghitung perkalian bilangan 

cacah dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-

kelompok belajar heterogen (kemampuan akademik, agama, jenis kelamin), siswa 

bekerjasama untuk menyesaikan soal-soal,  Dengan demikian dapat mengecek 

kemampuan siswa dalam menghitung perkalian. 

Karena alasan itulah penulis perlu melaksanakan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Meghitung Perkalian Bilangan Cacah Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif  Numbered Heads Together Bagi Siswa Kelas II SD 

Negeri 2 Brangkal Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011” 

 

B. Rumusan masalah 

Yang menjadi permasalahan sehingga diadakan penelitian tindakan kelas 

adalah: 
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Apakah model pembelajaran kooperatif Number Heads Together dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah bagi siswa kelas 

II SD Negeri 2 Brangkal pada Semester Genap Tahun 2010 / 2011? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah melalui 

model pembelajaran kooperatif Number Heads Together pada siswa kelas II SD 

Negeri 2 Brangkal pada semester genap tahun 2010 / 2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada 2 macam yaitu, manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pada guru untuk menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif. 

b. Meningkatkan kemampuan menghitung perkalian kelas II. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dengan model pembelajaran kooperatif Number Heads Together 

membuat siswa menjadi antusias dalam belajar. 

2) Siswa memiliki pengalaman belajar bekerjasama dengan orang lain , 

mengeluarkan ide-ide untuk memecahkan masalah khususnya masalah 

perkalian 

3) Siswa memiliki pengalaman berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan cara belajar bersama kelompok-kelompok kecil 

sehingga pembelajaran lebih meyenangkan dan bermakna.. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif  untuk mengatasi kesulitan 
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pelajaran sehingga tercipta suasana yang aktif, kreatif dan menyenagkan 

serta bermakna. 

 

 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Tumbuhnya motivasi guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan 

proses pembelajaran yang bermutu. 

2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dengan adanya inovasi dalam 

pembelajaran. 

3) Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Hakikat Kemampuan Menghitung Perkalian Bilangan Cacah 

 

a. Pengertian Kemampuan Menghitung 

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya siswa secara tidak sadar telah 

belajar konsep menghitung. Dengan buktinya ketika ditanya mau donat berapa 

biji?kakak dibelikan berapa?adik diberikan berapa?jadi semuanya jumlah 

donatnya berapa??dengan anak menjawab pertanyaan dan jawaban anak 

tersebut benar maka anak telah mampu menghitung. Kemampuan menurut 

(http://www.brainyquote.com diunduh 18 mei 2011) adalah Kualitas atau 

keadaan mampu; kekuatan untuk melakukan, baik secara fisik, moral, 

intelektual, konvensional, atau hukum; kapasitas; keterampilan atau 

kompetensi dalam melakukan; kecukupan kekuatan, keterampilan, sumber 

daya dan lain sebagainya. 

Selanjutnya Slameto (2009:24) berpendapat kemampuan mencangkup 

kemampuan standar tentang bilangan, kemampuan berhitung yang 

mengandung penalaran dan keterampilan aljabar. Kemampuan 

mengoperasikan bilangan meliputi operasi  hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian.  

Menurut Aisyah, dkk (2007: 5-6) Kemampuan menghitung merupakan 

salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dapat 

dikatakan bahwa dalam semua aktifitas semua manusia memerlukan 

kemampuan menghitung.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menghitung adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berhitung 

dan kemampuan menghitung akan digunakan seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari untuk berbagai aktifitas yang dilakuakannya. 
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b. Pengertian Perkalian 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mendasari semua penerapan 

dalam kehidupan nyata. Menurut Johnson dan Rising dalam Karsono, dkk 

(2009:1.39) mengemukakan matematika adalah pola pikir, pola 

mengorganisaikan pembuktian yang logik; matematika adalah bahasa, bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat 

reprentasinya dengan simbol dan padat, lebih berupaya bahasa simbul 

mengenai arti daripada bunyi; matematika adalah pengetahuan struktur. 

Menurut  Heruman (2010:2) tujuan akhir pembelajaran matematika di SD 

yaitu agar siswa terampil dalam meggunakan berbagai konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Penerapan nyata adalah dalam bidang medis. Ketika kita mendapatkan 

obat dari dokter 3x1 berarti 3 kali dalam sehari (pagi, siang, malam) masing-

masing 1 (pil). Bukan sebaliknya, 1 kali dalam sehari 3 (pil). Hal ini perlu 

diperhatikan karena prosesnya sangat berbeda antara 3x2 dan 2x3. Seringkali 

kita berfokus pada hasilnya yang sama-sama 6. Penjelasan dalam bidang 

medis akan sangat jelas: 3x2 berarti 3 kali dalam sehari masing-masing 2 (pil) 

sedangkan 2x3 berarti 2 kali dalam sehari masing-masing 3 (pil). Dengan 

demikian, penjabaran dalam penjumlahan : 3x2 = 2 + 2 + 2; sedangkan 2x3 = 

3 + 3. 

Mulyono Abdurrahman (1999: 278) berpandapat bahwa “Perkalian 

pada hakikatnya merupakan cara singkat dari penjumlahan”.. Heruman (2007: 

22) perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang. 

Murray R.Spiegel (1999:1)  perkalian merupakan hasil kali bilangan 

adan b adalah bilangan c, sehingga a x b =c. operasi perkalian ditunjukan 

dengan tanda silang atau titik atau kurung. 

Menurut Titin P (http://id.wikipedia.org/wiki/Perkalian diunduh 26 

Januari 2011 ) Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan 

dengan bilangan lain. Operasi ini adalah salah satu dari empat operasi dasar di 

dalam aritmetika dasar (yang lainnya adalah perjumlahan, perkurangan, dan 
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perbagian). Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di dalam suku-suku 

perjumlahan yang diulang-ulang; misalnya, 3 dikali 4 (seringkali dibaca "3 kali 

4") dapat dihitung dengan menjumlahkan 3 salinan dari 4 bersama-sama:  3 X 4 

= 4 + 4 + 4 + 4 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkalian merupakan  

operasi matematika, yang merupakan penjumlahan berulang, dan simbol 

perkalian adalah x.  

c. Langkah-Langkah Pembelajaran Perkalian 

Agar pembelajaran berlangsung secara sistematis diperlukan langkah-

langkah pembelajaran. adapaun langkah-langkah pembelajaran perkalian 

adalah sebagai berikut: 

1) Penanaman Konsep  

Pada awal pelajaran,guru bercerita tentang permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Untuk membantu berpikir 

siswa diberikan bantuan berupa benda atau gambar yang sesuai dengan 

cerita. Sebagai tahap awal, siswa sebaiknya mengerjakan perkalian dengan 

cara mengubah terlebih dulu perkalian ke dalam penjumlahan.        

Kegiatan pembelajarannya 

Nina mempunyai 2 kardus  apel. Setiap kardus berisi 4 apel. Berapa 

jumlah apel Nina? 

         

4 +  4  = 8 

Memberikan penekanan pada siswa bahwa 4+4 jika ditulis dalam 

perkalian menjadi 2 x 4 = 8 

Selanjutnya, membuat keterkaitan antara perkalian dan penjumlaha, anara 

lain sebagai berikut: 

a) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 

b) 2 + 2 + 2 + 2 =  4 x.…. 

c) 3 x 5 = …+…+… 

d) 2 x 6 = …+… 
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2)  Pemahaman Konsep 

Untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami topik tentang 

perkalian, guru memberikan contoh soal dengan menjodohkan soal dan 

jawaban. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Pembinaan Keterampilan  

Siswa dapat menghitung perkalian dengan hasil 50 sampai 100, dan 

menyelesaikan soal cerita tentang perkalian.  

(1) Menghitung perkalian dengan hasil 50 sampai 100 

2 x 3 x 7 = ………. 

6 x 1 x 8 = ….x….. 

= ….. 

(2) Soal cerita  

Andi Mempunyai 3 Ayam. Berapa kaki ayam semuanya? 

Jawab: 3 x 2 = 6 

d. Pengertian Bilangan Cacah  

Setiap kumpulan dapat dihubungkan sengan suatu bilangan. Bilangan-

bilangan itu masing-masing mempunyai nama. Kita juga menggunakan 

4 x 5 

3 x 6 

5 x 9 

2 x 7 

18 

14 

45 

20 
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lambang untuk setiap bilangan. Misalnya lambang “5” mewakili bilangan 

lima. Kata “lima” adalah nama untuk bilanganya.  

Menurut Wirasto (1983: 62) Bilangan adalah suatu konsep, sesuatu yang 

abstrak yang memberi keterangan tentang banyak anggota suatu himpunan dan 

juga himpunan-himpunan yang ekuipalen dengannya.  

Bilangan untuk himpunan kosong adalah nol, lambangnya “0”. Karso 

(2009: 2.15)  mengemukakan bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 

disebut bilangan cacah. bilangan cacah merupakan bilangan asli ditambah 

dengan bilangan nol. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, 

lalu selanjutnya bertambah satu-satu. 

Sedangkan Wirasto (1983:37)  menurut Bilangan-bilangan nol, satu, dua, 

tiga, empat,….atau 0, 1, 2, 3, 4, …dikatakan mempunyai urutan wajar. 

Bilangan-bilangan tersebut dinamakan bilangan cacah. Bilangan cacah 

memiliki sifat-sifat, antara lain adalah 

1. Mempunyai anggota permula, yaitu nol; 

2. Mempunyai urutan tertentu, yaitu urutan wajar; 

3. Tidak mempunyai anggota terakhir, jadi tiap anggota tentu diikuti oleh 

anggotan yang lain. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bilangan cacah adalah bilangan 

asli ditambah dengan bilangan nol dan mempunyai urutan wajar (bertambah 

satu-satu). 

 

2. Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

a. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan salah satu bagian dari keseluruhan 

sistem belajar yang tidak dapat dipisahkan dari sistem lain. Model 

pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar.  

Winataputra dalam Sugiyanto (2008: 7) model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 
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mengorganisaikan pengalaman belajar, untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar merencanakan dan melaksanakan aktifitas pembelajaran. 

 Selanjutnya Arends dalam Agus Suprijono (2009: 46),mengemukakan  

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan penggelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dala mongorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Adapaun pendapat Joyce dalam Trianto 

(2007:5) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalam buku-buku, film, komputer, kurikulum dan 

lain-lain. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan model pembembelajaran 

adalah suatu perencanaan yang sistematis yang berguna sebagai pedoman 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa.                      

b. Pengertian Model Pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivis. 

Menurut teori konstruktivis suatu prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa tetapi menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan 

mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Proses pembelajaran 

lebih diwarnai student center daripada teacher center.  

Adapun pendapat Thomson dalam Isjoni (2009:17), dalam 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning ), siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas dibagi 

menjadai beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat atau lima 

siswa, dengan kemampuan yang heterogen. Maksud pengelompokan hetrogen 
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adalah terdiri dari bermacam-macam latar belakang kemampuan siswa, jenis 

kelamin, agama, suku bangsa, dan latar belakang sosial budaya. Dengan 

pengelompokan heterogen ini bermanfaat untuk melatih siswa dapat menerima 

perbedaan pendapat dan bekerjasama dengan teman yang berbeda latar 

belakangnya. Sedangkan Lie dalam Sugiyanto (2008:10) berpendapat bahwa 

pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi asah, asih dan asuh sehingga 

tercipta masyarakat belajar. Dalam pembelajaran kooperatif proses 

pembelajaran tidak harus dari guru ke siswa, melainkan dapat juga siswa 

saling mengajar sesama siswa lainnya. Sehingga pembelajaran tidak teacher 

center melainkan student center, menjadikan pembelajaran lebih aktif.  

Selanjutnya Roger dan David Johnson dalam Agus Suprijono 

(2009:58) menyatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap 

sebagai perkembangan kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 

5 unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan yaitu : 

1. Saling ketergantungan yang positif. 

Saling ketergantungan positif menunjukan bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif ada dua pertanggungjawaban, yaitu mempelajari bahan yang 

ditugaskan dan menjamin semua anggota kelompok secara individu 

mempelajari bahan yang ditugaskan 

2. Tanggung jawab perseorangan. 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. 

3. Interaksi promotif. 

Interaksi promotif akan menghasilkan saling ketergantungan posif. 

Adapun ciri-ciri interaksi promotif adalah saling percaya, saling 

mengingatkan, saling membantu dan secara efektif dan efisien. 

4. Adanya komunikasi antar anggota. 

Komunikasi antar anggota akan menimbulkan keterampilan sosial. 

Ketrampilan sosial meliputi saling mengenal dan memercayai, salin 

menerima dan mendukung, mampu menyelesaikan konfik, mempu 

berkomunikasi. 

5. Pemrosesan kelompok. 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari tahap kegiatan kelompok dan kegiatan dari 

anggota kelompok.  
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Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan berinteraksi secara asah, asih 

dan asuh dengan kelompok-kelompok kecil yang heterogen sehingga dapat 

saling membantu, menciptakan saling ketergantungan yang positif, tanggung 

jawab perseorangan, interaksi promotif, adanya komunikasi antar anggota, 

serta pemrosesan kelompok. 

c. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat 

elemen-elemen yang saling berkaitan. Menurut Lie dalam Sugiyanto (2008: 

38) elemen-elemen pembelajaran kooperatif adalah 

1) Saling ketergantungan positif. 

Guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling 

membutuhkan. Hubungan yang saling membutuhkan inilah yang dimaksud 

dengan saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan dpat dicapai 

melalui: a) saling ketergantungan untuk mencapai tujuan, b) saling 

ketergantungan untuk menyelesaikan tugas, c) saling ketergantungan 

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

hadiah. 

2) Interaksi tatap muka. 

 Interaksi tatap muka akan memaksa saling tatap muka dalam kelompok 

sehingga mereka dapat berdialog. Ini juga mencerminkan konsep 

pengajaran teman sebaya. 

3) Akuntabilitas individual. 

 Pembelajaran kooperatif menampilkan wujud dalam belajar kelompok. 

Penilaian ditujukan untuk mengetahui penugasan siswa terhadap materi 

pelajaran secara individu. Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-

rata penugasan 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, 

bekerjasama, mandiri dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam 

menjalin hubungan antar pribadi didak hanya diasumsikan tetapi sacara 

sengaja diajarkan.  

Arends dalam Trianto (2007:47) menyatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan kooperatif memiliki ciri-ciri tetentu. ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara koopatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 
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2) Kelompok     dibentuk dari siswa yang mempunyai   kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah; 

3) Bila memungkinkan, anggota kelompok   berasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelamin yang beragam; dan 

4) Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 

 

d. Fase-fase Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Agus Suprijono (2010: 65) ada enam fase pembelajaran 

kooperatif. Fase pembelajaran kooperatif dapat dilihat pada tabel 1, sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Fase Pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1: menyampaikan tujuan 

dan mempersiapakan peserta 

didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap 

belajar. 

Fase 2: menyajikan informasi Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal 

Fase 3: mengorganisir peserta 

didik  ke dalam tim-tim belajar. 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang tata cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien. 

 

Fase 4: membantu kerja tim dan 

kelompok 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugas. 

 

Fase 5: mengevaluasi 

 

 

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan 

Fase 6: memberiakan 

pengakuan atau pengahargaan  

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

dn presentasi individu maupun 

kelompok. 
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Trianto (2007:48-49) juga menemukakan ada eman fase model 

pembelajaran kooperatif. Emam fase model pembelajaran kooperatif dapat 

dilihat pada tabel nomor 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 fase model kooparatif  

Fase Tingkahlaku guru 

Fase-1  

Menyampaikan tujuan dan motivasi 

siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonnstrasi atau 

lewat bahan baca 

Fase-3 

Mengorganisasi siswa ke dalam 

kelompok kooperatif 

 

 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana cara membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Fase-4 

Membimbng kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat 

mengerjakan tugas mereka 

 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajar 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase-6 

Memberi penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar dan kelompok.             
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Kedua pendapat diatas memiliki pesamaan pada setiap fase.  Enam 

langkah diatas memang harus dilakukan guru yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif agar pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih 

bermakna dan siswa menjadi antusisa juga karena mendapat penghargaan dari 

guru. 

e. Keuntungan Penggunaan Kooperatif 

Penggunaan pembelajaran kooperatif mempunyai keuntungan. 

Menurut Sugiyanto (2008: 41) ada banyak keuntungan menggunakan 

pembelajaran koopratif diantaranya adalah 

1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan social. 

2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. 

3) Memudahkan siswa untuk melakukan penyesuaian sosial. 

4) Memungkinkan terbentuk dan bekembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

5) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri 

6) Membangun persahabatan  

7) Barbagi keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara 

hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan. 

8) Meningkatkan saling percaya kepada sesama manusia 

9) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelemin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, dan 

agama. 

Selanjutnya Sharan Dalam Isjoni (2010:42) bependapat siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif akan memiliki: 

1) Memiliki motivasi yang tinggi karena didorongdan didukung dari 

rekan sebaya; 

2) Meningkatkan kemampuan akademik; 

3) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis; 

4) Membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi; 

5) Belajar menggunakan sopan santun; 

6) Meningkatkan motivasi siswa memperbaiki sikap terhadap sekolah dan 

belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik; 

7) Membantu siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain. 

Dari dua pendapat diatas memang benar pembelajaran koopertif banyak 

keuntungan yang dapat diambil, kentungan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif diantaranya adalah belajar bekerjasama dengan teman yang berbeda 

jenis kelamin, agama, dan kemapuan, belajar untuk mendengarkan pendapat 
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teman, memiliki motivasi yang tinggi karena didorongdan didukung dari rekan 

sebaya,membangun persahabatan, serta  

f. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together    

Pembelajaran kooperatif  tipe Number Head Together merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur 

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Number Head 

Together ( NHT ) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagan untuk 

melibatkan lebih banyak siswa siswa dalam menelaah materi yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut. Trianto (2009:82) Number Head Together ( NHT ) atau 

penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatife 

terhadap struktur kelas tradisional. Sedangkan  Isjoni ( 2010: 113) berpendapat  

kepala bernomor (Numbered Heads) memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan 

ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Teknik ini mendorong 

siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. 

Adapun pendapat Agus Suprijono (2009:92) Number Head Together 

guru membagi kelas menjadi kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 

mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik 

dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok 

berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri dalam 

satu kelompok terdiri 8 orang. setelah kelompok terbentuk guru mengajukan 

beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. 

Memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok mengemukakan 

jawabanya. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepala 

“Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan guru. 

Langkah berikutnya guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang 

sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban 
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atas pertanyaan yang telah diberi dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga 

semua peserta didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok 

mendapat giliran memaparakan jawaban atas pertanyan guru. Berdasarkan 

jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih dalam, 

sehingga peserta didik dapat menentukan jawaban pertanyaan itu sebagai 

pengetahuan yang utuh. 

Dari uraian-uraian diatas disimpulkan model pembelajaran kooperatif 

Number Head Together ( NHT ) adalah membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil untuk berdiskusi memikirkan jawaban dan membagikan ide-

ide serta memberi pertimbangan jawaban yang paling tepat untuk mengecek 

pemahaman siswa dalam isi pelajaran. 

Model pembelajaran tipe Number Head Together ini juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Number Head Together 

(iqbalali.com/2010/01/03/nht-numbered-head-together/diakses14/12/2010). 

Kelebihan Number Head Together antara lain: 

1)  Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,  

2) Mampu memperdalam pamahaman siswa, menyenangkan siswa dalam 

belajar. 

3) Mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap 

kepemimpinan siswa,  

4) Mengembangkan rasa ingin tahu siswa,  

5) Meningkatkan rasa percaya diri siwa, mengembangkan rasa saling 

memiliki,   

6) Serta mengembangkan keterampilan untuk masa depan  

Adapun pendapat http://matematika-ipa.com/model-pembelajaran-

cooeratif-learning-tipe-nht/diunduh 4 juni 2011, ada 4 kelebihan Model 

pembelajaran tipe Number Head Together yaitu:  

1) Setiap siswa menjadi siap semua. 

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

4) Tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok. 

Dari kelebihan-kelebihan diatas, peneliti berharap di kelas 2 SD 2 

Brangkal dapat terciptanya kelebihan-kelebihan seperti diatas dalam 

pembelajaran yang dilakuakan di kelas, terutam untuk materi perkalian. 
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Model pembelajaran tipe Number Head Together juga memiliki 

kelemahan dibandingkan dengan tipe-tipe model pembelajaran kooperatif 

yang lainya. Kelemahan Number Head Together dalam  

(iqbalali.com/2010/01/03/nht-numbered-head-together/diakses 14/12/2010) 

antara lain:  

1) Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena 

membutuhkan waktu yang lama,  

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.  

Selanjutnya (http://alief-hamsa.blogspot.com/2009/05/numbered-

heads-together-nht.html) diunduh 4 juni 2011, megemukakan kelemahan 

numbered-head-together yaitu  

1) Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena 

membutuhkan waktu yang lama.. 

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru  

3) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 

Dengan adanya kelemahan yang diatas, peneliti berusaha agar 

memanggil semua nomor sehingga setiap siswa mendapat kesempatan untuk 

menjawab , dan guru dapat mengukur kemampuan serta melatih bertanggung 

jawab secara individu maupun kelompok. 

Dengan adanya kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran ini 

guru harus dapat mendisain pembelajaran agar lebih bermakna, berpusat pada 

siswa serta dapat membagi waktu agar semua kelompok mendapat giliran 

untuk menjawab pertanyaan dari guru. Pendapat Eric (2006) dalam The Effects 

of Numbered Heads Together with and without an Incentive Package on the 

Science Test Performance of a Diverse Group of Sixth Graders 

(http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal, diunduh 27 januari 2011) Numbered 

Heads Together is an efficient and effective instructional technique to increase 

student responding and to improve achievement. Numbered Heads Together 

adalah suatu teknik pembelajaran yang efisien dan efektif untuk meningkatkan 

siswa merespon dan meningkatkan prestasi. 
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g. Manfaat Pembelajaan Kooperatif NHT 

Ada beberapa manfaat model kooperatif Numbered Heads Together 

(NHT) terhadap siswa yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh  

Lundgren dalam Ibrahim (http://herdy07.wordpress.com/2009/04/22/model-

pembelajaran-nht-numbered-head-together/ diunduh 26 Januari 2011)  

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

2) Memperbaiki kehadiran 

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5) Konflik antara pribadi berkurang 

6) Pemahaman yang lebih mendalam 

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

8) Hasil belajar lebih tinggi 

 

Dengan didukung begiti banyak memnfaat yang ditimbulkan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini maka peneliti yakin bahwa dengan 

menggunkan pembelajaran kooperatif tipe NHT akan meningkatkan 

kemampaun menghitung perkalian bilangan cacah pada siswa kelas II SD 

Negeri 2 Brangkal. 

h. Tujuan Pembelajaran Kooperatif NHT 

Menurut Ibrahim (http://herdy07.wordpress.com/2009/04/22/model-

pembelajaran-nht-numbered-head-together, diunduh 26 Januari 2011) 

mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

kooperatif dengan tipe NHT yaitu : 

1) Hasil belajar akademik stuktural 

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

2) Pengakuan adanya keragaman 

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai 

berbagai latar belakang. 

3)  Pengembangan keterampilan sosial 

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. 
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Dengan tiga tujuan diatas peneliti yakin bahwa tujuan itu akan 

tercapai untuk dapat meningkatkan kemampuan perkalian bilangan cacah pada 

kelas II SD Negeri 2 Brangkal, dapat menerima teman yang berbeda latar 

belakang serta dapat mengembangkan keterampilan sosial. 

i. Langkah- langkah Pembelajaan Kooperatif NHT 

Menurut Trianto (2009:82) Dalam mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT : 

1). Fase 1 : Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok    3 – 5  orang 

dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

2). Fase 2 : Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat 

bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat 

Tanya. 

3). Fase 3 : Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4). Fase 4 ; menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomernya 

sesuai mengangkat tangannya dan berdiri serta mencoba untuk menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas. 

Dengan empat fase diatas siswa belajar untuk berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat teman, bekerja dalam kelompok dan 

sebagainya.   

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep 

Kagen dalam Ibrahim (http://herdy07.wordpress.com/2009/04/22/model-

pembelajarannhtnumbered-head-together, diunduh 26 Januari 2011), dengan 

tiga langkah yaitu :a) Pembentukan kelompok; b) Diskusi masalah; c) Tukar 

jawaban antar kelompok. 

Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim 

menjadi enam langkah sebagai berikut : 
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1) Langkah 1. Persiapan  

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan 

membuat Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2) Langkah 2. Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor 

kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 

Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari latar 

belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin dan kemampuan belajar. Selain 

itu, dalam pembentukan kelompok digunakan nilai tes awal (pre-test) 

sebagai dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. 

3) Langkah 3. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket 

atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS 

atau masalah yang diberikan oleh guru. 

4) Langkah 4. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa 

sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok setiap siswa 

berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap 

orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau 

pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, 

dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. 

5) Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 

jawaban kepada siswa di kelas. 

6) Langkah 6. Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 
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Adapun pendapat (http://www.nizworld.com/?p=1322diunduh tanggal 

5 Juni 2011), ada 8 langkah pembelajaran yang menggunakan kooperatif 

NHT. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1) Langkah 1 

Guru menginformasikan topik pembelajaran ataupun permasalahan 

matematika sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. 

2) Langkah 2 

Guru memberikan kuis secara individual. Selain untuk memperoleh 

gambaran tentang kemampuan awal siswa, pemberian kuis ini juga bisa 

dimaksudkan untuk menentukan skor awal siswa. 

3) Langkah 3 

Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Hal ini 

selaras dengan kekonsistensian model pembelajaran kooperatif yang 

senantiasa membagi kelas menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4–

5 siswa, Untuk lancarnya proses pembelajaran, guru memberikan identitas 

setiap anggota kelompok dengan nomor ataupun nama tertentu. 

4) Langkah 4 

Guru mengajukan permasalahan untuk diselesaikan secara bersama dalam 

kelompok. 

5) Langkah 5 

Guru mengecek pemahaman siswa dengan menyebut salah satu nomor 

(nama) anggota kelompok dan memintanya untuk menjawab salah satu 

permasalahan yang dimunculkan. Jawaban siswa tersebut mewakili 

jawaban kelompoknya. 

6) Langkah 6 

Di akhir pembelajaran, guru memfasilitasi dan mengarahkan siswa untuk 

membuat rangkuman. Jika diperlukan, guru dapat memberikan beberapa 

penegasan terhadap konsep tertentu. 

7) Langkah 7 

Untuk mengukur pemahaman siswa setelah berlangsungnya pembelajaran, 

guru memberikan tes yang harus dikerjakan siswa secara individual. 

8) Langkah 8 

Dengan mempertimbangkan skor akhir dengan skor awal, guru memberi 

penghargaan untuk kelompok yang memperoleh peningkatan skor 

tertinggi. 

Untuk langkah-langkah pembelajaran perkalian dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif, Numbered Heads Together dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

1) guru menyiapakan materi matematika dan perangkat pembelajaran yang 

akan disampaikan tentang perkalian bilangan cacah. 

2) Guru memberikan apersepsi dengan menggali pengalaman siswa serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran.  
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3) Guru memperlihatkan dan membagi bebarapa perangkat pembelajaran ( 

pensil, batu, daun serta gambar-gambar). 

4) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. 

5) Guru memberikan penjelasan kepada siswa cara kerja kelompok. 

6) Siswa bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan 

kelompok yang telah dibentuk dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

7) Siswa menyelesaikan permaslahan atau mengerjkan tugas (tentang 

perkalian) dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan 

menyakinkan tiap anggota kelompok dalam timnya mengetahui jawaban 

tim. 

8) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dengan menunjuk nomor 

secara acak. 

9) Siswa yang nomornya disebut, mengangkat tangan untuk kemudian 

menjawab pertanyaan.  

B. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian yang sistematis tentang 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan yang sesuai 

dengan subtansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan peneliti yang sudah 

ada dengan penelitian yang akan dilakukan. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dite Poniyatun (2010) yang berjudul, 

Penggunaan Model Kooperatif Tipe NHT untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPS Kelas IV SDN 02 Doplang Karang 

Pandan. Idikator kerja dalam penelitian ini adalah 80% dari jumlah siswa (17 

siswa) mengalami peningkatan motivasi yang didasarkan pada nilai angket 

motivasi belajar siswa.pemmbelajaran menggunakan Model Kooperatif Tipe 

NHT mengalami peningkatan dilihat dari rata-rata hasil motivasi pada pra 

tindakan 60,03 pada siklus I 72,80 dan pada siklus II menjadi 84,20. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dite Poniyatun dan peneliti adalah 

menggunakan Model Kooperatif Tipe NHT. Perbedaan penelitian adalah Dite 
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Poniyatun meneliti tentang motivasi sedangakan peneliti kemampuan 

menghitung perkalian, tempat penelitian dan mata pelajaran yang berbeda 

pula. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masruhan Mufid (2007)Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

(NHT) Pada Siswa Kelas Vii-A Mts Islamiyah Sumpiuh – Banyumas Tahun 

Pelajaran 2006/2007. 64,11 dan persentase ketuntasan belajar sebesar 68,4%, 

aktivitas siswa 45,5% pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua 

56,8%, persentase kemampuan guru 67% pada pertemuan pertama dan pada 

pertemuan kedua 70,8%. Hasil penelitian pada siklus 2 rata-rata hasil belajar 

siswa sebesar 76,63 dan persentase ketuntasan belajar sebesar 77,5%, 

aktivitas siswa pada pertemuan pertama 70%, pada pertemuan kedua 88,6%, 

persentase kemampuan guru pada pertemuan pertama 75% dan pada 

pertemuan kedua 93,8%. Dari penelitian ini diperoleh simpulan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas siswa kelas VII-A MTs Islamiyah Sumpiuh– Banyumas 

Tahun Pelajaran 2006/2007 pada pokok bahasan operasi hitung bentuk 

aljabar. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Masruhan Mufid dengan 

peneliti adalah menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together dan mata pelajaran matematika. Perbedaan 

penelitian Masruhan Mufid dengan peneliti adalah Masruhan Mufid meneliti 

hasil belajar aljabar sedangkan peneliti kemampuan menghitung perkalian 

materi pelajaran, tempat penelitian dan kelas yang diteliti  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Astuti (2007) Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Wawancara Dengan Media Audiovisual Melalui 

Pendekatan Kooperatif Metode Numbered Head Together Pada Siswa Kelas 

VII-B Smp 10 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. Hasil penelitian siklus I 

menunjukkan perolehan nilai siswa masih dalam kategori cukup yaitu sebesar 

65,20 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 70,00 dalam 

kategori baik. Begitu juga berdasarkan hasil refleksi, masih ada siswa yang 
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tidak dapat melihat dan mendengar dengan jelas media, masih ada siswa yang 

tidak menyukai isi rekaman, tidak cocok dengan anggota kelompok sehingga 

ramai dengan anggota kelompok lain, serta malu dan grogi ketika 

mengungkapkan isi wawancara. Reaksi siswa, siswa lebih tertarik dan 

antusias terhadap pembelajaran, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang positif. Perubahan perilaku ini mengakibatkan peningkatan hasil tes 

keterampilan menyimak wawancara siswa sebesar 14,28%, yaitu 65,20 pada 

siklus I menjadi 74,51 pada siklus II. Berdasarkan analisis data tes dan nontes 

dapat disimpulkan, bahwa keterampilan menyimak wawancara dengan 

menggunakan media audiovisual dan pendekatan kooperatif metode NHT 

pada siswa kelas VII-B SMP 10 Semarang mengalami peningkatan dan 

terjadi perubahan perilaku ke arah positif.persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Retno Astuti dengan peneliti adalah menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together. Sedangkan 

perbedaannya adalah Retno Astuti meneliti pengaruh model pembelajaran 

dengan  keterampilan menyimak wawancara, sedangkan peneliti pengaruh 

model pembelajaran dengan kemampuan menghitung perkalian. Selain itu 

tempat, waktu dan populasi juga berbeda 

Dari ketiga penelitian diatas menunjukan bahwa model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together dapat mempegaruhi pemahaman siswa. Hal 

ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai  peningkatan 

kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together pada siswa kelas II SD 

Negeri 2 Brangkal Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011. 

C. Kerangka Berfikir 

Materi perkalian pada siswa kelas II SD N 2 Brangkal, sebagai salah satu 

pokok bahasan yang sulit karena perkalian diajarkan pertama kali pada kelas II 

SD. Anggapan sebagian siswa tersebut terlihat dari nilai siswa dibawah KKM, 

KKM hanya 65. Dapat dilihat nilai sebelum diadakan penelitian rata-rata 61,28 

dan ketuntasan klasikal hanya 53% padahal harapan sekolah dan peneliti 80%. 
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Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih aktif di dalam proses belajar 

mengajar (teacher center). 

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan penerapan metode kooperatif Numbered Head Together. Pembelajaran 

kooperatif Numbered Head Together adalah merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa dan sebagai 

alternative terhadap stuktur kelas tradisional. Dalam pembelajaran ini  guru 

membagi kelas menjadi kelompok kecil, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat 

untuk mengecek pemahaman siswa dalam isi pelajaran. Di dalam pembelajaran 

Numbered Head Together ada saling ketergantungan positif antar siswa, ada 

tanggung jawab perorangan serta adanya komunikasi yang baik dalam kelompok. 

Metode kooperatif Numbered Head Together merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menghitung perkalian 

bilangan cacah pada siswa kelas II. Hubungan variable metode kooperatif 

Numbered Head Together dengan kemampuan menghitung perkalian bilangan 

cacah dapat digambarkan dalam kerangka berfikir.  

Kerangka berfikir penelitian digambarkan dalam gambar 1 alur kerangka 

berfikir, sebagai berikut: 
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Gambar 1 : Alur Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir seperti diuraikan di atas, 

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: Melalui model Kooperatif  Numbered 

Heads Together dapat meningkatkan  kemampuan menghitung  perkalian bilangan 

cacah bagi siswa kelas  2 SD Negeri II Brangkal  Pada Semester Genap Tahun  

2010 / 2011. 

KONDISI 

AWAL 

 

TINDAKAN 

 

KONDISI 

AKHIR 

 

Menerapkan  

Pembelajaran 

kooperative 

Numbered Heads 

Together  

 

Siklus 1: 

-Menjelasankan  

perkalian sebagai 

penjumlahan berulang 

-Mengalikan bilangan 

sampai dengan 100 

dengan berbagai cara. 

 

Siklus 2: 

- Mengalikan bilangan 

sampai dengan 100 

dengan berbagai cara. 
-Menyelesaikan 

masalah yang 

mengandung 

perkalian. 
 

Melalui pembelajaran 

kooperative Numbered 

Heads Together dapat  

meningkatkan  

kemampuan 

menghitung perkalian 

bilangan cacah bagi 

siswa  kelas  II SD 

Negeri 2 Brangkal pada 

semester genap  Tahun  

2010 / 2011 

 

Dalam pembelajaran, 

guru menggunakan 

pembelajaran  masih 

teacher center, nilai 

perkalian masih 

rendah  

Siswa : 

Kemampuan 

menghitung 

perkalian 

rendah 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat penelitian dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Brangkal Kecamatan Wedi 

Kabupaten Klaten, dengan alasan:  

a. Peneliti mengajar di SD Negeri 2 Brangkal sehingga memudahkan dalam 

penelitian baik dari segi waktu maupun biaya.  

b. Pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together belum pernah diteliti di 

SD Negeri 2 Brangkal. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011 

selama 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan Januari 2011 dan berakhir sampai bulan 

Mei 2011. Penyusunan dan pengajuan proposal minggu ke dua bulan Januari 

sampai minggu ke dua bulan Februari. Mengurus ijin penelitiandilaksanakan pada 

bulan Februari samapai awal Maret. Persiapan untuk melaksanakan penelitian 

pada bulan. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret minggu ke empat 

sampai bulan April minggu ke dua. Analisis data dilakukan pada April minggu ke 

tiga sampai pada minggu ke empat, dan penyusunan laporan dilaksanakan pada 

bulan Mei minggu pertama sampai Juni minggu ketiga. Jadwal penelitian dapat 

dilihat pada lampiran 1 halaman 79. 

 

B. Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas II SD Negeri 2 Brangkal 

Kecamatan Wedi yang berjumlah 36 siswa dimana siswa laki-laki bejumlah 15 

siswa dan perempuan berjumlah 21 siswa. 

Pada dasarnya mereka dari latar belakang yang berbeda-beda tetapi 

sebagian besar dari mereka adalah siswa dari golongan menengah kebawah yaitu 

ekonomi yang rendah. 

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



31 

 

 

 

C. Bentuk dan strategi penelitian 

 

Bentuk penelitian adalah tindakan kelas (clsassrom action research). 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelas sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. menurut Sarwiji 

Suwandi (2010:11) hal penting dalam PTK adalah tindakan nyata (action) yang 

dilakukan guru (dan bersama pihak lain) untuk memecahakan masalah yang 

dihadapi dalam proses beajar mengajar. 

Menurut Kurt Lewin dalam Sarwiji Suwandi (2010:27) penelitian tindakan 

kelas sebagai serangkaian langkah yang membentuk spiral. Setiap langkah 

memiliki empat tahap, yaitu perencanaan (planing), tindakan (action) 

,pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).  

Secara sistematis langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada  gambar 2 

berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas. 

 

D.  Sumber data 

 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun 

angka (Arikunto, 1993: 91) 

perencanaan 

(planing) 

pengamatan 

(observing) 

tindakan 

(action) refleksi 

(reflecting)

. 
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Data yang dikumpulkan berupa informasi tentang kemampuan menghitung 

pekalian serta kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran (termasuk model pembelajaran ) di kelas. 

Data informasi yang paling penting dikumpulkan untuk kemudian dikaji 

yang menghasilkan data yang kualitatif. Data tersebut akan digali dari berbagai 

sumber dan jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian, meliputi: 

1. Informan atau nara sumber, yaitu siswa kelas II SD Negeri 2 Brangkal dan 

kepala sekolah. 

2. Hasil pengamatan pelaksanaan proses belajar 

3. Dokumen yang berupa foto kegiatan siswa dikelas, lembar observasi guru , 

lembar observasi siswa dan tes hasil belajar. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

 

Di dalam melakukan penelitian ini yang digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data adalah pengamatan atau observasi, tes serta dokumentasi. 

1. Observasi 

Menurut Garabiyah dalam Emzir (2010:37) observasi atau pengamatan 

didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau 

sesuatu”.  

Observasi dilakukan untuk memantau proses pembelajaran matematika 

materi perkalian yang sedang berlangsung dikelas. Observasi yang digunakan 

untuk mengamati aktifitas guru dan siswa kelas II SD Negeri 2 Brangkal 

selama dilakukan penelitian. Yang melakukan pengamatan dalah salah satu 

guru di SD 2 Brangkal yaitu Ibu Sri Hartati. Observasi ini bertujuan untuk 

mengamati kegiatan yang dilakuakan guru dan siswa di dalam kelas sejak 

sebelum melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan tindakan sampai akhir 

tindakan.  

Peran peneliti dalam kegiatan ini adalah melaksanakan pembelajaran 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Sedangkan teman sejawat 

berperan sebagai pengamat jalanya pembelajaran di kelas. Dalam hal ini 
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pengamat mengambil posisi di tempat duduk belakang, mengamati jalanya 

proses pembelajaran sambil mencatat segala sesuatu yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selain mengamati proses pembelajaran dikelas juga 

mngamati kerja guru dalam mengelola kelas dalam nemerapkan kooperatif 

Numbered Heads Together. Observasi siswa difokuskan pada kemampuan 

siswa menghitung perkalian (KD: melakukan perkalian bilangan yang hasilnya 

dua angka). Sedangkan observasi pada guru difokuskan dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. 

Langkah-lamgkah observasi menurut Amir (2009:135) meliputi (1) 

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan observasi kelas (classroom), (3) 

pembahasan balik (feedbeck). Langkah-langkah observasi dapat dilihat pada 

gambar 3, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus Observasi 

 

2. Tes 

Menurut Amir (2009:135) Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

sesuatu, keterampilan, pengetahuan, penguasaan dan sebagainya. Pemberian tes 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan siswa setelah 

pembelajaran tindakan yang dilakukan. Tes diberikan pada awal penelitian 

untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemaha siswa dalam pelajaran 

perkalian.selain itu tes dilakuakan di setiap akhir siklus untuk mengetahui 

peningkatan mutu siswa. Dengan kata lain tes disusun dan dilakukan untuk 

feedbeck classroom 

planning 
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mengetahui tingkat perkembangan kemampuan menghitung perkalian siswa 

kelas II SD Negeri 2 Brangkal. 

3. Dokumentasi 

Rubino Rubiyanto dan Sri Hartini (2005: 26) berpendapat bahwa dokumentasi 

adalah catatan tentang kemajuan atau hasil belajar siswa dalam satu periode 

tertentu. Di sekolah, dokumen ini berupa legger, buku induk siswa untuk 

mencatat latar belakang keluarga, riwayat pendidikan sebelumnya. Dapat pula 

dilengkapi dengan data orang tua siswa, pekerjaan atau penghasilan. Dokumen 

memiliki kelebihan antara lain dibuat oleh orang yang ahli sehingga apa yang 

tertulis di dalamnya memiliki validitas yang tinggi. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai siswa kelas 2 pada 

pembelajaran matematika materi perkalian dan foto pada saat penelitian 

berlangsung. Data ini bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together  pada pembelajaran matematika materi perkalian. 

 

 

F. Validitas data 

 

Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan trianggulasi data 

dan validitas isi. 

1. Trianggulasi data (sumber), menurut Patton dalam St. Y Slamet (2007:54)  

dengan cara: peneliti menggumpulkan data dan menggunakan beragam data 

yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap 

kebenenaranya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Melalui 

teknik trianggulasi data diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih 

tepat, sesuai keadaan siswa kelas II SD Negeri 2 Brangkal. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan data isi dokumen yang terkait misal 

arsip nilai, observasi,  dan data kemampuan mengitung perkalian bilangan 

cacah pada setiap siklusnya. 

2. Validitas Isi (Content Validity) 
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Suharsimi Arikunto (2005: 67) Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi 

apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam 

kurikulum maka validitas isi ini sering disebut juga validitas kurikuler. Pada 

saat penelitian nanti, data yang akan diukur dengan menggunakan validitas isi 

adalah kemapuan menghitung perkalian kelas II semester 2. 

G. Analisis data 

Peneliti ini menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik 

deskriptif komparatif. Menurut Sarwiji Suwandi (2010:61), teknik deskriptif 

komparatif Ada dua teknik yang digunakan dalam teknik deskriptif 

komparatif. 

1) Teknik analisis deskriptif komparatif 

Teknik ini digunakan untuk membandingkan hasil antar siklus. Peneliti 

membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil pada akhir setiap 

siklus. 

2) Teknik analisis kritis. 

Teknik analisis kritis digunakan untuk mengungkap kelemahan dan 

kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Peneliti 

mengungkapkan kelebihan dan kekurangan aktifitas siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. 

 

H. Indikator kerja 

 

Indikator kerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau 

tolak ukur dalam menentukan keberhasilan keefekifan penelitian. Harapan peneliti 

indikator kinerja bisa mencapai 100 % dan minimal 80% jumlah siswa dalam 

mengerjakan soal tes mendapat sama dengan 70 atau nilai lebih dari 70. 

Jika dihitung = 36 x 80 % 

  = 28.8      

Pada siklus I 80% dari jumlah siswa mendapat nilai ≥70, dan pada siklus II 

80% dari jumlah siswa mendapat ≥75. Sesuai dengan perhitungan diatas, berarti 

paling sedikit 29 siswa dari 36 siswa kelas II harus mengalami peningkatan 
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kemampuan menghitung perkalian jika jumlah tersebut telah tercapai berarti 

siklus dapat dihentikan dan penelitian dikatakan telah memenihi standar yang 

telah ditetapkan peneliti.    

 

I. Prosedur penelitian 

 

Proses penelitian tinddakan kelas ini terdiri dari 2 siklus yang masing-

masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  

Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang dalam stu siklus 

ada 3 kali tatap muka yang masing-masing 2 X 35 menit. Tiap siklus dilaksanakan 

sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesin. Untuk 

mengetahui hasil belajar kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Berdasarkan temuan di kelas. Maka penelitian berusaha meningkatkan 

kemampuan menghitung perkalian siswa kelas II dengan model pembelajaran 

kooperative Numbered Heads Together. 

Adapun prosedur penelitian tindakan kelas ini scara rinci diurai sebagai 

berikut: 

1.  Siklus pertama ( Siklus I) 

a. Tahap perencanaan  

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

matematika dengan KD melakukan perkalian yang hasilnya bilangan 

dua angka. 

2) Menyiapkan soal tes  

3) Menyiapkan lembar penilaian 

4) Membuat lembar observasi. 

b. Tahap tindakan 

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran matematika dengan KD melakukan perkalian yang hasilnya 

bilangan dua angka. Pada kegiatan intinya penanaman konsep perkalian 

sebagai penjumlahan berulang. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil dan menyelesaikan lembar kerja kelompok untuk mengetes 
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pemahaman siswa dan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menghitung perkalian. 

 

c. Tahap observasi  

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati aktifitas guru dan  

siswa ketika mengikuti pembelajaran matematika dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif. Observer dalam penelitian ini adalah 

salah satu guru SD Negeri 2 Brangkal yaitu Ibu Sri Hartati. 

Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap 

pelaksanaan tindakan. Observasi diarahkan pada poin-poin yang telah 

ditetapkan dalam indikator. 

1) Indikator keberhasilan guru yang akan dicapai adalah 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Guru dalam melakukan kegiatan apresepsi 

c) Guru dalam memberikan motivasi 

d) Guru menunjukkan penguasaan materi pelajaran 

e) Guru menyampaikan materi dengan jelas 

f) Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

g) Guru dalam membagikan serta  membimbing setiap kelompok 

dalam memahami LKS 

h) Guru dalam mengarahkan siswa yang sudah bisa untuk membantu 

siswa yang belum bisa 

i) Guru melakukan pembahasan hasil kerja siswa 

j) Guru memberikan soal evaluasi sesuai materi 

k) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

l) Guru menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam pembelajaran 

m) Guru dalam sikap terbuka terhadap respon siswa 

n) Guru dalam melakukan penilaian akhir dalam belajar 

o) Guru melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa 

2) Indikator-indikator keberhasilan siswa yang akan dicapai adalah 

a) Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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b) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran  

c) Kerjasama siswa dalam kelompok. 

d) Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian. 

e) Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai 

bahan pelajaran yang belum jelas. 

f) Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru . 

g) Mengerjakan tugas kelompok dan individu . 

d. Tahap refleksi 

Guru dan pengamat secara bersama-sama membahas hasil pembelajaran. 

Hasil yang ditemukan selama penelitian pada siklus I adalah belum 

tercapainya indikaor kerja yaitu 80%  siswa tuntas, tetapi pada siklus I ini 

kentuntasan klasikal masih 78 % . Sehingga perlu diadakan tindak lanjut 

penelitian pada siklus II. 

2. Siklus kedua (siklus II) 

a. Tahap perencanaan 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP) mata pelajaran 

matematika dengan KD melakukan perkalian yang hasilnya bilangan 

dua angka. 

2) Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

3) Menyiapkan soal tes  

4) Menyiapkan lembar penilaian 

5) Membuat lembar observasi 

b. Tahap tindakan 

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran matematika dengan dengan KD melakukan perkalian yang 

hasilnya bilangan dua angka. Pada kegiatan intinya memecahan masalah 

perkalian dalam soal cerita. 

c. Tahap observasi  

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati aktifitas guru dan  

siswa ketika mengikuti pembelajaran matematika denhan menerapkan 
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model pembelajaran kooperatif. Pengamat dalam penelitian ini adalah 

salah satu guru SD Negeri 2 Brangkal yaitu Ibu Sri Hartati. 

Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap 

pelaksanaan tindakan. Observasi diarahkan pada poin-poin yang telah 

ditetapkan dalam indikator. 

1) Indikator keberhasilan guru yang akan dicapai adalah 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Guru dalam melakukan kegiatan apresepsi 

c) Guru dalam memberikan motivasi 

d) Guru menunjukkan penguasaan materi pelajaran 

e) Guru menyampaikan materi dengan jelas 

f) Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

g) Guru dalam membagikan serta  membimbing setiap kelompok 

dalam memahami LKS 

h) Guru dalam mengarahkan siswa yang sudah bisa untuk membantu 

siswa yang belum bisa 

i) Guru melakukan pembahasan hasil kerja siswa 

j) Guru memberikan soal evaluasi sesuai materi 

k) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

l) Guru menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam pembelajaran 

m) Guru dalam sikap terbuka terhadap respon siswa 

n) Guru dalam melakukan penilaian akhir dalam belajar 

o) Guru melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa. 

2) Indikator-indikator keberhasilan siswa yang akan dicapai adalaha 

a)  Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. 

b) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik 

c) Kerjasama siswa dalam kelompok sudah sangat baik 

d) Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian sangat baik. 

e) Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai 

bahan pelajaran yang belum jelas sudah sangat baik 
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f) Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 

sudah sangat baik 

g) Mengerjakan tugas kelompok dan individu sudah sangat baik. 

d. Tahap refleksi 

Guru dan kepala sekolah secara bersama-sama membahas hasil 

pembelajaran. Hasil pada sikus II yaitu indikator kerja telah tecapai 80% 

siswa telah tuntas, bahkan kentuntasan klasikal 86 %. Ini berarti pada 

siklus II telah berhasil dan penelitian berhenti pada siklus II. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Brangkal 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Yang beralamat di Bicak, Brangkal, Wedi,  

Klaten. SD Negeri 2 Brangkal berstatus sebagai Sekolah Dasar Negeri dengan 

Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101031013040 berstatus sebagai Sekolah Dasar 

Negeri. SD Negeri 2 Brangkal sudah terakreditasi B+. SD N 2 Brangkal berada di 

pedesaan yang sebagian penduduknya adalah penghasil gerabah tatapi kurang 

memperhatikan pendidikan anaknya. Personalia sekolah terdiri dari 1 kepala 

sekolah, 5 guru kelas, 1 guru agama, 1 guru olahraga, 2 guru wiyata bakti, dan 1 

penjaga sekolah. Total jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 210 siswa. 

Jumlah seluruh siswa di SD Negeri 2 Brangkal pada tahun 2010/2011 

adalah 211 siswa yang terdiri dari 115 siswa laki-laki dan 96 siswa perempuan. 

Kelas I sebanyak 37 siswa, kelas II sebanyak 36 siswa, kelas III sebanyak 39 

siswa, kelas IV sebanyak 36 siswa, kelas V sebanyak 35 siswa dan kelas VI 

sebanyak 26 siswa. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga yang kondisi 

ekonomi menengah ke bawah dan pendidikan orang tua masih tergolong rendah 

karena sebagian besar hanya lulusan SMP dan SMA atau SMK. 

Gedung SD Negeri 2 Brangkal dibangun di atas tanah seluas 2.565 meter 

persegi, persegi, panjang 72 meter dan lebar 42 meter. Bangunan ini terdiri dari 6 

ruang kelas, 1 gudang, 1 ruang guru dan kepala sekolah, 1 dapur, 7 kamar mandi 

dan 1  tempat parkir. Halaman SD Negeri 2 Brangkal tidak terlalu luas, akan 

tetapi cukup jika digunakan untuk upacara, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler dan 

tempat bermain siswa pada saat istirahat. Direncanakan, SD Negeri 2 Brangkal 

akan mebuat ruangan untuk dijadikan perpustakaan agar para siswa dapat 

menambah pengetahuannya melalui membaca.  
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B. DISKRIPSI PERMASALAHAN PENELITIAN 

1. Kondisi Pra Siklus 

Berdasarkan hasil penelitian awal melalui observasi dan tes awal 

gambaran pembelajaran matematika pada siswa SD N 2 Brangkal Kecamatan 

Wedi Kabupaten Klaten tentang perkalian adalah sebagai berikut: 

a. Guru kurang menghargai jawaban siswa (langsung mengatakan salah pada 

jawaban siswa) 

b. Guru belum mengunakan model pembelajaran yang inovatif dalam KMB. 

c. Guru menguasai kelas (teacher center). 

Sedangkan permasalahan yang ditemui pada siswa adalah: 

a. Siswa ragu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. 

b. Sikap duduk kaku dan konvensional 

c. Siswa menunjukan sikap jenuh pada saat pembelajaran dengan siswa 

mengobrol sendiri dan berlarian di kelas. 

d. Kurang antusias saat merespon tindakan guru. 

Rendahnya kemampuan menghitung perkalian ditunjukan dari tes awal 

tentang perkalian dari 36 siswa nilai di bawah KKM ada 17 siswa yang di atas 

KKM ada 19 siswa. Daftar nilai dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 80. 

Dapat di lihat pada tabel 3, frekuensi data nilai tes sebelum tindakan. 

Table 3. distrubusi frekuensi nilai tes sebelum tindakan.  

 

No 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi  

(fi) 
Prosentase  Keterangan 

1 20-28 1 3% Belum Tuntas 

2 29-37 3 8% Belum Tuntas 

3 38-46 3 8% Belum Tuntas 

4 47-55 4 11% Belum Tuntas 

5 56-64 6 17% Belum Tuntas 

6 65-73 11 31% Tuntas 

7 74-82 8 22% Tuntas 

  Jumlah 36 100%   

Nilai Rata-Rata 
 

61.28 
  

KetuntasaKlasikal 

  
53% 
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Dari Tabel 3 di atas, dapat disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 

4 sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Grafik Hasil Belajar Perkalian Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal  

pada Kondisi Sebelum Dilakukan Tindakan 

Tabel 4. Hasil Tes Awal 

Keteranagan Tes awal 

Nilai terendah 20 

Nilai tertinggi 80 

Rata-rata nilai 61.28 

Siswa belajar tuntas 53% 

  

Analisis hasil evaluasi dari tes awal siswa diperoleh nilai rata-rata 

adalah 61.28 dimana KKM yang ditetapakan oleh sekolahan adalah 65. 

Sedangkan prosentasi siswa yang tuntas adalah 53% saja, dari sekolah siswa 

diharapkan mencapai 80%. Dari hasil tes awal tersebut, maka dilakukan tindak 

lanjut untuk meningkatkan kemampuan menghitung perkalian.  

Dari hasil tes awal pada table tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah msih kurang. Untuk 
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mengupayakan penyelesaian masalah maka peneliti  selaku guru kelas 

mengadakan penelitian dan Ibu Sri Hartatik sebagai salah satu guru di Sekolah 

SD Negeri 2 Brangkal sebagai pengamat. 

2. Deskripsi Tindakan Siklus I 

Deskripsi data tindakan siklus I terdiri dari paparan data perencanaan, 

data tindakan, data observasi dan data refleksi. Dimana siklus 1 dirancang 3 

kali tatap muka atau tiga kali pertemuan (6 x 35 menit) selama 3 minggu yaitu 

pada minggu ketiga bulan Maret, minggu keempat bulan maret, dan awal april 

( tanggal 23 Maret sampai dengan 6 April 2011) dengan jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran siklus I sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 15 siswa 

laki-laki dan 21 siswa perempuan. 

a. Deskripsi perencanaan 

Perencanaan dilakukan sebagai titik tolak pembelajaran untuk membuat 

atau mengkondisikan dan membuat komitmen atas peraturan dan 

konsekuensi yang akan dilaksanakan pada pembelajaran matematika 

tentang perkalian. RPP dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 83. Adapun 

langkah-langkah perencanaan persiapan guru adalah sebagai berikut: 

Standar Kompetensi : Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

Komperensi Dasar: Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya 

bilangan dua angka. 

Indikator: 

Menjelasankan  perkalian sebagai penjumlahan berulang 

Mengalikan bilangan sampai dengan 100 dengan berbagai cara. 

1) Peneliti merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

indikator siswa dapat menjelaskan perkalian sebagai penjumlahan 

berulang serta Mengalikan bilangan sampai dengan 100 dengan 

berbagai cara. 

2) Meyiapkan media pensil, lidi, buku yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

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



45 

 

 

3) Membuat lembar observasi siswa dan lembar observasi gur. 

4) Menyiapkan soal tes setelah dilaksankan kegiatan. 

5) Merancang setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai dengan 

ruangan kelas. 

6) Menyipkan lembar penilaian. 

 

b. Pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapakan pemelajaran memalui model 

pembelajaran kooparatif Numberd Head Together dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada siklus I dengan 

menggunakan media lidi, pensil, buku, sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disususn ini akan dilaksanakan tiga kali 

pertemuan. 

1) Pertemuan pertama 

Pada pertemuan pertama ini konsep matematika yang diajarkan tentang 

perkalian sederhama yang menjelaskan pengertian bahwa perkalian 

adalah penjumlah berulang. 

Kegiatan awal guru mengajak siswa bernyanyi dengan tujuan 

memusatkan perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. pada awal 

pembelajaran guru menanyakan pada siswa ”apakah kalian sudah 

pernah melihat burung?” kemudian guru memberikan motivasi kepada 

siswa.  

Kegiatan inti dimulai dengan  

a) Guru menjelaskan konsep perkalian adalah penjumlahan berulang. 

Guru mengajak bebarapa siswa ke depan kelas kemudian 

membagi-bagikan pensil kepada siswa dan menghitung banyak 

pensil dengan menggunakan konsep perkalian. Contohnya, guru 

membagikan pensil kepada tiga anak, masing-masing dua pensil. 

Ini berarti 3 x 2. 

b) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok masing-masing 

kelompok berjumlah 4 sampai 5 siswa, kemudian guru 
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menjelaskan cara kerja kelompok yang telah terbentuk sesuai 

dengan tahap-tahap pembelajaran kooperatif Numbered heads 

together. 

c) Siswa yang telah terbagi menjadi kelompok-kelompok menentukan 

siapa saja yang menjadi anggota kepala bernomor 1, 2, 3 dan 

seterusnya sampai habis anggota kelompok mendapatkan nomor 

kepala. 

d) Guru membagikan lembar kerja kelompok dan setiap kelompok 

bekerjasama untuk menyelesaikan saol-soal tersebut.  

e) Setiap kelompok diberi wakktu 20 menit untuk mengerjakan 

lembar kerja kelompok (lampiran 6 halaman 91). 

f) Setelah selesai mengerjakan guru akan mengajukan pertanyaan 

dengan menunjuk salah satu nomor kepala, nomor yang ditunjuk 

berdiri untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh siswa. 

g) Siswa mengerjakan evaluasi individu (lampiran 7 halaman 93) 

yang telah disiapkan untuk mengetahui kemampuan dan 

pemahaman materi yang telah disampaikan atau didiskusikan 

sebelumnya. Setelah selesai jawaban dikumpulkan.untuk 

menambah pemahanan siswa pada materi perkalian guru 

memberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian dilanjuttkan 

dengan pemberian motivasi kepada siswa agar rajin belajar.  

2) Pertemuan kedua 

Pelaksanaan dilaksanakan pada hari kamis 31 Maret 2011. Pada 

pertemuan ke dua ini indikatornya adalah mengalikan bilangan sampai 

dengan 100 dengan berbagai cara. Sebelum pelajaran dimulai guru 

menata tempat duduk siswa. 

Pada awal pelajaran guru mengajak menyanyi lagu satu ditambah satu 

diganti syairnya satu kali satu dan seterusnya, untuk membuat siswa 

semangat dan termotivasi belajar. Kegiatan selanjutnya adalah  
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a) Siswa dibagi menjadi 8 kelompok masing-masing kelompok 

berjumlah 4 sampai 5 siswa 

b) Siswa yang telah  terbagi menjadi kelompok-kelompok 

menentukan siapa saja yang menjadi anggota kepala bernomor 1, 2, 

3 dan seterusnya sampai habis anggota kelompok mendapatkan 

nomor kepala. 

c) Guru membagikan lembar kerja kelompok dan setiap kelompok 

bekerjasama untuk menyelesaikan saol-soal tersebut.  

d) Setiap kelompok  diberi wakktu 20 menit untuk mengerjakan 

lembar kerja kelompok (lampiran 8 halaman 95). 

e) Guru berkeliling untuk membimbing siswa dan mengamati tiap-

tiap kelompok diskusi. 

f) Setelah selesai mengerjakan, nomor kepala yang dipanggil oleh 

guru berdiri dan yang ditunjuk guru menjawab pertanyaan yang 

untuk semua kelas hingga pertanyaan yang dikerjakan oleh siswa 

sudah terjawab semua (lampiran 9 halaman 96). 

g) Siswa diberi tugas individu untuk kemudian dikumpulkan. 

Kemudian guru mengulas jawaban evaluasi individu.  

h) Diakhir pelajaran siswa diberi motivasi untuk belajar lebih rajin 

dan selalu berlatih soal-soal perkalian dirumah. 

3) Pertemuan ketiga 

Pertemuan  ketiga dilaksanakan pada hari jumat 1 April 2011. Indikaor 

yang digunakan adalah adalah mengalikan bilangan sampai dengan 

100 dengan berbagai cara. Guru menata ruangan serta tempat duduk. 

Pada awal pelajaran guru menajak siswa bernyanyi satu kali satu 

dengan bersahut-sahutan agar siswa termotivasi belajar. Kemudian 

guru menjelaskan tentang menghitung perkalian dengan menggunakan 

media jari. Kegiatan selanjutnya: 
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a) Siswa dibagi menjadi 8 kelompok masing-masing kelompok 

berjumlah 4 sampai 5 siswa. 

b) Siswa yang telah terbagi menjadi kelompok-kelompok menentukan 

siapa saja yang menjadi anggota kepala bernomor 1, 2, 3 dan 

seterusnya sampai habis anggota kelompok mendapatkan nomor 

kepala. 

c) Guru memberikan lembar kerja kelompok dan setiap kelompok 

bekerjasama untuk menyelesaikan saol-soal tersebut. 

d) Setiap kelompok  diberi wakktu 25 menit untuk mengerjakan 

lembar kerja kelompok (lampiran 10 halaman 98). 

e) Guru berkeliling untuk membimbing siswa dan mengamati tiap-

tiap kelompok diskusi. 

f) selesai mengerjakan, nomor kepala yang dipanggil oleh guru 

berdiri dan yang ditunjuk guru menjawab pertanyaan yang untuk 

semua kelas hingga pertanyaan yang dikerjakan oleh siswa sudah 

terjawab semua. 

g) siswa diberi tugas individu (lampiran 11 halaman 99) untuk 

kemudian dikumpulkan. Kemudian guru mengulas jawaban 

evaluasi individu. 

Pada akhir pembelajaran siswa menyanyikan kemabli lagu satu 

dikali satu.  

c. Observasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemantauan terhadap proses 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together untuk meningkatkan 

kemampauan menghitung perkalian bilangan cacah pada siswa kelas II. 

Selama pelaksanaan siklus I, pengamatan pada siswa dilakukan oleh 

peneliti dan observer dengan menggunakan lembar observasi siswa yang 

sebelumnya telah dipersiapkan peneliti yang bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together 

dapat meningkatkan kemampuan perkalian, akan tetapi aktifitas  guru 

dalam melaksanakan KMB juga diamati. 
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1) Hasil pengamatan bagi guru 

Untuk lengkapnya, lembar observasi guru pada saat pelaksanaan 

tindakan siklus I dapat dilihat pada dari lampiran 12 halaman 100 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a)  Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran guru sudah baik 

b) Guru sudah baik dalam melakukan kegiatan apresepsi 

c) Guru  cukup baik dalam memberikan motivasi 

d) Guru  sudah baik dalam menunjukkan penguasaan materi pelajaran 

e) Guru  sudah baik menyampaikan materi dengan jelas 

f) Guru  sudah baik mengelompokkan siswa dalam kelompok 

heterogen 

g) Guru sudah baik membagikan serta  membimbing setiap kelompok 

dalam memahami LKS 

h) Guru sudah baik dalam mengarahkan siswa yang sudah bisa untuk 

membantu siswa yang belum bisa 

i) Guru  cukup baik dalam melakukan pembahasan hasil kerja siswa 

j) Guru  sangat baik dalam  memberikan soal evaluasi sesuai materi 

k) Guru cukup baik dalam memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik 

l) Guru  sudah baik dalm  menumbuhkan keterlibatan siswa aktif 

dalam pembelajaran 

m) Guru sudah baik dalam sikap terbuka terhadap respon siswa 

n) Guru sudah  baik dalam melakukan penilaian akhir dalam belajar 

o) Guru  baik melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan guru dalam 

pembelajaran siklus I termasuk dalam kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 41 dan  perolehan skor rata-rata 

2,73. Pertemuan 1 skor total 32 skor rata-rata 2.13, pertemuan 2 skor 

total 42 skor rata-rata 2.8, pertemuan 3 skor total 49 Skor rata-rata 
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3.27. Dari hasil observasi aktifitas guru dapat dilihat pada table 5, 

sebagai berikut: 

Tabel  5 Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus I 

Skor 

 

Pertemuan 1 

 

Pertemuan 2 

 

Pertemuan 3 

 

Skor total 32 42 49 

Skor rata-

rata  

2.13 2.8 3.27 

 

Berdasarkan tabel 5 maka dapat digambarkan gambar grafik 5, sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5. Grafik Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus I 

2) Hasil observasi bagi siswa 

Untuk lengkapnya, lembar observasi siswa pada saat pelaksanaan 

tindakan siklus I dapat dilihat pada dari lampiran 14 halaman 105 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah baik. 

b) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah baik 

c) Kerjasama siswa dalam kelompok sudah baik 

d) Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian sangat baik. 
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e) Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai 

bahan pelajaran yang belum jelas sudah  baik 

f) Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 

sudah baik 

g) Mengerjakan tugas kelompok dan individu sangat baik 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan siswa 

dalam pembelajaran siklus I termasuk dalam kategori baik yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 22 dan  perolehan skor rata-rata 

3,14. Penilaian tersebut didapat dari pertemuan 1 Skor total 16 Skor 

rata-rata 2.28, pertemuan 2 Skor total 23 Skor rata-rata 3.29, 

pertemuan 3 Skor total 27 Skor rata-rata 3.86. Dari hasil observasi 

aktifitas siswa, dapat dilihat pada table 6, sebagai berikut: 

Tabel 6.  Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I 

Skor 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 
Pertemuan 3 

Skor total 16 23 27 

Skor rata-

rata  
2.28 3.29 3.86 

 

Berdasarkan tabel 6 maka dapat digambarkan pada gambar grafik 6, 

sebagai berikut: 
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Gambar 6. Grafik Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I 

d. Refleksi 

Dari hasil penelitian pada siklus I , maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa masih ada 9 siswa yang memiliki kemampuan 

menghitung perkalian yang rendah yang ditujukan dengan nilai dibawah 

70. Dari hasil analisa data perkembangan kemampuan menghitung pada 

tes siklus pertama dapat disimpulkan bahwa porsentase hasil tes siswa 

yang tuntas naik dari 52,78% menjadi 78%. Nilai terendah 20 menjadi 30. 

Nilai tertinggi 80 menjadi 100.  Dengan demikian penelitian pada siklus I 

belum menunjukan keberhasilan suatu proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah, sehingga 

peneliti perlu merencanakan lagi untuk siklus berikutnya. Beberapa yang 

harus direfleksi dalam tindakan kelas selanjutnya agar pelaksanaan 

pembelajaran perkalian dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together lebih meningkat.  

Dalam penelitian tindakan kelas siklus I masih banyak ditemukan 

kekurangan-kekurangan, beberapa hal tersebut antara lain: 

1) Bagi guru 

a) Guru  masih belum optimal menumbuhkan keterlibatan siswa aktif 

dalam pembelajaran 
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b) Guru belum optimal  memberikan penghargaan kepada kelompok 

terbaik. 

2) Bagi siswa 

a) Siswa sudah mulai aktif dalam pembelajaran dan perlu ditngkatkan 

lagi.  

b) Masih ada beberapa siswa yang masih sulit memahami indikator 

menghitung perkalian. 

 Adapun hasil yang diperoleh siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together pada siklus I dapat 

dilihat pada lampiran 15 halaman 106. Data frekuensi hasil belajar perkalian 

siswa kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal  setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Menghitung Perkalian 

Bilangan Cacah Pada Siklus I 

No Interval  Frekuensi Prosentasi  

1 29-40 3 8% 

2 41-53 1 3% 

3 53-54 4 11% 

4 65-76 9 25% 

5 77-88 3 8% 

6 89-100 16 44% 

  Jumlah 36 100% 

 

Berdasarkan tabel 7. kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah 

dapat digambarkan grafik pada gambar 7, sebagai berikut: 
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Gambar 7. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Menghitung Perkalian 

Bilangan Cacah Pada Siklus I 

Dari hasil tes awal dan siklus I dapat dilihat perbandingannya. Bahwa 

ada peningkatan nilai. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 8: 

Tabel 8. Perbandingan Hasil Tes Siswa Sebelum Dan Setelah Diberikan Tindakan 

Siklus I 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus 

I 

Nilai terendah 20 30 

Nilai tertinggi 80 100 

Rata-rata nilai 61.28 78.75 

 

Siswa belajar 

tuntas 

53% 78% 

 

Dari tabel 8, dapat digambarkan grafik gambar 8, sebagai berikut: 
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Gambar 8. Grafik Perbandingan Hasil Tes Belajar Siswa Sebelum dan Setelah 

Diberikan Tindakan Siklus I. 

 

3. Diskripsi Data Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan dalam waktu satu minggu mulai 

tanggal 4 April 2011 sampai tanggal 9 April  2011. Perencanaan kegiatan 

dilaksanakan tiga kali pertemuan. Tiap pertemuan lamanya 2x35 menit. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan. 

Adapun tahapan yang dilaksanakan meliputi: 

a. Tahap perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan pada siklus I 

diketahui bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together belum menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah yang cukup 

signifikan.oleh karaena itu peneliti menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran kembali menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together dengan indicator yang berbeda. 
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Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 2 

April 2011 di ruang guru SD Negeri 2 Brangkal. Peneliti dan guru observer 

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian ini. Disepakati bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus II 

dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan (dengan alokasi waktu 2x35 menit 

tiap pertemuannya) yaitu pada hari Selasa, 4 April 2011, Rabu, 6 April 2011 

dan Jumat, 8 April 2011. RPP dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 112. 

Adapun indikator yang dibuat sebagai dasar penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Mengalikan bilangan sampai dengan 100 dengan berbagai cara. 

2) Menyelesaikan masalah yang mengandung perkalian. 

3) Sebagai tindak lanjut untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together serta 

meningkatkan dan mempertahankan pencapaian penguasaan materi yang 

ditujukan untuk memantapkan dan memperluas pengetahuan siswa 

tentang perkalian bilangan cacah. Jika pada siklus I siswa telah 

mempelajari tentang konsep perkalian dan mengalikan bilangan sampai 

dengan 100  dalam siklus II ini siswa mempelajari tentang mengalikan 

bilangan sampai dengan 100 dengan berbagai cara dan menyelesaikan 

masalah yang mengandung perkalian. Pembelajaran ini direncanakan 

dalam tiga kali pertemuan yang setiap pertemuan alokasi waktunya 2 jam 

pelajaran.  

Pertemuan pertama mengacu pada indikator mengalikan bilangan sampai 

dengan 100 dan untuk pertemuan dua dan tiga mengacu pada 

menyelesaikan masalah yang mengandung perkalian. 

b. Tahap tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. 

1) Pertemuan pertama 
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Pada pertemuan pertama kegiatan yang akan dilakukan adalah 

mengalikan bilangan sampai dengan 100, dengan menggunakan 

jarimatika. Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan dilanjutkan dengan 

presensi. Tidak lupa guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

pada hari ini dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa serta 

memberikn motivasi untuk siswa. 

Pada kegiatan inti guru membagi siswa menjadi 8 kelompok heterogen. 

Siswa mendiskusikan LKS. Setelah menyelesaikan LKS guru memanggil 

nomor kepala untuk menjawab pertanyaan dari LKS yang telah 

dikerjakan dengan kelompok. Nomor yang dipanggil oleh guru berdiri 

dan yang akan menjawab pertanyaan mengangkat tangan dan menjawab 

pertanyaan untuk semua siswa. Pembahasan kelompok selesai guru 

membagikan lembar kerja siswa yang dikerjakan secara individu. 

Pada kegiatan akhir guru mengajak siswa bernyanyi satu dikali satu sama 

dengan satu dan seterusnya. Dan Tanya jawab untuk mengambil 

kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian guru memberikan pekerjaan 

rumah agar siswa tetap belajar dan mengulang pelajaran hari ini. 

2) Pertemuan kedua 

Pada pertemuan ini indikoarnya adalah menyelesaikan masalah yang 

mengandung perkalian (menyelasaikan soal cerita). Pada kegiatan awal 

guru Tanya jawab dengan siswa tentang soal cerita perkalian. Tidak lupa 

guru juga menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini dan 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa serta memberikan motivasi 

untuk siswa. 

Kagiatan inti siswa dibagi lagi dalam 8 kelompok heterogen. Guru 

membagikan nomor kepada setiap kelompok.setiap kelompok  

menentukan kepala nomor masing-masing. Siswa menyelesaikan soal 

cerita dengan berpikir bersama. Setelah menyelesaikan soal tersebut 

nomor yang ditunjuk guru berdiri, yang bisa menjawab mengangkat 

tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kegiatan berpikir bersama 
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habis kemudian siswa menyelesaikan soal evaluasi individu untuk 

mengetahui kemampuan menghitung perkalian setiap individu.  

Kegiatan akhir guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

aktif dan bekerjasama dengan baik. Dan guru memberikan pekerjaan 

rumah tentang saol cerita perkalian. 

3) Pertemuan ketiga 

Kagiatan awal guru melakuakan cerdas cermat matematika tentang soal 

cerita perkalian untuk menggali pengetahua dan meningkatkan motivsai 

blajar siswa. Dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan inti guru menbagi siswa dalam 8 kelompok setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa secara 

kelompok dengan menyatukan pikiran. Guru berkeliling dan 

membimbing setiap kelompok,  setelah kelompok selesai mengerjakan 

soal-soal tersebut guru memanggil setiap nomor kepala. Setiap nomor 

kepala yang ditujuk oleh guru berdiri dan siswa yang bisa menjawab 

mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh siswa. 

Untuk mengetahui kemampuan menghitung perkalian guru membagikan 

soal evaluasi individu.  

Kegiatan akhir guru memberi nasihat agar rajin belajar dirumah.dan 

memberika pengharggan kepada siswa yang nilainya dari pertemuan 1 

samapai 3, yang nilainya 100 terus menerus. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together untuk meningkatkan kemampauan 

menghitung perkalian bilangan cacah pada siswa kelas II. Selama 

pelaksanaan siklus II, pengamatan pada siswa dilakukan oleh peneliti dan 

observer dengan menggunakan lembar observasi siswa yang sebelumnya 

telah dipersiapkan peneliti yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dapat 
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meningkatkan kemampuan perkalian, akan tetapi aktifitas  guru dalam 

melaksanakan KMB juga diamati. 

 

1) Hasil pengamatan bagi guru 

Untuk lengkapnya, lembar observasi guru pada saat pelaksanaan 

tindakan siklus II dapat dilihat pada dari lampiran 25 halaman 129, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Guru  sangat baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Guru sangat baik dalam melakukan kegiatan apresepsi 

c) Guru  sangat cukup baik dalam memberikan motivasi 

d) Guru  sangat baik dalam menunjukkan penguasaan materi pelajaran 

e) Guru sangat baik menyampaikan materi dengan jelas 

f) Guru  sangat baik mengelompokkan siswa dalam kelompok 

heterogen 

g) Guru sudah sangat baik dalam membagikan serta  membimbing 

setiap kelompok dalam memahami LKS 

h) Guru sangat baik dalam mengarahkan siswa yang sudah bisa untuk 

membantu siswa yang belum bisa 

i) Guru  sangat baik melakukan pembahasan hasil kerja siswa 

j) Guru  sangat baik memberikan soal evaluasi sesuai materi 

k) Guru sudah baik dalam  memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik 

l) Guru  sangat baik menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam 

pembelajaran 

m) Guru  baik dalam sikap terbuka terhadap respon siswa 

n) Guru sanagat sudah  baik dalam melakukan penilaian akhir dalam 

belajar 

o) Guru  sangat baik melakukan refleksi atau rangkuman bersama 

siswa 
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Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan siswa dalam 

pembelajaran siklus II termasuk dalam kategori sangat baik yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 57 dan  perolehan skor rata-rata 3,82. 

Penilaian tersebut didapat dari pertemuan 1 Skor total 53 Skor rata-rata 

3.53, pertemuan 2 Skor total 59 Skor rata-rata 3.93, pertemuan 3 Skor 

total 60 Skor rata-rata 4. Dari hasil observasi aktifitas guru dapat dilihat 

pada tabel 9, sebagai berikut: 

Tabel 9 Hasil Observasi Aktifitas  Guru Siklus II 

Skor 

 

pertemuan 1 

 

pertemuan 2 

 

pertemuan 3 

 

Skor total 53 59 60 

Skor rata-

rata  

3.53 3.39 4 

 

Dari tabel 9 dapat digambarkan pada gambar grafik 9, sebagai berikut: 

 

 

Gambar 9 Grafik Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus II 

 

2) Hasil pengamatan bagi siswa 
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Untuk lengkapnya, lembar observasi guru pada saat pelaksanaan tindakan 

siklus II dapat dilihat pada dari lampiran 27 halaman 134, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. 

b) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik 

c) Kerjasama siswa dalam kelompok sudah sangat baik 

d) Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian sangat baik. 

e) Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai 

bahan pelajaran yang belum jelas sudah sangat baik 

f) Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru sudah 

sangat baik 

g) Mengerjakan tugas kelompok dan individu sudah sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan siswa dalam 

pembelajaran siklus II termasuk dalam kategori sangat baik yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 30 dan  perolehan skor rata-rata 4,28. 

Penilaian tersebut didapat dari pertemuan 1 Skor total 28 Skor rata-rata 4, 

pertemuan 2 Skor total 29 Skor rata-rata 4.14, pertemuan 3 Skor total 33 

Skor rata-rata 4.71.Dari hasil observasi aktifitas siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel 10, sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II 

Skor 

 

Pertemuan 1 

 

Pertemuan 2 

 

Pertemuan 3 

 

Skor total 28 29 33 

Skor rata-

rata  

4 4.14 4.71 

Dari tabel 10 dapat digambarkan pada gambar grafik 10, sebagai berikut: 
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Gambar 10.  Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II 

d. Refleksi 

Setelah pelaksanaan, hasil analisis data terhadap pelaksanaan pembelajaran 

perkalian menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together, secara umum telah menunjukkan hasil yang diharapkan yaitu lebih 

dari 80% siswa yang telah mencapai batas nilai minimal yaitu 75. 

Berdasarkan pengamatan dan analisis kemampuan siswa maka guru dan 

observer sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian dalam 

pembelajaran perkalian ini. 

Adapun hasil yang diperoleh siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together pada siklus II dapat 

dilihat pada lampiran 28 halaman 135. Data frekuensi hasil belajar perkalian 

siswa kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal  setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together pada siklus I dapat 

dilihat pada table 10. 
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Tabel 11. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Menghitung Perkalian 

Bilangan Cacah Pada Siklus II 

No 
Interval  Frekuensi Persentase  

Nilai     

1 29-40 1 3% 

2 41-52 2 6% 

3 53-64 2 6% 

4 65-76 3 8% 

5 78-88 10 28% 

6 89-100 18 50% 

Jumlah 36 100% 

 

Berdasarkan tabel 11. kemampuan menghitung perkalian bilangan 

cacah dapat digambarkan grafik pada gambar 11, sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Menghitung 

Perkalian Bilangan Cacah Pada Siklus II 

 

Berdasarkan hasil penelitian sampai siklus II, peneliti dapat 

membandingkan hasil belajar perkalian siswa kelas 2 pada saat sebelum 
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dilaksanakan tindakan, siklus I sampai siklus II. Perbandingan hasil belajar 

tersebut dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini : 

 

Tabel 12. Perbandingan Hasil Belajar Tes Awal Sebelum Dilaksanakan 

Tindakan, Siklus I Dan Siklus II 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus 

I 

Tes Siklus 

II 

Nilai terendah 20 30 36.67 

Nilai tertinggi 80 100 100 

Rata-rata nilai 61.28 78.75 84.61 

Siswa belajar 

tuntas 

53% 78% 86% 

 

Dari tabel 12 dapat digambarkan pada gambar grafik 12, sebagai berikut: 

 

Gambar 12. Grafik Perbandingan Perbandingan Hasil Belajar Tes Awal 

Sebelum Dilaksanakan Tindakan, Siklus I Dan Siklus II 
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1) Nilai terendah yang diperoleh siswa pada tes awal yaitu 20, pada tes siklus I 

menjadi 30, kemudian siklus II 36,67.  

2) Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes awal yaitu 80, tes siklus I, tes 

siklus II sama yaitu 100. 

3) Nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 61,28, tes 

siklus I menjadi 78,75, kemudian pada tes siklus II naik menjadi 86,14. 

4) Untuk siswa tuntas belajar, pada tes awal (KKM= 65) sebanyak 53%, pada tes 

siklus I (KKM= 70) sebanyak 78%, tes siklus II (KKM= 75) sebanyak 86%. 

Dari hasil penelitian siklus II, maka peneliti mengulas bahwa berdasarkan 

indikator kinerja yang ditetapkan, peneliti dikatakan berhasil jika hasil  belajar 

siswa secara individu menunjukkan sekurang-kurangnya 75 dengan nilai rata-rata 

kelas 86,14 dan ketuntasan klasikal 86% pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together sudah berhasil tetapi 

apabila dilihat dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) masih ada 5 siswa yang 

belum tuntas. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian pada 

siklus II sudah dapat dikatakan berhasil, sebab jumlah siswa secara individu yang 

mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 75 (KKM) sudah mencapai 80% dan 

secara klasikal nilai rata-rata siswa dikatakan lebih dari cukup. Ditunjukkan pula 

peningkatan terhadap hasil belajar perkalian yang signifikan. Dari fakta tersebut 

maka penelitian tindakan kelas ini dianggap cukup dan diakhiri pada siklus II. 

 

C. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dari analisis data yang ada, dapat dilihat 

adanya peningkatan hasil belajar perkalian siswa kelas 2 SD Negeri 1 Kurung 

dalam pembelajaran matematika. Peningkatan hasil dari proses pembelajaran 

matematika adalah siswa dapat dengan mudah dan tepat menyelesaikan soal 

perkalian dan meningkatkan hasil belajar perkalian karena telah mengikuti setiap 

langkah atau tahapan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat 

ditunjukkan dalam deskripsi sebagai berikut : 
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a. Data nilai kemampaun menghitung perkalian siswa kelas II sebelum 

tindakan 

Berdasarkan daftar nilai yang terlampir, dapat diketahui bahwa nilai 

matematika sebelum dilaksanakan tindakan diantaranya adalah siswa yang 

memperoleh nilai 20-28 ada 1 siswa, yang memperoleh nilai 29-37 ada 3 

siswa, yang memperoleh nilai 38-46 ada 3 siswa, yang memperoleh nilai 47-

55 ada 4 siswa, yang memperoleh nilai 56-64 ada 6 siswa, yang memperoleh 

nilai 65-73 ada 11 siswa dan yang memperoleh nilai 84-82 ada 8 siswa. 

Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 61,28 Siswa yang 

mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak  17 siswa atau 47% sedangkan 

siswa yang mendapat nilai di atas atau sama dengan KKM ada 19 siswa atau 

53%. 

b. Data nilai kemampaun menghitung perkalian siswa kelas II siklus I 

Berdasarkan hasil tes yang telah dilaksanakan pada siklus I selama tiga kali 

pertemuan, dapat diketahui bahwa nilai matematika pada siklus I adalah siswa 

yang memperoleh nilai 29-40 ada 3 siswa, yang memperoleh 41-52 ada                 

1 siswa, yang memperoleh 53-64 ada 4 siswa, yang memperoleh 65-76 ada             

9 siswa, yang memperoleh 77-88 ada 3 siswa, dan yang memperoleh 89-100 

ada 16 siswa. Dengan demikian nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 78,75 

Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 8 siswa atau 22% 

sedangkan siswa yang mendapat nilai di atas atau sama dengan KKM ada 28 

siswa atau 78%. 

c. Data nilai matematika siswa kelas II siklus II 

Berdasarkan hasil tes yang telah dilaksanakan pada siklus II selama tiga kali 

pertemuan, dapat diketahui bahwa nilai matematika pada siklus II adalah 

siswa yang memperoleh nilai 29-40ada 1 siswa, yang memperoleh 41-52 ada 2 

siswa, yang memperoleh 53-64 ada 2 siswa, yang memperoleh 65-76 ada 3 

siswa, yang memperoleh 77-88 ada 10 siswa, dan yang memperoleh 89-100 

ada 18 siswa. Dengan demikian, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 84,61. 

Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 5 siswa atau 14%, 
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sedangkan siswa yang mendapat nilai di atas atau sama dengan KKM ada 31 

siswa atau 86%. 

d. Data hasil observasi aktifitas guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

2 siklus I. 

1) Guru baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Guru baik dalam melakukan kegiatan apresepsi 

3) Guru  cukup baik dalam memberikan motivasi 

4) Guru  baik dalam menunjukkan penguasaan materi pelajaran 

5) Guru  baik menyampaikan materi dengan jelas 

6) Guru  cukup baik mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

7) Guru sudah baik membagikan serta  membimbing setiap kelompok dalam 

memahami LKS 

8) Guru cukup baik dalam mengarahkan siswa yang sudah bisa untuk 

membantu siswa yang belum bisa 

9) Guru  baik melakukan pembahasan hasil kerja siswa 

10) Guru  baik memberikan soal evaluasi sesuai materi 

11) Guru kurang  baik memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

12) Guru  cukup baik menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam 

pembelajaran 

13) Guru cukup  baik dalam sikap terbuka terhadap respon siswa 

14) Guru sudah  baik dalam melakukan penilaian akhir dalam belajar 

15) Guru  baik melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan guru dalam 

pembelajaran siklus I termasuk dalam kategori cukup yang ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata 41 dan  perolehan skor rata-rata 2,73. Pertemuan 1 skor total 32 

skor rata-rata 2.13, pertemuan 2 skor total 42 skor rata-rata 2.8, pertemuan 3 

skor total 49 Skor rata-rata 3.27. 

e. Data hasil observasi aktifitas belajar siswa dalam dalam pembelajaran 

perkaliandengan model kooperatif Numbered Heads Togther di Kelas 2 

siklus I. 
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1) Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah  cukup baik. 

2) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah  cukup baik 

3) Kerjasama siswa dalam kelompok sudah cukup baik 

4) Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian sudah baik. 

5) Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas sudah cukup baik 

6) Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru sudah 

cukup baik 

7) Mengerjakan tugas kelompok dan individu sudah baik 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan siswa dalam 

pembelajaran siklus I termasuk dalam kategori baik yang ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata22 dan  perolehan skor rata-rata 3,14. Penilaian tersebut didapat 

dari pertemuan 1 Skor total 16 Skor rata-rata 2.28, pertemuan 2 Skor total 23 

Skor rata-rata 3.29, pertemuan 3 Skor total 27 Skor rata-rata 3.86. 

 

 

f. Data hasil observasi aktifitas guru dalam dalam pembelajaran 

perkaliandengan model kooperatif Numbered Heads Togther di Kelas 2 

Siklus II 

a) Guru  sangat baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Guru sangat baik dalam melakukan kegiatan apresepsi 

c) Guru  sangat cukup baik dalam memberikan motivasi 

d) Guru  sangat baik dalam menunjukkan penguasaan materi pelajaran 

e) Guru sangat baik menyampaikan materi dengan jelas 

f) Guru  sangat baik mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

g) Guru sudah sangat baik dalam membagikan serta  membimbing setiap 

kelompok dalam memahami LKS 

8) Guru sangat baik dalam mengarahkan siswa yang sudah bisa untuk 

membantu siswa yang belum bisa 

9) Guru  sangat baik melakukan pembahasan hasil kerja siswa 
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10) Guru  sangat baik memberikan soal evaluasi sesuai materi 

11) Guru baik memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

12) Guru  sangat baik menumbuhkan keterlibatan siswa aktif dalam 

pembelajaran 

13) Guru  baik dalam sikap terbuka terhadap respon siswa 

14) Guru sanagt sudah  baik dalam melakukan penilaian akhir dalam belajar 

15) Guru  sangat baik melakukan refleksi atau rangkuman bersama siswa 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan siswa dalam 

pembelajaran siklus II termasuk dalam kategori sangat baik yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata 57 dan  perolehan skor rata-rata 3,82. Penilaian tersebut 

didapat dari pertemuan 1 Skor total 53 Skor rata-rata 3.53, pertemuan 2 Skor 

total 59 Skor rata-rata 3.93, pertemuan 3 Skor total 60 Skor rata-rata 4. 

 

 

g. Data hasil observasi aktifitas belajar siswa dalam dalam pembelajaran 

perkalian dengan model kooperatif Numbered Heads Togther di Kelas 2 

Siklus II 

1) Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. 

2) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik 

3) Kerjasama siswa dalam kelompok sudah sangat baik 

4) Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian sangat baik. 

5) Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas sudah sangat baik 

6) Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru sudah sangat 

baik 

7) Mengerjakan tugas kelompok dan individu sudah sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan siswa dalam 

pembelajaran siklus II termasuk dalam kategori sangat baik yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata 30 dan  perolehan skor rata-rata 4,28. Penilaian tersebut 
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didapat dari pertemuan 1 Skor total 28 Skor rata-rata 4, pertemuan 2 Skor total 

29 Skor rata-rata 4.14, pertemuan 3 Skor total 33 Skor rata-rata 4.71. 

 

D.  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Melihat hasil penelitian dari beberapa tabel tersebut di atas, dapat 

diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi perkalian pada 

tiap-tiap siklus dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif numbered 

heads togther. Peningkatan hasil belajar terlihat dari penghitungan rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan dan 

setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I dan siklus II yang masing-masing 

siklus dilaksanakan selama dua kali pertemuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 13 

sebagai berikut : 

 

Tabel 13. Nilai Rata-rata Matematika dan Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil 

Kemampaun Menghitung Perkalian di atas KKM pada Kondisi Sebelum 

Dilaksanakan Tindakan, Siklus I dan Siklus II 

Keterangan Tes Awal Tes Siklus 

I 

Tes Siklus 

II 

Nilai terendah 20 30 36.67 

Nilai tertinggi 80 100 100 

Rata-rata nilai 61.28 78.75 84.61 

Siswa belajar 

tuntas 

53% 78% 86% 

 

 

Berdasarkan table 13 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dan 

prosentase mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan oleh guru dapat dikatakan berhasil. 

Peningkatan rata-rata nilai matematika melalui penerapan dapat disajikan 

dalam bentuk grafik pada gambar 13 sebagai berikut : 
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Gambar 13.  Grafik Peningkatan Nilai Rata-rata Matematika Materi Perkalian 

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Brangkal Sebelum Tindakan, Siklus I 

dan Siklus II 

 

Hambatan-hambatan yang ditemui pada masing-masing siklus berbeda-

beda, diantaranya adalah pada siklus I hambatan yang ditemui adalah metode 

kooperatif baru dipakai pertama kali di kelas II SD Negeri 2 Brangkal, guru 

kurang mampu membuat siswa aktif dalam diskusi, ada beberapa siswa yang 

belum bisa menulis dan membaca,  kemauan siswa untuk menerima pelajaran 

masih rendah, siswa belum terbiasa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu 

sebelum bertanya atau menyatakan pendapat sehingga kondisi kelas terkesan 

ramai, kemauan siswa untuk berdiskusi dengan teman kelompok masih rendah. 

Adapun kegagalan siswa dalam menyelesaikan tugas pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung bersumber dari hal-hal sebagai berikut : beberapa 

siswa belum bisa berdiskusi. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang ada pada siklus I yang dilaksanakan di siklus II dalam upaya 

perbaikan antara lain : memberi motivasi bagi siswa yang masih mempunyai nilai 
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rendah, siswa yang unggul menjadi tutor sebaya dengan teman yang belum bisa, 

dan guru juga membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kelompok bagi siwa 

yang memiliki nilai rendah. Upaya-upaya yang dilakukan saat pembelajaran pada 

siklus II tersebut di atas sudah berhasil. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menghitung perkalian pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 

brangkal  yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered 

Heads Together. Hal ini terjadi karena pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menghitung perkalian 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilaporkan adanya peningkatan kinerja 

guru dan siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. Peningkatan tersebut terlihat 

pada saat dilaksanakan pembelajaran siklus I dan siklus II yang ditampilkan pada 

tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14. Peningkatan Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Kelas 2                  

SD Negeri 2 Brangkal pada Siklus I dan siklus II 

 

Keterangan Kegiatan  

 Guru Siswa 

Aspek 

Siklus Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

Skor rata-rata 2,73 3,82 3,14 4,28 

Kategori cukup Sangat 

baik 

baik Sangat 

baik 

 

Dari table 14 dapat digambarkan gambar grafik 14, sebagai berikut: 
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Gambar 14.  Peningkatan Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Kelas 2                  

SD Negeri 2 Brangkal pada Siklus I dan siklus II 

 

Dari gambar diatas hasil observasi guru mengalami peningkatan yaitu dari siklus I 

dari 2,73 pada siklus II menjadi 3,82, dengan katgori cukup menjadi sangat baik. 

Pada hasil observasi aktifitas siswa juga mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I 3,14 menjadi 4,28 pada siklus II. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dalam pembelajaran perkalian  pada siswa kelas II SD Negeri 2 Brangkal 

Kecamatan Wedi tahun ajaran 2010/2011, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah pada siswa kelas 

II SD Negeri 2 Brangkal Kecamatan Wedi tahun ajaran 2010/2011. Ini dapat 

dilihat hasil kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah siswa kelas II SD 

Negeri 2 Brangkal Kecamatan Wedi dapat meningkat dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together, terlihat dari adanya 

peningkatan rata-rata kelas yang pada tes awal sebesar 61,28 siklus I 78,75, siklus 

II 84,61. Untuk siswa tuntas belajar, pada tes awal (KKM= 65) sebanyak 53%, 

siklus I (KKM= 70) sebanyak 78%, siklus II (KKM= 75) sebanyak 86%. Hasil 

observasi guru mengalami peningkatan yaitu dari siklus I dari 2,73 pada siklus II 

menjadi 3,82, dengan katgori cukup menjadi sangat baik. Pada hasil observasi 

aktifitas siswa juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I 

3,14 menjadi 4,28 pada siklus II. 

 

B. Implikasi 

Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together  dalam 

pelaksanaan pembelajaran perkalian. Model yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah model siklus. Prosedur penelitiannya terdiri dari 2 siklus. Siklus I 

dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Maret 2011 dan kamis,  31 Maret 2011 dan 

jumat, 1 April 2011. Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 4 April 2011, Rabu, 

6 April 2011 dan Jumat, 8 April 2011.  
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Adapun indikatornya adalah: (1) menjelasankan  perkalian sebagai 

penjumlahan berulang, (2) mengalikan bilangan sampai dengan 100 dengan 

berbagai cara, (3) menyelesaikan masalah yang mengandung perkalian 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah peningkatan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pecahan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together. Penelitian ini juga dapat 

dipertimbangkan untuk menambah model pembelajaran bagi guru dalam 

memberikan materi pelajaran bagi siswa. 

Hasil penelitian ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dapat menjadi salah satu 

model pembelajaran Matematika bagi siswa karena model pembelajaran tipe 

ini berpikir bersama untuk memecahkan masalah perkalian dan . Di samping 

itu juga melatih siswa untuk belajar memecahkan masalah secara besama-sama 

dan dapat mengecek pemahaman siswa.  

2. Implikasi Praktis 

Penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran Matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung perkalian bilangan cacah bagi siswa. 

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

untuk meningkatkan keefektivan strategi guru dalam mengajar dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran.. 

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti 

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

membantu dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu, 

perlu penelitian lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan atau menjaga 

dan meningkatkan kemampuan menghitung. Pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together pada hakikatnya 

dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru yang menghadapi permasalahan 

sejenis, terutama untuk mengatasi masalah peningkatan kemampuan 
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menghitung perkalian bilangan cacah. Adapun kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penelitian ini harus diatasi semaksimal mungkin. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together pada kelas II SD Negeri 2 Brangkal tahun 

ajaran 2010/2011, maka saran-saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran 

untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan 

kompetensi siswa SD Negeri 2 Brangkal pada khususnya sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Membantu penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together dalam rangka meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Mengevaluasi efisien dan efektivitas penerapan model pembelajaran 

kooperatif metode NHT untuk meningkatkan kemampuan menghitung 

perkalian bilangan cacah. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan, kretivitas siswa, dan keefektivan 

pembelajaran diharapkan menerapkan model pembelajaran inovatif. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide atau 

pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar. 

b. Siswa dapat mengaplikasikan kemampuan menghitung perkalian ke dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Lampiran 1 

Jadwal Penelitian 

 

No Jenis kegiatan Bulan 

Januarui Februari Maret April Mei Juni 

1 Penyusunan dan 

pengajuan 

proposal 

 X X X X                    

2 Mengurus ijin 

penelitian 

                        

3 Persiapan          X X              

4 Pelaksanaan 

penelitian 

           X X X X          

5 Analisis data      X          X X        

6 Penyusunan 

laporan 

      X           X X X X X X X 
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Lampiran 2    Daftar Nilai Pra Penelitian  

Nomor Nilai Keterangan  

1 65 Tuntas 

2 65 Tuntas 

3 70 Tuntas 

4 65 Tuntas 

5 65 Tuntas 

6 50 Tidak Tuntas  

7 40 Tidak Tuntas  

8 30 Tidak Tuntas  

9 40 Tidak Tuntas  

10 20 Tidak Tuntas  

11 80 Tuntas 

12 80 Tuntas 

13 75 Tuntas 

14 80 Tuntas 

15 40 Tidak Tuntas  

16 50 Tidak Tuntas  

17 80 Tuntas 

18 70 Tuntas 

19 50 Tidak Tuntas  

20 60 Tidak Tuntas  

21 30 Tidak Tuntas  

22 80 Tuntas 

23 60 Tidak Tuntas  

24 65 Tuntas 

25 60 Tidak Tuntas  

26 50 Tidak Tuntas  

27 75 Tuntas 

28 60 Tidak Tuntas  

29 70 Tuntas 

30 30 Tidak Tuntas  

31 75 Tuntas 

32 65 Tuntas 

33 70 Tuntas 

34 60 Tidak Tuntas  

35 65 Tuntas 

36 60 Tidak Tuntas  

 

 

 

Keterangan Pra Penelitian : 

Nilai ketuntasan ≥ 65 

Jumlah siswa yang tuntas : 19 

siswa 

Jumlah siswa yang tidak tuntas

 : 17 siswa 

 

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



82 

 

 

Lampiran 3 

Silabus Matematika 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Brangkal 

Kelas/Semester : II/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi  : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai hasil dua angka 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.1 Melakukan 

perkalian 

bilangan 

yang hasilnya 

bilangan dua 

angka  

Perkalian 

bilangan 
- M

engetahui 
konsep sebagai 
penjumlahan 
berulang. 

- M
engerjakan soal 
perkalian dalam 
waktu yang cepat 
dengan jawaban 
yang tepat. 

- M
enyelesaikan soal 
cerita yang 
mengandung 
perkalian. 

- M
engenal konsep 
perkalian sebagai 
penjumlahan 
berulang. 

- M
enyeleseikan soal 
perkalian sampai 
dengan hasil 100 
dalam waktu yang 
cepat dan tepat. 

- M
enyeleseikan soal 
cerita yang 
mengandung 
perkalian. 

Tertulis 12 jp Buku Senang 

Matematika 

untuk SD/MI 

kelas II,penulis 

amin mustoha 

dkk. Halaman 

123-140. 

Buku KTSP 

2008 
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Lampiran 4 

 

Kisi-kisi Soal 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Brangkal 

Kelas/Semester : II/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi  : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai hasil dua angka 

 

Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator Nomor Soal Bentuk Soal 

3.1 Melakukan 

perkalian 

bilangan 

yang hasilnya 

bilangan dua 

angka  

Perkalian bilangan  - Mengenal 
konsep perkalian sebagai 
penjumlahan berulang 

- Menyelesei
kan soal perkalian sampai 
dengan hasil 100 dalam 
waktu yang cepat dan tepat. 

- Menyelesei
kan soal cerita yang 
mengandung perkalian. 

- 1
-10 

 

 

- 1
-10 

 

 

 

- 1
-5 

Isian Singkat 

 

 

Isian Singkat 

 

 

 

Isian Singkat 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah :  SDN 2 Brangkal 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas / Semester :  II / 2 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit setiap pertemuan 

   Pertemuan 1: 23 Maret 2011 

   Pertemuan 2: 31 Maret 2011 

   Pertemuan 3: 1 April 2011 

__________________________________________________________________ 

I. Standar Kompetensi 

3.   Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

II. Kompetensi Dasar 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka. 

III. Indikator 

1. Kognitif  

a. Siswa dapat menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. 

b. Siswa dapat memecahkan soal perkalian dua bilangan 1 angka. 

2. Afektif 

a. Siswa aktif dalam berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

3. Psikomotorik 

Menuliskan jawaban pada tabel 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Melalui tanya jawab, siswa dapat menghitung perkalian sebagai 

penjumlahan berulang dengan benar. 
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b. Melalui berdiskusi, siswa dapat memecahkan soal perkalian dua 

bilangan satu angka dengan benar. 

2. Afektif 

Melalui metode Numbered Head Together, aktif dalam berdiskusi 

dengan anggota kelompoknya. 

3. Psikomotorik 

Melalui penugasan siswa dapat mengerjakan soal-soal dalam tabel. 

V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat menyelesaikan 

soal perkalian dalam kehidupan sehari-hari. 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Arti perkalian 

Perkalian termasuk bagian yang penting. 

Di halaman ada 4 ekor ayam. 

Berapa kaki seekor ayam? 

Berapa banyak kaki 4 ekor ayam? 

Banyak kaki 4 ekor ayam 

2 + 2 + 2 + 2 = .... 

Banyak kaki 4 ekor ayam 

4 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = .... 

Perkalian merupakan penjumlahan berulang. 

2. Mengalikan Bilangan Satu Angka dengan Satu Angka 

contoh 

4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 

= 12 

6 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

= 24 

3 × 5 = 5 + 5 + 5 

= 15 

3.  Menghitung Secara Cepat 
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Contoh 

Berapakah hasil perkalian berikut ini? 

2 × 4 = …. 

2 × 5 = …. 

Penyelesaian 

2 × 4 = 4 + 4 = 8 

2 × 5 = 5 + 5 = 10 

 

 

VII. Model dan Metode Pembelajaran 

Model :  Kooperatif Numbered Head Together 

Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan, Diskusi. 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I ( 2 x 35 menit ) 

No Kegiatan Pembelajaran Keterangan Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Kegiatan Awal 

a. Guru mempersiapakn kondisi fisik 

kelas 

b. Guru menyampaika indikator atau 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan menuliskan di 

papan tulis. 

c. Apersepsi : guru mengajukan 

pertanyaan yang menggali 

pengetahuan awal siswa.  

d. Guru memberikan motivasi pada 

siswa. 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‟ 
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3 

a. Guru menjelaskan tetang perkalian 

yang merupakan penjumlahan berulang 

dengan menggunakan pensil. 

b. Guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

c. Guru membagikan nomor kepala antara 

1 sampai 5 kepada setiap anggota 

kelompok. 

d. siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan berdiskusi. 

e. Setelah selesai berdiskusi kelompok 

siswa bersama guru membahas hasil 

kerja kelompok. 

f. Guru mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan lembar kerja kelompok. 

g. Siswa yang dipanggil nomornya oleh 

guru mengacungkan jari kemudian 

mencoba menjawab pertanyaan untuk 

satu kelas. 

h. Guru membahas hasil diskusi 

kelompok. 

i. Mengadakan evaluasi secara 

individual. 

Kegiatan Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 
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a. Guru mengadakan refleksi dengan 

bertanya jawab mengenai kesan 

terhadap hasil pelajaran. 

b. Menyayikan lagu satu ditamabah 

satu diganti satu dikali satu dan 

seterusnya. 

c. Guru menutup pelajaran dengan salam 

penutup dan memberikan pesan untuk 

siswa untuk rajin belajar. 

 

 

Pertemuan II (2 x 35 menit) 

No Kegiatan Pembelajaran Keterangan Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Kegiatan Awal 

a) Guru mempersiapkan kondisi fisik 

kelas 

b) Guru menyampaika indikator atau 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan menuliskan di 

papan tulis. 

c) Apersepsi: menyanyi satu dikali satu 

d) Guru memberikan motivasi pada siswa 

untuk dapat menghitung  perkalian 

 

Kegiatan Inti 

a) Guru memberika nomor dada antara 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‟ 
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3 

 

 

 

 

sampai 5 kepada setiap anggota 

kelompok. 

b) Guru membimbing siswa untuk 

mengalikan bilangan satu angka 

dengan satu angka, 2X3= 6 

c) Siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan berdiskusi. 

d) Guru mengajukan peranyaan sesuai 

dengan lembar kerja kelompok. 

e) Siswa dipanggil nomornya oleh guru, 

mengacungkan tangan kemudian 

mencoba menjawab pertanyaan umtuk 

seluruh kelas. 

f) Guru membahas hasil kelompok 

Kegiatan Akhir 

a) Guru mengadakan soal evalusi secara 

individu. 

b) Guru memberiakan penghargaan 

kepada siswa yang nilainya tinggi. 

c) Mengadakan refleksi dengan bertanya 

jawab mengenai saran, kesan.guru 

terhadap hasil pembelajaran. 

d) Guru menutup pelajaran 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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Pertemuan III (2 x 35 menit) 

No Kegiatan Pembelajaran Keterangan Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal 

a) Guru mempersiapkan kondisi fisik 

kelas 

b) Guru menyampaika indicator atau 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan menuliskan di 

papan tulis. 

c) Apersepsi: menyanyi satu dikali satu 

d) Guru member motivasi kepada 

siswa 

 

Kegiatan Inti 

a) Guru memberika nomor dada antara 

1 sampai 5 kepada setiap anggota 

kelompok. 

b) Guru membimbing siswa untuk 

mengalikan dua bilangan dengan 

jari-jari tangan. 

c) Siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan berdiskusi. 

d) Guru mengajukan peranyaan sesuai 

dengan lembar kerja kelompok. 

e) Siswa dipanggil nomornya oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

   

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‟ 
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3 

guru, mengacungkan tangan 

kemudian mencoba menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas. 

f) Guru membahas hasil kelompok 

 

Kegiatan Akhir 

a) Guru mengadakan soal evalusi 

secara individu. 

b) Guru memberiakan penghargaan 

kepada siswa yang nilainya tinggi. 

c) Mengadakan refleksi dengan 

bertanya jawab mengenai saran, 

kesan terhadap hasil pembelajaran. 

d) Guru menutup pelajaran 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

IX. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. lidi 

b. pensil 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus kelas 2 tahun 2007/2008 

b. BSE matematika kelas 2, Purnomosidi, dkk, halaman 66-72  

c. BSE matematika kelas 2, Amin Mustofa, dkk, halaman 123-144 

d. Buku matematika kelas 2 halaman 113-126, penerbit Erlangga 
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X. Penilaian  

1. Prosedur : tes awal dan tes akhir 

2. Jenis : Tertulis 

3. Bentuk : Isian 

4. Alat tes  : Lembar kerja kelompok pertemuan 1,2,3 (lampiran 6, 8, 

10), Lembar evaluasi individu pertemuan 1,2,3        

(lampiran 7, 9, 11), Kunci jawaban, Lembar penilaian  dan 

kriteria penilaian  

 

 

               Pengamat 

 

 

       Sri Hartati, S.Pd  

   NIP. 19610815 198304 2 010 

 

Brangkal ,          April 2011  

Peneliti 

 

 

Kristinawati 

NIM. X7109156 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Kusdi, S.Pd      

NIP. 19560605 197701 1 004 
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Lampiran 6 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN I SIKLUS I 

 

Petunjuk: 

1. Cermati saol berikut bersama teman sekelompokmu 

2. Bekerjasamalah dengan teman sekelompokmu 

3. Waktu untuk menyelesaikan soal 10 menit 

Kerjakan soal dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

 

1.  

 

 

……. + ..….. + ….+ …….. = 4 X ….= 16 

 

2.    

 

 

 

 …… + ……. +….. = …… x …….= …………………. 

 

 

3.  

 

 

 

 

 =…..+…..+…..+…..+…..+…. 

 = …....X ….. 

 = ……… 

 

    

   

      

NAMA KELOMPOK: 
1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 =…..+…..+......+…….= …………X ………..=………… 

 

5.  

 

 

 

 

 

 = …..+…..+……+…….. 

 = ……….X ………… 

 =……………. 

 

 

Kunci  Jawaban Pertemuan 1 Siklus 1 Lembar Kerja Kelompok 

1. 4+4+4+4 = 4 x 4 = 16 

2. 3+3+3 = 3 x 3 = 9 

3. 1+1+1+1+1+1= 6 x 1 = 6 

4. 5+5+5+5 = 4 x 5 = 20 

5. 2+2+2+2 = 4 x 2 = 8 

Penilaian 

1 SOAL NILAI 2O 

BENAR X 20 = NILAI 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

Soal Evaluasi Individu Pertemuan 1 

Tentukan bilangan yang tepat untuk soal dibawah ini! 

1.  

 

 

 

 ……X….=……. 

 

2.  

 

 

  

………..X………….= ………… 

 

3.  

 

 

 

 

 ………X……=………… 

 

4.  

  

 

  

………..X………= ………… 

 

 

5.  

 

 

 

  

 

………….X………..= ………….. 

  

   

   

    

 
  

 

Nama :____________________ 

Kelas : ____________________ 

Nomor: ____________________ 
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Kunci  Jawaban Pertemuan 1 Siklus 1 

1. 2 x 4 = 8 

2. 3 x 2 = 6 

3. 3 x 5 = 15 

4. 4 x 3 = 12 

5. 4 x 6 = 24 

 

Penilaian 

1 SOAL NILAI 2O 

BENAR X 20 = NILAI 
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Lampiran 8 

Lembar kerja kelompok    

Pertemua kedua siklus 1 

 

 

 

 

 

Ayo tuliskan perkalian berikut dalam bentuk 

penjumlahan berulang kemudian tentukan hasilnya! 

 

1. 4 × 2 = … + … + … + … = …. 

2. 3 × 1 = … + … + … = …. 

3. 5 × 4 = … + … + … + … + … = …. 

4. 6 × 6 = … + … + … + … + … + … = …. 

5. 5 × 7 = … + … + … + … + … = …. 

6. 2 × 9 = …. 

7. 7 × 3 = …. 

8. 8 × 5 = …. 

9. 1 × 8 = …. 

10. 9 × 10 = …. 

 

Kunci jawaban  

1. 2+2+2+2= 8 

2. 1+1+1= 3 

3. 4+4+4+4+4= 20 

4. 6+6+6+6+6+6= 36 

5. 7+7+7+7+7= 35 

6. 18 

7. 21 

8. 40 

9. 8 

10. 90 

 

PENILAIAN 

NILAI= BENAR X 10 

 

 

 

 

Nama kelompok: 
1. _____________ 2. __________ 

3. ____________ 4. _________ 

 

5. ______________ 
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Lampiran 9     

 

Soal Evaluasi Individu 

Pertemuan Kedua Siklus 1 

 

 

 

Hubungkanlah soal per kalian yang ada di sebelah kiri, dengan hasil yang ada di 

sebelah kanan.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

Soal Evaluasi Individu 

Pertemuan Kedua Siklus 1 

 

1. 6X3= 18 

2. 9X5= 45 

3. 5X7= 35 

4. 2X5= 10 

5. 3X4= 12 

 

PENILAIAN 

BENAR X 20 = NILAI 

 

 

 

 

 

 

 

6x3 
2x8 

9x5 5x7 

2x5 

3x4 

18 45 

16 35 

10 

12 

Nama: 

_____________ 

Nomor: ___________ 
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Lampiran 10 

Lembar Kerja Kelompok 

Pertemuan Ketiga Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Isilah table perkalian dibawah ini dengan teman satu kelompokmu! 

2. Kalikanlah bilangan yang ada disebelah kiri dengan bilangan yang ada 

disebela kanan atas. 

3. Waktu untuk menyelesaikan soal adalah 20 menit. 

 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1        8   

2    8       

3       21    

4         36  

5  10         

6          60 

7     35      

8 8          

9       63    

10   30       100 

 

Kunci jawaban 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Penilaian:  

Benar x 1= nilai 

Nama kelompok: 
1. _____________ 2. ____________ 

3. ______________ 4. ___________ 

 

5. ______________ 
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Lampiran 11 

Soal Evaluasi Individu  

Pertemuan ketiga siklus 1 

 

 

Ayo hitung dengan jari-jari tangan. 

1.  7 ×6 = ....         6.   7 ×7 = .... 

2.  8 ×6 = ....         7.   8 ×6 = .... 

3.  7×9 = ....        8.   9 ×7 = .... 

4.  6 ×6 = ...         9.   8 ×8 = .... 

5.    7 ×8 = ....          10.   9 ×9 = .... 

 

Kunci jawaban  

1. 42 

2. 48 

3. 63 

4.   36 

5.   56  

6.   49 

7.   48 

8.   63 

9.   69 

10.  81 

 

PENILAIAN 

NILAI= BENAR X 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

____________________ 

Nomor: 

___________________ 
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Lampiran 12 

 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA  GURU  

(SIKLUS 1) 

 

Petunjuk 

 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 

melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 = Kurang baik  

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

No 
INDIKATOR/ASPEK YANG DI 

AMATI 

SKOR 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

II 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

2 Melakukan kegiatan apresepsi 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

3 Memberikan motivasi 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

4 Menunjukkan penguasaan materi 

pelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

5 Menyampaikan materi dengan jelas 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

6 Mengelompokkan siswa dalam kelompok 

heterogen 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

7 Membagikan serta  membimbing setiap 

kelompok dalam memahami LKS  
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

8 Mengarahkan siswa yang sudah bisa 

untuk membantu siswa yang belum bisa  
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

9 Melakukan pembahasan hasil kerja siswa  1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

10 Memberikan soal evaluasi sesuai materi 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 
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11 Memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

12 Menumbuhkan keterlibatan siswa aktif 

dalam pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

13 Sikap terbuka terhadap respon siswa 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

14 Melakukan penilaian akhir dalam belajar 

 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

15 Melakukan refleksi atau rangkuman 

bersama siswa 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

Skor Total    

Skor rata-rata    

 

Skor rata-rata Kinerja Guru Siklus I = (Skor pertemuan I+ Skor pertemuan II+ 

Skor pertemuan II) : 3 

Keterangan : 

1. Skor total  1 – 15   = Kinerja rata-rata kurang baik 

2. Skor total  16 – 31 = Kinerja rata-rata cukup 

3. Skor total  32 – 47 = Kinerja rata-rata baik 

4. Skor total  48 – 63 = Kinerja rata-rata Sangat baik 

 

 

Mengetahui, 

 Kepala sekolah 

 

 

 

Kusdi, S.Pd 

NIP. 19560605 197701 1 004 

Brangkal ,      April  2011 

 

pengamat 

 

 

 

Sri Hartati, S.Pd 

NIP. 19610815 198304 2 010 
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Lampiran 13 

Pedoman Penilaian Observasi Aktifitas Siswa 

 

1. Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran  

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  24 – 31 siswa 

5 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  32 – 39 siswa 

 

2. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  8 – 15 siswa. 

3 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  16 – 23  siswa. 

4 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  24 – 31 siswa. 

5 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  32 – 39 siswa. 

 

3. Kerjasama siswa dalam kelompok 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  8 – 15 siswa. 

3 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  16 – 23  siswa. 

4 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  24 – 31 siswa. 

5 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  32 – 39 siswa. 
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4. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  8 – 15 

siswa. 

3 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  16 – 23  

siswa. 

4 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  24 – 31 

siswa. 

5 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian , terlihat  32 – 39 

siswa. 

 

5. Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat 1 – 7 siswa. 

2 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  24 – 31 siswa 

5 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  32 – 39 siswa 

 

6. Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru, terlihat  1 

– 7 siswa. 

2 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 
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, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 

, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru,   terlihat  

24 – 31 siswa 

5 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru,   terlihat  

32 – 39 siswa 

 

7. Mengerjakan tugas kelompok dan individu 

Skor Kriteria Skor Observasi 

1 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  24 – 31 siswa 

5 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  32 – 39 siswa 

 

Skor Rata-rata Aktivitas Siswa pada Siklus I = (Skor pertemuan I + Skor 

pertemuan I I+ skor pertemuan III) : 3 

Keterangan : 

1. Skor total  1 – 9  =  aktivitas siswa rata-rata kurang baik 

2. Skor total  10 – 19 =  aktivitas siswa rata-rata Cukup 

3. Skor total  20 – 29 =  aktivitas siswa rata-rata baik 

4. Skor total  29– 35  =  aktivitas siswa rata-rata Sangat baik 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I 

SDN 2 BRANGKAL 

No Aspek yang diamati Pertemuan 1 Pertemuan 1 Pertemuan 1 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

Perhatian siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

Kerjasama siswa dalam 

kelompok 

Tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi 

perkalian 

Berani untuk bertanya 

dan meminta bantuan 

kepada guru mengenai 

bahan pelajaran yang 

belum jelas 

Siswa berani menjawab 

pertanyaan yang 

sampaikan oleh guru 

Mengerjakan tugas 

kelompok dan individu 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

    √ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

   √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Skor total 16 23 27 

Skor rata-rata  2,28 3,29 3,86 

       

Mengetahui,  

    Kepala sekolah       Pengamat 

 

 

Kusdi, S.Pd            Sri Hartati, S.Pd 

NIP. 19560605 197701 1 004               NIP. 19610815 198304 2 010 
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Lampiran 15 

 

DAFTAR NILAI MATEMATIKA SISWA KELAS 2 

SD NEGERI 2 BRANGKAL PADA SIKLUS I 

 

Nomor 

Nilai 
Jumlah 

Nilai 

Nilai Rata-

Rata 
Keterangan Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 70 80 70 220 73.33 Tuntas 

2 100 100 90 290 96.67 Tuntas 

3 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

4 100 100 70 270 90.00 Tuntas 

5 60 100 60 220 73.33 Tuntas 

6 100 100 90 290 96.67 Tuntas 

7 60 60 60 180 60.00 

Tidak 

Tuntas 

8 40 40 30 110 36.67 

Tidak 

Tuntas 

9 100 80 40 220 73.33 Tuntas 

10 30 30 30 90 30.00 

Tidak 

Tuntas 

11 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

12 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

13 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

14 70 100 100 270 90.00 Tuntas 

15 60 60 40 160 53.33 Tuntas 

16 100 80 30 210 70.00 Tuntas 

17 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

18 100 100 90 290 96.67 Tuntas 

19 60 80 40 180 60.00 

Tidak 

Tuntas 

20 100 100 60 260 86.67 Tuntas 

21 80 80 20 180 60.00 

Tidak 

Tuntas 

22 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

23 40 100 90 230 76.67 Tuntas 

24 60 100 60 220 73.33 Tuntas 

25 90 60 40 190 63.33 

Tidak 

Tuntas 

26 100 40 60 200 66.67 Tidak 
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Tuntas 

27 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

28 90 100 80 270 90.00 Tuntas 

29 60 100 60 220 73.33 Tuntas 

30 30 60 10 100 33.33 

Tidak 

Tuntas 

31 100 100 80 280 93.33 Tuntas 

 

 

     

 

Nomor 
Nilai 

Jumlah 

Nilai 

Nilai Rata-

Rata 
Keterangan Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

32 100 100 70 270 90.00 Tuntas 

33 100 60 50 210 70.00 Tuntas 

34 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

35 100 80 60 240 80.00 Tuntas 

36 100 100 60 260 86.67 Tuntas 

 

Keterangan: 

Nilai ketuntasan ≥ 70 

Jumlah siswa yang tuntas  : 27siswa 

Jumlah siswa yang tidak tuntas : 9 siswa 
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Lampiran 16 

Nilai Keaktifan Siswa Kelas II SD Negeri 2 Brangkal 

dalam Proses Kelompok pada Siklus I 

No. Nama 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Tanggung 

jawab 

skor (30) 

Kerjasama 

skor (40) 

Perhatian 

skor (30) 

1 Andre Triana 20 30 15 65 

2 Catur 20 30 20 70 

3 Herry 20 20 20 60 

4 Rosit 25 20 25 70 

5 Tri Mulyadi 25 25 25 75 

6 Dimas 20 20 20 60 

7 Ina 20 20 20 60 

8 Joko 20 15 15 50 

9  Randika Rio 20 20 20 60 

10 Sholeh 10 10 10 30 

11 Alifia 25 25 25 75 

12 Ayu 25 30 25 80 

13 Anas 20 25 20 65 

14 Azza 25 25 20 70 

15 Agung 25 25 25 75 

16 Aprillia 25 25 25 75 

17 Balda 25 20 25 70 

18 Chusnul 20 20 20 60 

19 Dwi Ari 15 15 15 45 

20 Erlina 20 20 20 60 

21 Edi 10 10 10 30 

22 Hafis 25 25 25 75 

23 Laily 25 25 20 70 

24 Noviyanto 20 20 20 60 

25 Nur Rohhim 20 15 15 50 

26 Pandu 20 20 20 60 

27 Rossi 25 25 25 75 

28 Rima 20 20 20 60 

29 Riana 20 25 20 65 
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No. Nama 

Tanggung 

jawab 

skor (30) 

Kerjasama 

skor (40) 
Perhatian Jumlah 

30 Rokoe 10 20 10 40 

31 Randika Ridwan 20 25 25 70 

32 Ummi 25 20 25 70 

33 Werrys 25 25 25 75 

34 Wiji 25 20 20 65 

35 Yuliana 25 25 25 75 

36 Yeni 20 25 20 65 

 

 

Keterangan : 

Skor ≥70 kategori baik 

Skor <70 >55 kategori cukup 

Skor ≤55 kategori kurang 

 

Perolehan Nilai Siswa :  

Skor ≤70        : 16 siswa 

Skor <70 >55 : 18 siswa  

Skor ≤55        : 3 siswa 
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Lampiran 17 

Nilai rata-rata kelompok 

No. Nama 

NILAI KELOMPO SIKLUS I 

Rata-rata 

individu  dlm 

kelompok 

Rata-rata 

kerja 

kelompok 

Nilai akhir 

1 Andre Triana (1) 54 100 77 

2 Catur(3) 65 90 77.5 

3 Herry(5) 66 100 83 

4 Rosit(7) 69 100 84.5 

5 Tri Mulyadi(6) 54 100 77 

6 Dimas(1) 54 100 77 

7 Ina(2) 67 100 83.5 

8 Joko(3) 65 90 77.5 

9  Randika Rio(7) 69 100 84.5 

10 Sholeh(6) 54 100 77 

11 Alifia(3) 65 90 77.5 

12 Ayu(8) 57 100 78.5 

13 Anas(5) 66 100 83 

14 Azza(3) 65 90 77.5 

15 Agung(2) 67 100 83.5 

16 Aprillia(5) 66 100 83 

17 Balda(5) 66 100 83 

18 Chusnul(1) 54 100 77 

19 Dwi Ari(4) 64 100 82 

20 Erlina(6) 54 100 77 

21 Edi(1) 54 100 77 

22 Hafis(2) 67 100 83.5 

23 Laily(4) 64 100 82 

24 Noviyanto(5) 66 100 83 

25 Nur Rohhim(6) 54 100 77 

26 Pandu(2) 67 100 83.5 

27 Rossi(7) 69 100 84.5 

28 Rima(3) 65 90 77.5 

29 Riana(2) 67 100 83.5 

30 Rokoe(8) 57 100 78.5 

31 Randika Ridwan(7) 69 100 84.5 

32 Ummi(8) 57 100 78.5 

33 Werrys(4) 64 100 82 
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No. Nama 

Rata-rata 

individu  dlm 

kelompok 

Rata-rata 

kerja 

kelompok 

Nilai akhir 

34 Wiji(4) 64 100 82 

35 Yuliana(8) 57 100 78.5 

36 Yeni (2) 67 100 83.5 

 

Keterangan:  

Nilai kelompok tertinggi adalah kelompok 7 
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Lampiran 18 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah :  SDN 2 Brangkal 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas / Semester :  II / 2 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit setiap pertemuan 

   Pertemuan 1: 4 April 2011 

   Pertemua 2: 6 April 2011 

Pertemuan 3: 8 April 2011 

__________________________________________________________________ 

I. Standar Kompetensi 

3.   Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

II. Kompetensi Dasar 

3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka. 

III. Indikator 

1. Kognitif  

a. Mengalikan bilangan sampai dengan 100 dengan berbagai cara. 

b. Menyelesaikan masalah yang mengandung perkalian 

2. Afektif 

Siswa aktif dalam berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

3. Psikomotorik 

Menggunakan jarimatika untuk menghitung perkalian 

IV.  Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Melalui diskusi, siswa dapat mengalikan bilangan sampai dengan 

100 dengan berbagai cara  
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b. Melalui metode Numbered Head Together, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang mengandung perkalian 

2. Afektif 

Melalui metode Numbered Head Together, siswa dapat aktif dalam 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya.  

3. Psikomotorik 

Dengan menggunakan jarimatika siswa dapat menghitung perkalian. 

V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat menyelesaikan 

soal perkalian dalam kehidupan sehari-hari. 

VI. Materi Pembelajaran 

1. Menyelesaikan perkalian dengan menggunakan berbagai cara bisa 

dengan dijumlah secara berulang ataupun menggunakan jari. 

2. Menyelasaikan soal cerita tentang perkalian. 

Contoh:  

Ibu mempunyai 5 kantong premen, setiap kantong berisi 3 premen. 

Berapa premen ibu seluruhnya? 

Jawab: 5 x 3 = 15 premen. 

VII. Model dan Metode Pembelajaran 

Model :  Kooperatif 

Metode : Numbered Head Together, ceramah, Tanya jawab, penugasan, 

diskusi. 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I ( 2 x 35 menit ) 

No Kegiatan Pembelajaran Keterangan Waktu 

1 

 

 

Kegiatan Awal 

a. Guru mempersiapakn kondisi fisik 

kelas 

 

 

 

10‟ 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guru menyampaika indikator atau 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan menuliskan di 

papan tulis. 

c. Apersepsi : guru mengajukan 

pertanyaan yang menggali 

pemahaman perkalian.  

d. Guru memberikan motivasi pada 

siswa. 

Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan tetang perkalian 

dapat dihitung dengan berbagai cara 

b. Guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

c. Guru membagikan nomor kepala 

antara 1 sampai 5 kepada setiap 

anggota kelompok. 

d. siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan berdiskusi. 

e. Siswa yang dipanggil nomornya oleh 

guru mengacungkan jari kemudian 

mencoba menjawab pertanyaan untuk 

satu kelas. 

f. Guru membahas hasil diskusi 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‟ 
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3 kelompok. 

g. Mengadakan evaluasi secara 

individual. 

 

Kegiatan Akhir 

a. Guru mengadakan refleksi dengan 

bertanya jawab mengenai kesan 

terhadap hasil pelajaran. 

b. Menyayikan lagu satu 

ditamabah satu diganti satu dikali satu 

dan seterusnya. 

c. Guru menutup pelajaran dengan salam 

penutup. 

d. Guru melakukan tindak lanjut 

berupa pr tentang perkalian. 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

Pertemuan II (2 x 35 menit) 

No Kegiatan Pembelajaran Keterangan Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal 

a. Guru mempersiapkan kondisi fisik 

kelas 

b. Guru menyampaika indikator atau 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan menuliskan di 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

papan tulis. 

c. Apersepsi: guru bertanya jawab 

dengan siswa tentang soal cerita. 

d. Guru memberikan motivasi pada 

siswa untuk dapat menghitung  soal 

cerita tentang perkalian 

Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan cara memahami 

soal cerita tentang perkalian. 

b. Guru memberika nomor data antara 1 

sampai 5 kepada setiap anggota 

kelompok. 

c. Guru membimbing siswa untuk 

menyelesaikan soal cerita 

d. Siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan berdiskusi. 

e. Guru mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan lembar kerja kelompok. 

f. Siswa dipanggil nomornya oleh guru, 

mengacungkan tangan kemudian 

mencoba menjawab pertanyaan 

umtuk seluruh kelas. 

g. Guru membahas hasil kelompok 

Kegiatan Akhir 

 

Eksplorasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 
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a. Guru mengadakan soal evalusi secara 

individu. 

b. Guru memberiakan penghargaan 

kepada kelompok yang nilainya 

tinggi. 

c. Mengadakan refleksi dengan 

bertanya jawab mengenai saran, 

kesan.guru terhadap hasil 

pembelajaran. 

d. Guru memberikan tindak lanjut 

berupa pr 

e. Guru menutup pelajaran. 

 

 

 

 

Pertemuan III (2x35 menit) 

No Kegiatan Pembelajaran Keterangan Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal 

a. Guru mempersiapkan kondisi fisik 

kelas 

b. Guru menyampaika indicator atau 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan menuliskan di 

papan tulis. 

c. Apersepsi: cerdas cermat perkalian 

d. Guru memberikan motivasi pada 

siswa. 

Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan cara memahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40‟ 
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3 

soal cerita tentang perkalian. 

b. Guru memberika nomor data antara 1 

sampai 5 kepada setiap anggota 

kelompok. 

c. Guru membimbing siswa untuk 

menyelesaikan soal cerita 

d. Siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok dengan berdiskusi. 

e. Guru mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan lembar kerja kelompok. 

f. Siswa dipanggil nomornya oleh guru, 

mengacungkan tangan kemudian 

mencoba menjawab pertanyaan 

umtuk seluruh kelas. 

g. Guru membahas hasil kelompok 

Kegiatan Akhir 

a. Guru mengadakan soal evalusi secara 

individu. 

b. Guru memberiakan penghargaan 

kepada kelompok yang nilainya 

tinggi. 

c. Mengadakan refleksi dengan 

bertanya jawab mengenai saran, 

kesan.guru terhadap hasil 

pembelajaran. 

d. Guru memberikan tindak lanjut 

berupa pr 

e. Guru menutup pelajaran 

 

 

 

Elaborasi 

 

   

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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IX. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Gambar-gamabar 

Pensil 
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Jari tangan 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus kelas 2 tahun 2007/2008 

b. BSE matematika kelas 2, Purnomosidi, dkk, halaman 66-72  

c. BSE matematika kelas 2, Amin Mustofa, dkk, halaman 123-144 

d. Buku matematika kelas 2 halaman 113-126, penerbit Erlangga.  

X. Penilaian  

1. Prosedur : tes awal dan tes akhir 

2. Jenis : Tertulis 

4. Bentuk : Isian 

5. Alat tes  : Lembar kerja kelompok pertemuan 1,2,3 (lampiran19,21, 

23), lembar evaluasi individu pertemuan 1,2,3 (lampiran 20, 22, 24),  

kunci jawaban, lembar penilaian  dan kriteria penilaian  

 

 

Pengamat 

 

 

Sri Hartati, S.Pd  

NIP. 19610815 198304 2 010 

 

Brangkal ,          April 2011  

Peneliti 

 

 

Kristinawati 

NIM. X7109156 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Kusdi, S.Pd      

NIP. 19560605 197701 1 004 
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Lampiran 19 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN I SIKLUS II 

Petunjuk: 

1. Cermati saol berikut bersama teman sekelompokmu. 

2. Bekerjasamalah dengan teman sekelompokmu. 

3. Waktu untuk menyelesaikan soal 15menit. 

 

Ayo isi titik-titik dengan bilangan yang tepat! 

1.  2 ×3 ×5  = ... ×5 

= .... 

2. 5 ×2 ×4  = ... ×4 

= .... 

3. 5 ×1 ×6  = ... ×6 

= .... 

4. 3 ×1 ×9  = ... ×9 

= .... 

5. 3 ×3 ×5  = 9 ×... 

= .... 

6. 8 ×1 ×7 = ... ×7 

= .... 

7. 4 ×2 ×7  = 8 ×... 

= .... 

8. 3 ×2 ×9 = ... ×9 

      = .... 

9. 2 ×4 ×8 = ... ×8 

= .... 

10. 2 ×2 ×6 = ... ×6 

= .... 

 

Nama kelompok: 
1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN I 

1. 6X5= 30 

2. 10X 4= 40 

3. 5X6= 30 

4. 3X9= 27 

5. 9X5= 40 

6. 8X7= 56 

7. 8X7= 56 

8. 6X9= 54 

9. 8X8= 64 

10. 4X6= 24 

 

PENILAIAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN I  

 

1 SOAL BERNILAI 10 

BENAR X 10 = NILAI  
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Lampiran 20 

 

LEMBAR KERJA INDIVIDU 

PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS 2 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 

1. 6X7=………. 

2. 9X8=………. 

3. 5X5= ………. 

4. 7X8=……….. 

5. 4X3=……….. 

6. 5X9=……….. 

7. 2X7=……….. 

8. 9X9=……….. 

9. 7X5=……….. 

10. 9X3=………. . 

 

KUNCI JAWABAN PERTEMUAN PERTAMA 

 

1. 42    

2. 72 

3. 25 

4. 56 

5. 12 

6. 45 

7. 14 

8. 81 

9. 35 

10. 27 

 

PENILAIAN 

1 SOAL BERNILAI 10 

JUMLAH BENAR X 10 = NILAI  

 

 

 

 

Nama : ________________ 

Nomor:________________ 
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Lampiran 21 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN KE DUA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Perhatikan dan cermati saol cerita berikut bersama teman sekelompokmu. 

2. Bekerjasamalah dengan teman sekelompokmu. 

3. Tentukan kaliamat matematikanya 

4. Waktu untuk menyelesaikan soal 15menit. 

Kerjakan soal cerita di bawah ini! 

1. Heri membeli 5 pak buku, tiap pak berisi 6 buku. Berapa jumlah buku yang 

dibeli Heri. 

Jawab:  

 

 

 

 

2. Anang memelihara 6 ayam, tiap ayam bertelur 5.  

Berapa telur yang dihasilkan ayam Anang seluruhnya. 

Jawab:  

 

 

 

 

3. Rudi mempunyai 3 kotak pensil, tiap kotak berisi 6 pensil. Berapa pensil Rudi 

seluruhnya. 

Jawab:  

 

 

 

 

 

 

Nama kelompok: 

1._________________ 4. 

______________ 

2. _________________ 5. 

______________ 

3. _________________ 
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4. Paman memiliki 5 pohon mangga yang sudah berbuah. Dari setiap pohon 

diambil 8 mangga. Berapa banyak mangga yang diambil Paman. 

Jawab:  

 

 

 

 

5. Ada 7 mobil roda 4 parkir di depan gedungolahraga. Berapa banyak roda 

semuanya. 

Jawab:  

  

  

 

 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN II 

1. 5X6= 30 BUKU 

2. 6X5= 30 TELUR 

3. 3X6= 18 PENSIL 

4. 5X8= 40 MANGGA 

5. 7X4= 28 RODA 

 

PENILAIAN 

1 SOAL NILAI 20 

BENAR X 20 = NILAI 
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Lampiran 22 

 

LEMBAR KERJA INDIVIDU  

PERTEMUAN  KEDUA SIKLUS 2 

 

Selesaikanlah soal cerita di bawah ini! 

 

1. Ibu memiliki 4 kotak kue, masing-masing kotak berisi 10 kue. Berapa banyak 

kue yang dimiliki Ibu? 

 

2. Dalam satu hari seorang pembuat dompet dapat 

menyelesaikan 5 dompet, berapa dompet yang dapat diselesaikan dalam 5 

hari? 

 

3. Pak Beny memiliki 3 kandang sapi, masing-masing 

kandang berisi 10 sapi. Berapa banyak sapi yang 

dimiliki oleh Pak Beny? 

 

4. Bu Yuli membeli piring sebanyak 7 dus. 

Setiap dus berisi 6 piring. Berapa piring yang dibeli Bu Yuli? 

 

5. Paman mempunyai 4 kolam lele. Setiap kolam berisi 8 lele. Berapa lele 

paman semuanya? 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR INDIVIDU 

PERTEMUAN KEDUA 

 

1. 4x10= 40 kue 

2. 5x5  = 25 dompet 

3. 3x10= 30 sapi 

4. 7x6= 42 piring 

5. 4x8= 28 lele 

 

PENILAIAN 

 

Setiap  soal nilai 20 

Benar x 20 = NILAI 

 

 

 

 

 

Nama:_________ 

Nomor: _______ 

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



127 

 

 

Lampiran 23 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN KETIGA SIKLUS 2 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Perhatikan dan cermati saol cerita berikut bersama teman sekelompokmu. 

2. Bekerjasamalah dengan teman sekelompokmu. 

3. Tentukan kaliamat matematikanya 

4. Waktu untuk menyelesaikan soal 15menit. 

 

Kerjakan soal cerita di bawah ini!  

1. Ibu Nelly membeli jeruk sebanyak 7 keranjang. 

Setiap keranjang berisi 8 jeruk. 

Berapa jeruk yang dibeli Ibu Nelly? 

2. Ada 9 tenda pramuka. 

Setiap tenda ditempati 8 orang. 

Berapa orang yang ada di dalam tenda? 

3. Di atas meja ada 7 piring. 

Setiap piring berisi 9 pisang. 

Berapa pisang yang ada di atas meja? 

4. Ada 8 becak sedang berhenti. 

Berapa roda becak seluruhnya? 

5. Seorang pasien harus menelan pil. 

Banyaknya 3 butir setiap hari. 

Pil cukup untuk 6 hari. 

Berapa jumlah pil yang harus ditelan? 

 

 

 

Nama kelompok: 
1. ____________ 4. _______ 

2. ____________ 5. _______ 

3. ____________ 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA KELOMPOK 

PERTEMUAN KETIGA SIKLUS 2 

 

1. 8X7= 56 JERUK 

2. 9X8= 72 ORANG 

3. 7X9= 63 PISANG 

4. 8X2= 16 RODA BECAK 

5. 3X6= 18 PIL 

 

PENILAIAN 

 

1 SOAL NILAI 20 

BENAR X 20 = NILAI 
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Lampiran 24 

Lembar kerja individu 

Pertemuan ketiga siklus 2 

 

 

Selesaikanlah soal cerita di bawah ini! 

 

1. Ucok memiliki 6 kambing. Setiap kambing melahirkan 5 anak. Berapa anak 

kambing yang di miliki Ucok? 

2. Yaya membeli premen 5 bungkus. Setiap bungkus berisi 7 premen. Berapa 

premen semuanya? 

3. Pak Sigit membuat 7 kardus bakpia. Setiap kardus berisi 8 bakpia. Berapa 

bakpia yang harus dibuat Pak Sigit? 

4. Bebek Ari ada 9 ekor. Setiap hari semua bebek bertelur 2. Berapa jumlah 

telur yang ada setiap hari? 

5. Fatimah diberi 9 kantong coklat. Setiap kantong berisi 6 coklat. Berapa 

coklat Fatimah semuanya? 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. 6X5= 30 anak kambing 

2. 5X7= 35 premen 

3. 7X8= 56 bakpia 

4. 9X2= 18 telur 

5. 9X6= 54 coklat 

 

PENILAIAN 

 

1 SOAL NILAI 20 

BENAR X 20 = NILAI 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: ______________ 

Nomor: _________ 
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Lampiran 25 

 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA  GURU  

(SIKLUS 1) 

 

Petunjuk 

 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 

melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 = Kurang baik  

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

No 
INDIKATOR/ASPEK YANG DI 

AMATI 

SKOR 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

II 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

2 Melakukan kegiatan apresepsi 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

3 Memberikan motivasi 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

4 Menunjukkan penguasaan materi 

pelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

5 Menyampaikan materi dengan jelas 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

6 Mengelompokkan siswa dalam kelompok 

heterogen 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

7 Membagikan serta  membimbing setiap 

kelompok dalam memahami LKS  
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

8 Mengarahkan siswa yang sudah bisa 

untuk membantu siswa yang belum bisa  
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

9 Melakukan pembahasan hasil kerja siswa  1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

10 Memberikan soal evaluasi sesuai materi 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

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



131 

 

 

11 Memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

12 Menumbuhkan keterlibatan siswa aktif 

dalam pembelajaran 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

13 Sikap terbuka terhadap respon siswa 1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

14 Melakukan penilaian akhir dalam belajar 

 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

15 Melakukan refleksi atau rangkuman 

bersama siswa 
1    2    3    4 1    2    3    4 1    2    3    4 

Skor Total    

Skor rata-rata    

 

Skor rata-rata Kinerja Guru Siklus I = (Skor pertemuan I+ Skor pertemuan II+ 

Skor pertemuan II) : 3 

Keterangan : 

1. Skor total  1 – 15   = Kinerja rata-rata kurang baik 

2. Skor total  16 – 31 = Kinerja rata-rata cukup 

3. Skor total  32 – 47 = Kinerja rata-rata baik 

4. Skor total  48 – 63 = Kinerja rata-rata Sangat baik 

 

 

Mengetahui, 

 Kepala sekolah 

 

 

 

Kusdi, S.Pd 

NIP. 19560605 197701 1 004 

Brangkal ,      April  2011 

 

pengamat 

 

 

 

Sri Hartati, S.Pd 

NIP. 19610815 198304 2 010 

  

 

 

 

 

 

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



132 

 

 

Lampiran 26 

 

Pedoman Penilaian Observasi Aktifitas Siswa 

 

1. Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran  

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  24 – 31 siswa 

5 Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, terlihat  32 – 39 siswa 

 

2. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  8 – 15 siswa. 

3 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  16 – 23  siswa. 

4 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  24 – 31 siswa. 

5 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. terlihat  32 – 39 siswa. 

 

6. Kerjasama siswa dalam kelompok 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  8 – 15 siswa. 

3 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  16 – 23  siswa. 

4 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  24 – 31 siswa. 

5 Kerjasama siswa dalam kelompok, terlihat  32 – 39 siswa. 
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7. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  8 – 15 

siswa. 

3 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  16 – 23  

siswa. 

4 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian, terlihat  24 – 31 

siswa. 

5 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi perkalian , terlihat  32 – 39 

siswa. 

 

8. Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat 1 – 7 siswa. 

2 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  24 – 31 siswa 

5 Berani untuk bertanya dan meminta bantuan kepada guru mengenai bahan 

pelajaran yang belum jelas, terlihat  32 – 39 siswa 

 

9. Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 

Nilai  kriteria skor observasi 

1 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru, terlihat  1 

– 7 siswa. 

2 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 
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, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru 

, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru,   terlihat  

24 – 31 siswa 

5 Siswa berani menjawab pertanyaan yang sampaikan oleh guru,   terlihat  

32 – 39 siswa 

 

10. Mengerjakan tugas kelompok dan individu 

Skor Kriteria Skor Observasi 

1 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  1 – 7 siswa. 

2 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  8 – 15 siswa 

3 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  16 – 23  siswa 

4 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  24 – 31 siswa 

5 Mengerjakan tugas kelompok dan individu, terlihat  32 – 39 siswa 

 

Skor Rata-rata Aktivitas Siswa pada Siklus I = (Skor pertemuan I + Skor 

pertemuan I I+ skor pertemuan III) : 3 

Keterangan : 

1. Skor total  1 – 9  =  aktivitas siswa rata-rata kurang baik 

2. Skor total  10 – 19 =  aktivitas siswa rata-rata Cukup 

3. Skor total  20 – 29 =  aktivitas siswa rata-rata baik 

4. Skor total  29– 35  =  aktivitas siswa rata-rata Sangat baik 
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Lampiran 27 

Lembar Hasil Observasi Aktifitas  Siklus II 

Siswa Kelas II SDN 2 Brangkal 

No Aspek yang diamati Pertemuan 1 Pertemuan 1 Pertemuan 1 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

Perhatian siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

Kerjasama siswa dalam 

kelompok 

Tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi 

perkalian 

Berani untuk bertanya 

dan meminta bantuan 

kepada guru mengenai 

bahan pelajaran yang 

belum jelas 

Siswa berani menjawab 

pertanyaan yang 

sampaikan oleh guru 

Mengerjakan tugas 

kelompok dan individu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Skor total 28 29 33 

Skor rata-rata  4 4,14 4,71 

Mengetahui,  

    Kepala sekolah       Pengamat 

 

 

Kusdi, S.Pd            Sri Hartati, S.Pd 

NIP. 19560605 197701 1 004               NIP. 19610815 198304 2 010 
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Lampiran 28 

DAFTAR NILAI MATEMATIKA SISWA KELAS 2 

SD NEGERI 2 BRANGKAL PADA SIKLUS II 

 

Nomor 

Nilai 
Jumlah 

Nilai 

Nilai 

Rata-Rata 
Keterangan Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 70 70 100 240 80.00 Tuntas 

2 80 100 100 280 93.33 Tuntas 

3 80 100 80 260 86.67 Tuntas 

4 100 90 100 290 96.67 Tuntas 

5 60 100 90 250 83.33 Tuntas 

6 80 90 80 250 83.33 Tuntas 

7 60 60 70 190 63.33 Tidak Tuntas 

8 50 70 60 180 60.00 Tidak Tuntas 

9 80 90 100 270 90.00 Tuntas 

10 30 30 50 110 36.67 Tidak Tuntas 

11 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

12 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

13 90 100 100 290 96.67 Tuntas 

14 100 90 100 290 96.67 Tuntas 

15 30 50 70 150 50.00 Tidak Tuntas 

16 100 80 90 270 90.00 Tuntas 

17 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

18 100 90 100 290 96.67 Tuntas 

19 60 90 80 230 76.67 Tuntas 

20 60 100 70 230 76.67 Tuntas 

21 50 60 50 160 53.33 Tidak Tuntas 

22 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

23 100 100 100 300 100.00 Tuntas 

24 100 90 90 280 93.33 Tuntas 

25 80 80 80 240 80.00 Tuntas 

26 70 70 100 240 80.00 Tuntas 

27 100 100 100 300 100.00 Tuntas 
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Nomor 

Nilai 
Jumlah 

Nilai 

Nilai 

Rata-Rata 
Keterangan Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

28 60 70 80 210 70.00 Tuntas 

29 90 70 90 250 83.33 Tuntas 

30 70 100 100 270 90.00 Tuntas 

31 100 100 90 290 96.67 Tuntas 

32 90 90 100 280 93.33 Tuntas 

33 80 90 80 250 83.33 Tuntas 

34 70 90 90 250 83.33 Tuntas 

35 80 100 100 280 93.33 Tuntas 

36 60 100 80 240 80.00 Tuntas 

 

 

Keterangan: 

Nilai ketuntasan ≥ 75 

Jumlah siswa yang tuntas  : 31siswa 

Jumlah siswa yang tidak tuntas : 5 siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



138 

 

 

Lamiran 29  

Nilai Keaktifan Siswa Kelas II SD Negeri 2 Brangkal 

dalam Proses Kelompok pada Siklus II  

Nilai keatifan 

No. Nama 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Tanggung 

jawab skor 

(30) 

Kerjasama 

skor (40) 

Perhatian 

skor (30) 

1 Andre Triana (2) 25 25 20 70 

2 Catur(4) 28 25 20 73 

3 Herry(6) 26 28 20 74 

4 Rosit(8) 26 25 25 76 

5 Tri Mulyadi(5) 25 30 25 80 

6 Dimas(2) 24 25 20 69 

7 Ina(1) 20 20 22 62 

8 Joko(4) 20 19 19 58 

9  Randika Rio(8) 24 20 20 64 

10 Sholeh(5) 10 10 15 35 

11 Alifia(4) 28 30 25 83 

12 Ayu(7) 30 30 30 90 

13 Anas(6) 28 25 25 78 

14 Azza(4) 25 25 20 70 

15 Agung(2) 25 25 25 75 

16 Aprillia(6) 25 25 25 75 

17 Balda(6) 25 20 25 70 

18 Chusnul(2) 20 20 20 60 

19 Dwi Ari(3) 20 20 19 59 

20 Erlina(5) 20 20 20 60 

21 Edi(2) 15 16 15 46 

22 Hafis(1) 25 25 25 75 

23 Laily(3) 25 25 20 70 

24 Noviyanto(6) 20 20 20 60 

25 Nur Rohhim(5) 25 20 15 60 

26 Pandu(1) 22 23 20 65 

27 Rossi(7) 25 25 25 75 

28 Rima(4) 24 23 24 71 

No. Nama Tanggung Kerjasama Perhatian(30) Jumlah 
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jawab skor 

(30) 

skor (40) 

29 Riana(1) 20 25 20 65 

30 Rokoe(8) 15 25 15 55 

31 

Randika 

Ridwan(8) 25 25 25 

75 

32 Ummi(7) 25 20 25 70 

33 Werrys(3) 25 30 25 80 

34 Wiji(3) 28 25 20 73 

35 Yuliana(7) 26 30 25 81 

36 Yeni (7) 22 30 20 72 

 

 

Keterangan:  

Skor ≥70 kategori baik 

Skor <70 >55 kategori 

cukup 

Skor ≤55 kategori 

kurang 

 

Perolehan Nilai Siswa :  

Skor ≤70        : 20 siswa 

Skor <70 >55 : 12 siswa  

Skor ≤55        : 2 siswa 
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Lampian 30 

Nilai Kelompok Siklus II SD Negeri 2 Brangkal 

 

 

No. 
Nama 

NILAI KELOMPO SIKLUS II 

Rata-rata 

individu  dlm 

kelompok 

Rata-rata kerja 

kelompok 
Nilai akhir 

1 Andre Triana (2) 64 100 82 

2 Catur(4) 71 100 85.5 

3 Herry(6) 71 100 85.5 

4 Rosit(8) 68 100 84 

5 Tri Mulyadi(5) 59 100 79.5 

6 Dimas(2) 64 100 82 

7 Ina(1) 67 100 83.5 

8 Joko(4) 71 100 85.5 

9  Randika Rio(8) 68 100 84 

10 Sholeh(5) 59 100 79.5 

11 Alifia(4) 71 100 85.5 

12 Ayu(7) 78 100 89 

13 Anas(6) 71 100 85.5 

14 Azza(4) 71 100 85.5 

15 Agung(2) 64 100 82 

16 Aprillia(6) 78 100 89 

17 Balda(6) 71 100 85.5 

18 Chusnul(2) 64 100 82 

19 Dwi Ari(3) 71 100 85.5 

20 Erlina(5) 54 100 77 

21 Edi(2) 64 100 82 

22 Hafis(1) 67 100 83.5 

23 Laily(3) 71 100 85.5 

24 Noviyanto(6) 71 100 85.5 

25 Nur Rohhim(5) 59 100 79.5 

26 Pandu(1) 67 100 83.5 

27 Rossi(7) 78 100 89 

28 Rima(4) 71 100 85.5 

29 Riana(1) 67 100 83.5 

30 Rokoe(8) 68 100 84 

31 

Randika 

Ridwan(8) 

68 100 84 

32 Ummi(7) 78 100 89 

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



141 

 

 

  

   

No. Nama 

Rata-rata 

individu  dlm 

kelompok 

Rata-rata kerja 

kelompok 
Nilai akhir 

33 Werrys(3) 71 100 85.5 

34 Wiji(3) 71 100 85.5 

35 Yuliana(7) 78 100 89 

36 yeni (7) 78 100 89 

 

Keterangan: 

Nilai tertinggi kelompok 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



142 

 

 

 

Lampian 31 

 

Foto kegiatan penelitian 

 

Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja kelompok dengan antusias dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. 
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Siswa memakai nomor dada dan bekerjasama menyelesaikan lembar kerja 

kelompok 

 

 

 
 

Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan lembar kerja kelompok. 

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



144 

 

 

 

 
 

Nomor yang dipanggil oleh guru bangkit berdiri dan guru memberi pertanyaan 

(siklus I) 

 

 
 

Guru memanggil nomor kepala, dan memberi pertanyaan. Siswa yang dapat 

menjawab mengangkat tangan (Siklus II) 
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Guru memanggil nomor kepala, dan memberi pertanyaan. Siswa yang dapat 

menjawab mengangkat tangan (Siklus II) 

 

 

 
 

Siswa mengerjakan soal evaluasi individu 
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Lampiran 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Ijin Penelitian 
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