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ABSTRAK

Lilis Mujayanti. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGHITUNG BILANGAN
BULAT MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) PADA SISWA KELAS IVA SDN
BENDUNGAN 1 KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012.
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kemampuan
berhitung bilangan bulat melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif NHT
pada siswa kelas IVA SDN Bendungan 1, Kedawung, Sragen, tahun pelajaran 2011/
2012.
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4
tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, tes dan
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah validitas isi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas IVA SD Negeri Bendungan I, Kedawung, Sragen yang berjumlah 31
siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.
Hasil penelitian adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif NHT
dapat meningkatkan kemampuan menghitung pada siswa kelas IVA SDN Bendungan
1, Kedawung, Sragen, tahun pelajaran 2011/ 2012. Hal ini terbukti pada kondisi awal
sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 59,36 dengan persentase
ketuntasan klasikal sebesar 32,26 %. Pada siklus I meningkat menjadi 65,48 dengan
persentase ketuntasan klasikal sebesar 58,06 %. Pada siklus II nilai rata-rata kelas
meningkat menjadi 84,84 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 90,32 %.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model kooperatif tipe NHT dapat
meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat pada siswa kelas IVA SD
Negeri Bendungan I, Kedawung, Sragen.
Kata kunci: kemampuan berhitung, model pembelajaran kooperatif tipe NHT

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Lilis Mujayanti. THE IMPROVEMENT OF NUMERAL COUNTING ABILITY
THROUGH NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) COOPERATIVE
LEARNING MODEL IN SIXTH GRADE OF SDN BENDUNGAN 1
KEDAWUNG SUBDISTRICT SRAGEN REGENCY IN 2011/2012
ACADEMIC YEAR. The Research Paper. Teacher Training and Education Faculty
of Sebelas Maret University of Surakarta. July 2012.
The aim of this classroom action research is improving the ability of numeral
counting using cooperative learning model (NHT) in sixth grade of SDN Bendungan
1, Kedawung, Sragen, in 2011/ 2012 academic year.
This research conducts in two cycles. Every cycle has four stages, they are:
planning, conducting the action, observing and reflecting. The technique of data
collecting is direct observation, interview, test and documentation. The data validity
is using content validity. The data analysis technique is descriptive comparative
analysis. The subject of this research is sixth grade of SDN Bendungan I, Kedawung
Sragen that amount 31 students consist 13 male students and 18 female students.
Result of the research is the used of cooperative learning model NHT can
improve the ability of sixth grade students in SDN Bendungan 1, Kedawung, Sragen,
in 2011/ 2012 academic year on numeral counting. It proven in the beginning
condition before the action is conducted, the students school grade is 59,36 with the
classical completeness percentage about 32,26% raising to be 65,48 with 58,06% of
classical completeness percentage in the first cycle. In the second cycle, the students
school grades rise to be 84,84 with the classical completeness percentage about
90,32%.
The conclusion of this research is the implementation cooperative learning
model NHT is able to improve the ability of numeral counting to the sixth grade of
SDN Bendungan 1 Kedawung Sragen.
Keyword: counting ability, NHT cooperative learning model
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah jalan menuju kesuksesan. Dengan pendidikan manusia
memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Dan karena pendidikan pula terdapat
orang-orang yang memiliki martabat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orangorang yang tidak berpendidikan. Karena dengan pendidikan yang dimiliki, seseorang
dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat menentukan jalan hidupnya.
Pendidikan merupakan suatu alat untuk mengubah tingkah laku dan pola
pikir manusia dari keadaan belum tahu menjadi tahu, dari keadaan tidak mampu
menjadi mampu dan dari keadaan tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki
keterampilan. Pendidikan juga merupakan alat untuk memperoleh kemajuan dan
bahkan alat untuk mencapai pembangunan.
Pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai usaha
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Sisdiknas, 2003: 4). Oleh karena itu
diwajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945 pasal 2). Pendidikan merupakan hal
penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian terhadap bidang
pendidikan, salah satunya adalah tentang inovasi model pembelajaran yang
digunakan di sekolah. Hal ini dikarenakan model pembelajaran merupakan salah satu
pendukung terhadap keberhasilan pembelajaran. Selain itu, model mengajar
merupakan patokan bagi guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
Segala daya dan upaya dunia pendidikan telah dilakukan untuk
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan berhitung agar
peserta didiknya mampu mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.
Pemerintah menetapkan sistem pendidikan nasional yang mempunyai tujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumber daya
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap
commit to user
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Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan,
sehat jasmani, dan rohani, berkepribadian yang mantap, dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (UU Nomor 20/2003).
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 1, pengertian pendidikan adalah
sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.
Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam GBHN
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan nalar, keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Program pendidikan yang direncanakan dalam suatu sistem pendidikan
nasional disebarluaskan seluruh pelosok negeri Indonesia untuk dikembangkan
mewujudkan sumber manusia yang cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa bertanggung jawab dan mandiri dalam rangka pembangunan nasional.
Departemen pendidikan daerah menjadi jembatan sekolah dengan
pemerintah untuk menyingkapi dan memecahkan persoalan yang bisa diambil untuk
mencapai tujuan, misi, dan visi sekolah masing-masing melalui suatu latihan,
pengarahan, bimbingan, pengawasan, dan bantuan baik secara material maupun
spiritual. Mulai pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan dan diklat guru, dan
tunjangan profesionalisme guru agar kinerja guru bisa maksimal menjalankan tugas
dan kewajibannya mendidik generasi muda untuk masa yang akan datang.
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Walaupun segala upaya dan usaha pemerintah, guru, sekolah, dan
masyarakat telah semaksimal mungkin akan tetapi dengan perkembangan jaman
sekarang ini masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbaharui agar peserta
didik mampu menghadapi kompetisi pada jamannya nanti.
Sekolah sebagai tempat pendidikan formal dalam menyelenggarakan sistem
pendidikan secara terpadu, terencana, tersusun, dan kontinue selalu mengedepankan
proses pendidikan sebaik mungkin untuk meraih hasil prestasi belajar yang optimal
kepada peserta didiknya.
Banyak mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik khususnya tingkat
sekolah dasar kelas IV, mulai dari PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, IPA, IPS,
Agama, Matematika, SBK, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dengan tujuan
membekali peserta didiknya agar mampu memecahkan persoalan yang dihadapi
kehidupan sehari-hari pada dirinya maupun orang lain.
Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada mata pelajaran matematika
khususnya materi berhitung bilangan bulat untuk membekali dasar-dasar yang kuat
peserta didik agar lebih cinta, suka, dan menyenangi materi pelajaran matematika
khususnya berhitung bilangan bulat dengan cepat dan tepat tanpa banyak mengalami
kesulitan.
Bidang studi matematika yang diajarkan di kelas IVA Sekolah Dasar Negeri
Bendungan 1 Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen mencakup tiga cabang yaitu
aritmatika, aljabar, dan geometri. Menurut Dalil S. Naga ( dalam Mulyono
Abdurahman, 2003: 252), aritmatika atau berhitung adalah cabang yang berkenaan
dengan sifat hubungan bilangan nyata dengan perhitungan yang menyangkut
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan diberi simbol ( +
), pengurangan diberi simbol ( - ), perkalian diberi simbol ( x ), dan pembagian diberi
simbol ( : ).
Menurut Erwin Adi Putranto (2007: 1) matematika merupakan bidang studi
yang dianggap paling sulit oleh para peserta didik. Sebagian besar peserta didik
mengganggap bahwa matematika termasuk mata pelajaran yang menakutkan,
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membosankan, tidak menyenangkan, dan menjenuhkan sehingga kemampuan
menghitung sebagian peserta didik khususnya mata pelajaran matematika sangat
rendah.
Proses pembelajaran yang terjadi saat ini hanya menekankan pada hasil
akhir, yaitu berapa nilai yang didapat oleh siswa. Dengan begitu saat proses
pembelajaran berlangsung guru hanya menekankan pada aspek kognitifnya saja, dan
bisa dikatakan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Terlebih lagi guru
lebih sering menggunakan model pembelajaran yang konvensional/tradisional dimana
guru menjelaskan dan serta memberikan materi dan siswa hanya menerimanya. Hal
ini yang menyebabkan, pada saat ini banyak siswa mempunyai motivasi yang rendah
untuk belajar.
Padahal pelajaran matematika sangat kental sekali dengan kehidupan seharihari setiap orang. Matematika banyak memberi pengalaman baru dan bermakna
apabila dipahami dengan baik. Model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan
menghitung matematika peserta didik salah satunya melalui pendekatan yang sangat
kental di dunia anak-anak yaitu model kooperatif. Melalui model kooperatif peserta
didik tidak lagi mengalami ketakutan dan kebosanan melainkan mendapat
kesenangan, dan keasikan tersendiri.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas IVA SDN
Bendungan 1 Kedawung Sragen, salah satu materi yang dirasakan sulit pada mata
pelajaran matematika kelas IV semester II adalah operasi hitung bilangan bulat.
Kesulitan tersebut meliputi menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat juga
pengerjaan hitung campuran. Siswa terkadang masih bingung cara menyelesaikan
soal campuran antara bilangan bulat positif dan negatif.
Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa guru masih menggunakan model
pembelajaran konvensional, kurang variasi dalam mengajar, tidak menggunakan
media pembelajaran/alat peraga yang mendukung, guru kurang tepat dalam memilih
model pembelajaran yang digunakan, serta guru kurang mampu menciptakan situsai
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa merasa bosan dan
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kurang perhatian. Meskipun fasilitas yang disediakan cukup mendukung, namun
banyak guru yang merasa belum siap untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas
yang ada.
Kemampuan berhitung bilangan bulat siswa kelas IVA tergolong masih
rendah. Indikator rendahnya kemampuan berhitung bilangan bulat tersebut
berdasarkan hasil nilai pra siklus yang diadakan sebelum tindakan. Dari hasil test pra
siklus diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 40 dengan nilai rata-rata kelas
59,36. Kriteria Ketuntasan Minimal yang harus dicapai siswa untuk mata pelajaran
Matematika adalah 65. Dari keseluruhan siswa yang berjumlah 31, hanya 10 siswa
atau 32,26% yang sudah mencapai KKM dan masih ada 21 siswa atau 67,74% yang
belum mencapai KKM dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 93.
Peneliti ingin memberikan alternatif yang diharapkan dapat membantu guru
memperbaiki proses pembelajaran dan juga membantu siswa agar mampu
mengoperasikan bilangan bulat yaitu melalui salah satu tipe pembelajaran dari model
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang menekankan pembelajaran
secara kelompok dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada pembelajaran
individu yang menggunakan model konvensional. Seperti hasil penelitian Cohen,
Slavin, Slavin & Oickle dalam International Journal for Mathematics Teaching and
Learning, berjudul ”Cooperative Learning, Mathematical Problem Solving, and
Latinos” karangan (Bobbette M. Morgan, 2005)“researchers found that students of
color showed greater academic gains in cooperative learning settings than in
traditional classrooms, and that cooperative learning strategies improved student
performance in mathematics, language arts, science, and social studies”
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa dari penelitian ditemukan
bahwa siswa menunjukkan capaian akademik yang lebih tinggi dengan pembelajaran
kooperatif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional/konvensional dan strategi
pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran
matematika, seni berbahasa, ilmu pengetahuan alam dan sosial.
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Pembelajaran kooperatif telah dikembangkan secara intensif melalui
berbagai penelitian, tujuannya untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa,
membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan
kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Aktivitas belajar berpusat pada
siswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling
mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang efektif siswa
lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir tingkat tinggi,
serta mampu membangun hubungan interpersonal. Model pembelajaran kooperatif
memungkinkan semua siswa dapat menguasai materi pada tingkat penguasaan yang
relatif sama atau sejajar.
Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran
yang dilakukan pada kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai
pada pengalaman belajar yang optimal baik pengalaman individu maupun
pengalaman kelompok. Esensi pembelajaran kooperatif itu adalah tanggung jawab
individu sekaligus tanggung jawab kelompok, sehingga dalam diri siswa terdapat
sikap ketergantungan positif yang menjadikan kerja kelompok optimal.
Pada pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif antar
anggota kelompok. Siswa saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil belajar yang
lebih baik. Keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan tergantung pada kerja
sama yang kompak dan serasi dalam kelompok itu.
Pembelajaran kooperatif dikenal mempunyai banyak sekali tipe atau model
pembelajarannya. Diantaranya yaitu Numbered Heads Together (NHT). Pembelajaran
kooperatif model NHT adalah tipe dari model pembelajaran kooperatif yang
dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992 (Isjoni, 2009: 113). Tipe ini
memberi kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan
pertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu teknik ini mendorong siswa
untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka.
Menurut Sri Rahayu (2008) mengungkapkan: Numbered Heads Together
adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa
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dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang
akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model pembelajaran ini biasanya diawali
dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Masing-masing siswa dalam
kelompok sengaja diberi nomor untuk memudahkan kinerja kerja kelompok,
mengubah posisi kelompok, menyusun materi, mempresentasikan, dan mendapat
tanggapan dari kelompok lain.
Peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif (NHT) karena model
pembelajaran kooperatif (NHT) menggunakan sistem kelompok kecil, sehingga siswa
bisa meningkatkan kerja sama, saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan
jawaban yang paling tepat. Model pembelajaran kooperatif (NHT) memberi
kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan
jawaban yang paling tepat. Model pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk
meningkatkan semangat kerjasama mereka (Isjoni, 2011:113). Selain itu, dalam
model pembelajaran kooperatif (NHT) ini siswa menempati posisi sangat dominan
dalam proses pembelajaran dan terjadinya kerja sama dalam kelompok dengan ciri
utamanya adanya penomoran sehingga semua siswa berusaha untuk memahami setiap
materi yang diajarkan dan bertanggung jawab atas nomor anggotanya masing-masing.
Dengan pemilihan model pembelajaran kooperatif (NHT)

ini,

diharapkan

pembelajaran yang terjadi dapat lebih bermakna dan memberi kesan yang kuat
kepada siswa. Model pembelajaran kooperatif (NHT) ini cocok untuk semua umur
dan semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran yang mengajarkan bidang studi
yang jelas seperti matematika dan berhitung.
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan
kelas yang berkaitan dengan ”Peningkatan Kemampuan Menghitung Bilangan Bulat
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT).
Pada Siswa Kelas IVA SD Negeri Bendungan I Kecamatan Kedawung Kabupaten
Sragen Tahun Pelajaran 2011/ 2012”.
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B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan
diteliti dapat dirumuskan adalah apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif
tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan kemampuan menghitung
bilangan bulat siswa pada mata pelajaran matematika pada siswa kelas IVA SD
Negeri Bendungan I Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/
2012?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arah atau tujuan yang
hendak dicapai.

Melihat dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat
siswa pada mata pelajaran matematika melalui penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas IVA SD Negeri
Bendungan I Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/ 2012.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas,

maka penelitian ini diharapkan

mempunyai manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah khazanah pengembangan pengetahuan tentang pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi
keilmuan yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Khususnya bagi para
pendidik dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran sesuai
dengan konsep materi yang akan disampaikan.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi siswa
1) Daya kemampuan menghitung bilangan bulat.
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2) Siswa lebih senang dengan mata pelajaran matematika.
b. Manfaat bagi penulis (guru)
1) Pengalaman mengajar bertambah berkenaan dengan model pembelajaran
kooperatif untuk mentransfer kemampuan menghitung bilangan bulat .
2) Keprofesionalisme guru semakin meningkat dengan beragam jenis model
pembelajaran yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
3) Guru lebih mudah mentransfer ilmu pengetahuan khususnya menghitung
bilangan bulat dalam penjumlahan dan pengurangan.
c. Manfaat bagi sekolah
1) Prestasi sekolah semakin meningkat.
2) Sekolah lebih digemari masyarakat terutama lingkungan dekat sekolahan
tersebut.
3) Dijadikan

pustakawan,

bernaung

dalam

ilmu

pengetahuan

dan

keterampilan, dan tempat bertemu/berkumpul memecahkan sesuatu untuk
kebahagiaan dimasa kini dan masa mendatang.
4) Kualitas pembelajaran lebih meningkat dengan ditandai kemampuan
menghitung peserta didik lebih baik dari tahun yang lalu.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Kemampuan Menghitung Bilangan Bulat
a. Pengertian Kemampuan
Kemampuan dibutuhkan setiap orang untuk melaksanakan sesuatu. Tanpa
kemampuan, apa yang dilakukan tidak akan maksimal. Kemampuan berasal dari kata
dasar “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup melakukan sesuatu, dapat, berada,
kaya, mempunyai harta berlebihan) (Inda Putri Manroe, 2000: 276).
Menurut Chaplin (2008) ability (kemampuan, kecakapan, ketangkasan,
bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu
perbuatan. Sedangkan menurut Robbins, kemampuan merupakan kesanggupan
bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktek.
Hanurda (2008) menyatakan bahwa kemampuan juga dapat diartikan
sebagai kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan
sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk
mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. Lebih lanjut Robbins
menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua faktor, yaitu a) Kemampuan
intelektual (intellectual ability), b) Kemampuan fisik (Physical intellectual).
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan atau potensi bawaan sejak
lahir atau hasil latihan yang dapat digunakan untuk melakukan suatu perbuatan.

b. Pengertian Berhitung
Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat belajar khas,
jika dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kegiatan belajar mengajar matematika
seyogyanya tidak disamakan begitu saja dengan ilmu yang lain, karena setiap siswa
yang belajar matematika itupun berbeda-beda pula kemampuannya. Maka kegiatan
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belajar mengajar matematika haruslah diatur sekaligus memperhatikan kemampuan
siswa. Salah satu aspek dalam matematika adalah berhitung.
Menurut Sulis (2007: 14) Berhitung merupakan salah satu aspek dalam
matematika yang terdapat pada hampir setiap cabang matematika seperti aljabar,
geometri, dan statistika. Sedangkan Mulyono Abdurrahman (2003: 253) menyatakan
bahwa Aritmatika atau berhitung adalah cabang Matematika yang berkenaan dengan
sifat hubungan bilangan-bilangan nyata dengan perhitungan mereka terutama
menyangkut penjumlahan,pengurangan,perkalian dan pembagian. Secara singkat
aritmatika atau berhitung adalah pengetahuan tentang bilangan.
David Glover (2007) In Arithmetic you add,subtract, multiply, and divide
numbers. You use arithmetic to find the answer to problems and sums. See also
addition, and subtraction. Aritmatika berhubungan dengan menjumlah, mengurangi,
mengali dan membagi bilangan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seharihari. Menurut Riyanto (2008) berhitung secara harfiah berarti cara menghitung
dengan menggunakan angka-angka.
Dari berbagai pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa berhitung
adalah

mengoperasikan

menjumlahkan,

sejumlah

mengurangi,

bilangan

membagi,

yang

mengalikan

berbentuk
dan

angka

yaitu

sebagainya

untuk

menyelesaikan masalah sehari-hari.

c. Pengertian Kemampuan Menghitung
Kemampuan menghitung mengungkapkan bagaimana seseorang memahami
ide-ide yang diekspresikan dalam bentuk angka-angka dan bagaimana jenisnya
seseorang dapat berfikir dan menalar angka-angka. Menurut Nyimas Aisyah,dkk
(2007: 6-5), Kemampuan menghitung merupakan salah satu kemampuan yang
penting dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa dalam semua aktifitas
kehidupan semua manusia memerlukan kemampuan ini.
Kemampuan menghitung dalam penelitian ini mengenai kemampuan
numerik siswa, karena kemampuan numerik adalah kemampuan hitung menghitung
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dengan angka-angka. Kemampuan ini dapat menunjang cara berfikir yang cepat, tepat
dan cermat yang sangat mendukung keterampilan siswa dalam memahami simbolsimbol dalam matematika. Menurut Slametto (2008: 41) kemampuan numerik
mencakup kemampuan standar tentang bilangan, kemampuan berhitung yang
mengandung penalaran dan keterampilan aljabar. Kemampuan mengoperasikan
bilangan meliputi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian. Hal senada juga diungkapkan oleh Sulis (2007: 14) bahwa kemampuan
berhitung numerikal adalah kemampuan berhitung yang memerlukan penalaran dan
keterampilan aljabar termasuk operasi hitung.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan
menghitung merupakan kecakapan dalam mengoperasikan bilangan-bilangan nyata
yang berbentuk angka terutama menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan pembagian.

d. Materi Bilangan Bulat
1) Pengertian Bilangan Bulat
Menurut Herman Hujono (1992 : 92) bahwa bilangan bulat adalah bilangan
nol, bilangan bukan pecahan bisa positif ataupun negatif, misalnya ... ,-3, -2 , -1 , 0 , 1
, 2 , 3 , 4 , 5 , .....
Bilangan disebelah kiri angka nol disebut bilangan negatif sedangkan
disebelah kanan nol disebut bilangan positif. Sedangkan 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , dan
seterusnya disebut bilangan asli. Angka 0 dan kelipatan 2 disebut bilangan genap,
tetapi mulai angka 1 dan kelipatan dua misalnya : 3 , 5 , 7 , 9 , dan seterusnya disebut
bilangan ganjil.
Erwin Adi Putranto (2007: 19) berpendapat bahwa bilangan bulat adalah
bilangan yang menyatakan jumlah suatu benda secara utuh (bukan pecahan), baik
negatif, nol, dan positif. Misalnya ... -5 , -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , .....
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Salah satu materi yang dibahas dalam Matematika adalah persoalan
bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif,
bilangan nol dan bilangan positif (Buchori, dkk, 2007: 27).
Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bilangan
bulat meliputi bilangan negatif dari bilangan -1 (negatif satu), -2 (negatif dua), -3
(negatif tiga) dan seterusnya. Bilangan bulat juga terdiri dari bilangan nol (0) dan
bilangan positif dari bilangan 1 (positif satu), 2 (positif dua), 3 (positif tiga) dan
seterusnya.

2) Macam-Macam Bilangan Bulat
a) Bilangan bulat positif
Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang terletak disebelah
kanan nol. Menurut Erwin Adi Putranto (2007: 21), bilangan-bilangan bulat
positif merupakan sebutan lain bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan
seterusnya. Bilangan bulat positif, di depan angka diberi tanda positif (+).
contoh:
+3 = positif tiga
+6 = positif enam
+9 = positif sembilan
Namun biasanya, tanda positif (+) di depan angka tidak selalu ditulis.

b) Bilangan Bulat Negatif
Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang terletak disebelah
kiri nol. Bilangan bulat negatif, di depan angka diberi tanda negatif (-).
contoh:
-3 = negatif tiga
-6 = negatif enam
-9 = negatif sembilan
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Berbeda dengan bilangan bulat positif, tanda negatif (-) pada bilangan
bulat negatif harus selalu ditulis. Jika tidak ditulis akan menyamai dengan
bilangan bulat positif.

c) Bilangan Nol
Bilangan nol adalah bilangan yang hanya terdiri dari bilangan nol,
terletak antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif.

Gambar 1. Macam-Macam Bilangan Bulat
3) Macam – Macam Operasi Bilangan Bulat
Menurut Supardjo (2004: 121), macam-macam operasi hitung bilangan
bulat adalah sebagai berikut:
a) Operasi penjumlahan pada bilangan bulat
(1) Penjumlahan pada bilangan bulat menggunakan garis bilangan
(a) Menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif
Contoh: 2 + 2 = 4

1
2
3
4
a. P
e
m
Gambar 2. Penjumlahan Bilangan Bulat Positif dengan
Bilangan Bulat Positif
b
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(b) Menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat
negatif
Contoh: (-6) + (-1) = (-7)

Gambar 3. Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif dengan Bilangan Bulat Negatif

(c) Menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif
Contoh: 5 + (-7) = (-2)

Gambar 4. Penjumlahan Bilangan Bulat Positif dengan Bilangan Bulat Negatif

(d) Menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif
Contoh: (-4) + 6 = 2
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Gambar 5. Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif dengan Bilangan Bulat Positif

(2) Penjumlahan pada bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan
(1) 8 + 3 = 11
(2) (- 8) +(-12) = -20
(3) 30 + (-16) = 14
(4) (-26) + 20 = -6

b) Operasi pengurangan pada bilangan bulat
(1) Pengurangan pada bilangan bulat menggunakan garis bilangan
(a) Mengurangkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif
Contoh: 6 – 10 = (-4)

Gambar 6. Pengurangan Bilangan Bulat Positif dengan Bilangan Bulat Positif

(b) Mengurangkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif
Contoh: (-8) – (-10) = 2
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Gambar 7. Pengurangan Bilangan Bulat Negatif dengan Bilangan Bulat Negatif

(c) Mengurangkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif
Contoh: 2 – (-7) = 9

Gambar 8. Pengurangan Bilangan Bulat Positif dengan Bilangan Bulat Negatif

(d) Mengurangkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif
Contoh: (-1) – 5 = -6

Gambar 9. Pengurangan Bilangan Bulat Negatif dengan Bilangan Bulat Positif
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(2) Pengurangan pada bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan
(a) 33 – 22 = 11
(b) (-8) – (-13) = 5
(c) 24 – (-14) = 38
(d) (-7) – 33 = (-40)

c) Operasi hitung campuran pada bilangan bulat
(1) Operasi hitung campuran pada bilangan bulat menggunakan garis bilangan
Contoh 1:
(-2) +9 - 4 = 3

Gambar 10. Operasi Hitung Campuran Pada Bilangan Bulat Contoh 1

Contoh 2:
8 – (-2) + (-14) = (-4)

Gambar 11. Operasi Hitung Campuran Pada Bilangan Bulat Contoh 2
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(2) Operasi hitung campuran pada bilangan bulat tanpa menggunakan garis
bilangan
(a) 33 + (-13) – 9
= 33 – 13 – 9
= 20 – 9
= 11
(b) 44 – (-22) + 8
= 44 + 22 + 8
= 66 + 8
= 74

2. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
a. Pengertian Model Pembelajaran
Model adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan oleh guru dalam
proses pembelajaran dalam mengoptimalkan hasil belajar yang memuat tanggung
jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan
pembelajaran

untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Anita Lie, 2002: 23).

Sedangkan Suprijono (2009: 45) menyatakan, bahwa model adalah bentuk
representasi akurat sebagai proes aktual yang memungkinkan seseorang atau
sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.
Wina Sanjaya (2006: 129) berpendapat, bahwa pembelajaran merupakan
proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Isjoni (2009: 14) juga
menyatakan bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan
dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk
membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Miftahul Huda (2011: 32)
mengemukakan bahwa pembelajaran sebagai small group of learners working
together as a team to solve a problem, complete a task, or accomplish a common goal
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(kelompok kecil pembelajar/siswa yang bekerja sama dalam satu tim untuk mengatasi
suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama).
Agus Suprijono (2009: 46) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah
pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas
maupun tutorial. Akhmad Sudrajat (2008) model pembelajaran merupakan bentuk
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh
guru. Model pembelajaran menurut Isjoni (2009: 73) adalah suatu pola atau rencana
yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun
kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di
kelasnya.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran adalah suatu pola yang sudah direncanakan secara sistematis yang
digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pembelajaran, mengatur materi
pelajaran untuk mencapai tujuan belajar.
b. Model Pembelajaran Kooperatif
1)

Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Slavin (2009: 31) model pembelajaran kooperatif adalah suatu

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok
heterogen. Sedangkan Isjoni (2009: 15) mengemukakan model pembelajaran kopeatif
merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang
untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses
pembelajaran. Sugiyanto (2008: 35) mengemukakan bahwa model pembelajaran
kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar
untuk mencapai tujuan belajar.
Johnson (Isjoni, 2009: 22) mengemukakan “cooperanon means working
together to accomplish shared goals. Within cooperative activities individuals seek
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outcomes that are beneficial to all other groups members.Cooperative learning is the
instructional use of small groups that allows students to work together to maximize
their own and each other as learning”. Agus Suprijono (2009: 54) juga menyatakan
bahwa model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua
jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau
diarahkan oleh guru. Miftahul Huda (2011: 29) berpendapat bahwa “cooperative
learning is group learning activity organized in such a way that learning is based on
the socially structured change of information between learners in group in which
each learner is held accountable for his or her own learning and is motivated to
increase the learning of others”. Berdasarkan uraian tersebut model pembelajaran
kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok diorganisir oleh satu prinsip
bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di
antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar
bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk menigkatkan
pembelajaran anggota-anggota yang lain.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang terdiri dari kelompokkelompok kecil yang bekerja bersama-sama dan saling membantu dalam memahami
materi pelajaran untuk mencapai tujuan belajar.

2)

Tipe – Tipe Dalam Model Pembelajaran Kooperatif
Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi tipe yang

diterapkan (Sugiyanto, 2008: 42). Variasi tipe tersebut adalah:
a) Student Team Achievement Division (STAD)
STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang
menekankan aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan
membantu dalam menguasai materi pelajaran. Menurut Sugiyanto (2008: 42) STAD
merupakan metode yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan
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pembelajaran kooperatif. Metode ini digunakan untuk mengajarkan materi informasi
akademik baru kepada siswa baik melalui penyajian verbal maupun non verbal.
b) Jigsaw
Jigsaw

adalah

teknik

pembelajaran

yang

memungkinkan

guru

mempertimbangkan latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan
skemata siswa agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.
c) Group Investigation (GI)
Pada tipe GI siswa dibagi dalam kelompok yang dibentuk berdasarkan pada
keterkaitan sebuah materi atau berdasarkan perkawanan. Tipe ini menuntut siswa
untuk dapat memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun
keterampilan proses kelompok (group process skills).
d) Struktural
Tipe ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Tipe ini menekankan pada
struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi polapola interaksi
siswa. Tipe struktural ini terdapat variasi tipe lagi (Sugiyanto, 2008:46) diantaranya:
(1)

Mencari pasangan yaitu tipe pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberi
kartu pada setiap siswa dan siswa mencari jawaban dari pertanyaan miliknya
pada temannya.

(2)

Bertukar pasangan yaitu tipe pembelajaran yang merupakan kelanjutan dari
mencari pasangan.

(3)

Berpikir berpasangan berempat (Think-Pare-Share) yaitu tipe pembelajaran
kooperatif yang menjadikan siswa berkelompok berempat.

(4)

Kancing gemerincing yaitu setiap siswa diberi kancing sebagai alat untuk
menjawab pertanyaan guru.

(5)

Numbered Heads Together (NHT) yaitu salah satu tipe dari model pembelajaran
kooperatif yang masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor, diberi
pertanyaan lalu dipikirkan bersama dalam kelompok kemudian guru memanggil
nomor siswa yang harus menyampaikan jawabannya.
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Ciri – Ciri Model Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri:
a) untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok
secara kooperatif.
b) kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi,
sedang dan rendah.
c) jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras,
suku, budaya jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam
tiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda
pula, dan
d) penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada
perorangan.
Menurut Ibrahim (2009) pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang

positif untuk siswa yang hasil belajarnya rendah sehingga mampu memberikan
peningkatan hasil belajar yang signifikan. Cooper pun mengungkapkan keuntungan
dari metode pembelajaran kooperatif, antara lain:
a) siswa mempunyai tanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam
pembelajaran.
b) siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
c) meningkatkan ingatan siswa.
d) meningkatkan kepuasan siswa terhadap materi pembelajaran.
Agus Suprijono (2009: 58), mengemukakan:
“Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam
kelompok. Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan
benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Model
pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif
yaitu pembelajaran yang bercirikan: (1) memudahkan siswa belajar sesuatu
yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana
hidup serasi dengan sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui
oleh mereka yang berkompeten menilai.”

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Anita Lie (2002: 31), mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa
dianggap model pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal
dalam model pembelajaran kooperatif (Anita Lie, 2002: 31) mengatakan ada lima
unsur pembelajaran yang harus diterapkan, yaitu:
a) Saling ketergantungan positif.
Dalam model pembelajaran kooperatif akan ada ketergantungan positif
antara siswa yang kurang mampu dan siswa yang mampu. Siswa yang kurang mampu
merasa termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Sebaliknya, siswa yang mampu
tidak akan merasa dirugikan karena teman yang kurang mampu juga memberikan
bagian sumbangan dalam kerja kelompok tersebut.
b) Tanggung jawab perseorangan
Setiap siswa dalam kelompok akan merasa bertanggung jawab untuk
melaksanakan yang terbaik karena tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur
model pembelajaran kooperatif.
c) Tatap muka
Para anggota kelompok pada pembelajaran dengan model pembelajaran
kooperatif perlu diberi kesempatan untuk saling mengenal dan menerima satu sama
lain dalam kegiatan tatap muka dan interaksi.
d) Komunikasi antar anggota
Dalam model pembelajaran kooperatif, sebelum menugaskan siswa dalam
kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu
kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling
mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.
e) Evaluasi proses kelompok
Dalam model pembelajaran kooperatif, pengajar mengevaluasi proses kerja
kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan
lebih efektif.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
kooperatif mempunyai ciri-ciri (1) belajar bersama dengan teman, (2) saling
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mendengarkan pendapat, (3) adanya komunikasi antar anggota, (4) adanya sifat saling
ketergantungan.

c. Tipe NHT (Numbered Heads Together)
NHT (Numbered Heads Together) adalah tipe pembelajaran kooperatif yang
dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan melibatkan lebih banyak siswa dalam
mereview mata pelajaran dan memeriksa penguasaan mereka akan materi pelajaran
(Isjoni, 2009: 113).
Menurut Miftahul Huda (2011: 130), ”Numbered Head Together pada
dasarnya merupakan varian dari diskusi kelompok. Pertama-tama, guru meminta
siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing anggota diberi nomor.
Setelah selesai, guru memanggil nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Begitu seterusnya hingga semua nomor terpanggil. Pemanggilan secara acak ini akan
memastikan semua siswa benar-benar terlibat dalam diskusi tersebut.
Agus Suprijono (2009: 92), mengungkapkan NHT diawali dengan
Numbering (guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil), setelah
kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh
tiap-tiap kelompok. Tiap-tiap kelompok mempunyai kesempatan untuk menemukan
jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads
Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru.
NHT (Numbered Heads Together) adalah tipe pembelajaran kooperatif yang
dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.
Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama
mereka. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua
tingkatan usia anak didik (Anita Lie, 2002: 59).
Menurut Agus Suprijono (2009: 92), langkah-langkah yang dapat dilakukan
guru dalam pelaksanaan pembelajaran Numbered Heads Together adalah sebagai
berikut:
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1) Penomoran (Numbering)
Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok dengan 3 sampai 5
anggota dan memberi mereka nomor sehingga masing-masing siswa dalam
kelompok memiliki nomor yang berbeda antara 1 sampai 5.
2) Memberi pertanyaan (Questioning)
Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan ini dapat bervariasi
dalam bentuk pertanyaan yang spesifik ataupun dalam bentuk pernyataan.
3) Berpikir bersama (Heads Together)
Siswa berpikir

bersama-sama dalam kelompok untuk menemukan

jawabannya dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban
tersebut.
4) Menjawab pertanyaan (Answering)
Guru memanggil nomor tertentu dan siswa dari setiap kelompok yang
memiliki nomor tersebut mengangkat tangannya dan memberikan jawaban pada
seluruh anggota kelas.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Numbered Heads
Together (NHT) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tipe dari model
pembelajaran kooperatif yang ciri khasnya adalah guru membentuk kelompokkelompok kecil, memberikan nomor yang berbeda pada setiap anggota kelompok,
memberikan permasalahan atau soal-soal yang harus dipecahkan bersama dan
menunjuk siswa secara acak melalui nomor yang diambil guru.

d. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
Kelebihan model pembelajaran kooperatif (NHT) diantaranya yaitu:
1) Adanya interaksi antar siswa melalui diskusi untuk menyelesaikan soal yang
diberikan guru.
2) Adanya peningkatan keterampilan sosial siswa.
3) Siswa yang pandai maupun yang kurang pandai sama-sama memperoleh
manfaat melalui kegiatan belajar bersama.
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4) Siswa menjadi lebih mudah memahami konsep dan memperoleh kesimpulan.
5) Adanya proses saling memotivasi diantara siswa untuk meningkatkan prestasi.

e. Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
Kelemahan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together
(NHT). diantaranya yaitu:
1) Siswa pandai kemungkinan besar akan mendominasi diskusi sehingga siswa
yang kurang pandai dan pasif akan merasa rendah diri.
2) Diskusi akan kurang berjalan lancar jika yang bekerja sama tidak semua
anggota.
3) Siswa akan merasa sedikit canggung dalam bekerja kelompok jika tidak
terbiasa bekerja dalam kelompok.
4) Pengelompokan siswa membutuhkan tempat yang berbeda dan membutuhkan
waktu.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarjono (2010) yang berjudul Peningkatan
Kemampuan Berhitung Bilangan Bulat Melalui Media Garis Bilangan Pada siswa
Kelas IV SD Negeri I Sukorejo (Suatu Studi Kasus Pada Siswa Kelas IV SD Negeri I
Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/ 2010). Dari
hasil penelitian tersebut telah disimpulkan bahwa penggunaan media garis bilangan
dapat meningkatkan kemampuan berhitung bilangan bulat pada siswa kelas IV SD
Negeri 1 Sukorejo kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran
2009/2010. Penelitian Sarjono di atas relevan dengan penelitian ini karena memiliki
persamaan pada variabel terikatnya yaitu peningkatan kemampuan berhitung bilangan
bulat. Perbedaan penelitian ini yaitu pada variabel bebasnya yaitu penggunaan media
garis bilangan sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu model pembelajaran
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kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Hasil penelitian Sarjono dari segi
ketuntasan pada pra siklus 31,35%, siklus I 49,49%, dan siklus II 90,12%.
Penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyaningsih (2010) yang berjudul
Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together)
Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 1V SD
Negeri Karangtengah 3 Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2009/2010. Dari hasil
penelitian tersebut telah disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran
kooperatif Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran
IPA dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 1V
SD Negeri Karangtengah 3 Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2009/2010. Penelitian
Irma Setyaningsih di atas relevan dengan penelitian ini karena memiliki persamaan
pada variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT). Perbedaan penelitian ini yaitu pada variabel terikatnya yaitu
motivasi belajar sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan
berhitung bilangan bulat. Hasil penelitian Irma Setyaningsih dari segi ketuntasan pada
pra siklus 30,31%, siklus I 50,03%, dan siklus II 89,93%.

C. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema dan
masalah penelitian, serta didasarkan pada kajian teoritis. Pada kondisi awal,
kemampuan menghitung bilangan bulat pada siswa kelas IVA SD Negeri
Bnendungan I, Kedawung, Sragen dapat dikatakan belum maksimal, terbukti dari 31
siswa hanya 32,26% yang mencapai KKM. Hal tersebut disebabkan karena beberapa
faktor, salah satunya adalah pembelajaran yang konvensional sehingga siswa mudah
merasa bosan dan belum menggunakan model pembelajaran bervariasi.
Oleh karena itu, dibutuhkan adanya satu model pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat. Diantara berbagi model
pembelajaran, model kooperatif tipe NHT adalah model yang diharapkan dapat
membantu meningkatkan kemampuan menghitung, khususnya bilangan bulat.
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Melalui kolaborasi antara peneliti dan guru kelas, model kooperatif tipe NHT
diterapkan dengan menggunakan siklus I dan siklus II yang melalui tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada kondisi akhir dapat diperoleh dengan
model kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan kemampuan menghitung bilangan
bulat pada siswa kelas IVA SD Negeri Bnendungan I, Kedawung, Sragen. Alur
kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 12 dibawah ini:
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Pembelajaran
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Awal
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bilangan bulat
rendah

Siklus 1
Menggunakan
model kooperatif
Tindakan

Kemampuan
menghitung bilangan

tipe NHT untuk

bulat meningkat

meningkatkan
kemampuan
menghitung

Siklus 1I
Kemampuan
menghitung bilangan
bulat meningkat

Setelah menggunakan model
Kondisi

pembelajaran kooperatif tipe

Akhir

NHT kemampuan menghitung
bilangan bulat siswa tinggi

Gambar 12. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian
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D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas dapat menghasilkan
hipotesis tindakan,yaitu dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan kemampuan menghitung
bilangan bulat pada siswa kelas IVA SD Negeri Bendungan 1 Kecamatan Kedawung
Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011 / 2012.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Setting Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas IVA Sekolah Dasar
Negeri Bendungan 1 Kedawung Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012 pada
mata pelajaran matematika materi berhitung bilangan bulat penjumlahan dan
pengurangan.
Alasan pemilihan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti
memilih lokasi pada Sekolah Dasar Negeri Bendungan 1 Kedawung Kabupaten
Sragen sebagai berikut :
a. Peneliti sekaligus guru kelas pada tempat dimana responden penelitian ini
dipilih.
b. Peneliti diberi kemudahan ijin Kepala Sekolah untuk melakukan riset dalam
Penelitian Tindakan Kelas bahkan peneliti mendapat a plus dari pimpinan dan
teman guru yang lain.
c. Bilamana peneliti melakukan penelitian tidak mengganggu dalam proses
kegiatan pembelajaran.
d. Responden yang peneliti pilih sangat membantu dalam pelaksanaan Penelitian
Tindakan Kelas.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2011/2012,
selama 14 bulan. Penelitian dimulai pada bulan Juli, namun pengajuan dan
penyusunan proposal bulan April 2011. Dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 2
siklus, yaitu siklus I dan siklus II.
Tindakan siklus I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama
terdiri dari 2 jam pelajaran (2 X 35 menit) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei
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2012. Sedangkan pertemuan kedua pada tanggal 22 Mei 2012 selama 2 jam pelajaran
(2 X 35menit).
Tindakan siklus II dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan
pertama terdiri dari 2 jam pelajaran (2 X 35 menit) yang dilaksanakan pada tanggal
28 Mei 2012. Sedangkan pertemuan kedua pada tanggal 29 Mei 2012 selama 2 jam
pelajaran (2 X 35menit). Rincian jadwal penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1
halaman 83.

B. Subjek dan Objek Penelitian
Subliyanto (2000) subyek penelitian adalah sesuatu orang, benda, atau
lembaga yang akan diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IVA SDN
Bendungan I, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Siswa kelas IVA yang
berjumlah 31 siswa terdiri dari siswa 13 laki-laki dan 18 siswa perempuan. Pada
dasarnya mereka dari latar belakang kemampuan akademik yang berbeda-beda.
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 29) objek penelitian adalah variabel penelitian,
yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek penelitian ini
adalah mata pelajaran Matematika pada pokok bahasan bilangan bulat.

C. Bentuk Penelitian
Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif
kualitatif karena data yang akan diperoleh berupa data langsung tercatat dari kegiatan
di lapangan. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).
Menurut IGAK Wardhani (2007: 1.4) penelitian tindakan kelas adalah penelitian
yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan
tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa
menjadi meningkat. Sedangkan menurut Carr dan Kemmis dalam IGAK Wardhani
(2007: 1.4) penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang bersifat reflektif
atau spontan yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dengan tujuan
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memperbaiki pekerjaannya, memahami pekerjaan dan situasi tempat melakukan
pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa
penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya
sendiri dengan tujuan memperbaiki kinerja melalui refleksi diri sehingga dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pembelajaran yang akhirnya dapat
meningkatkan kemampuan belajar.

D. Strategi Penelitian
Strategi Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan pada laporan penelitian
ini peneliti melakukan penelitian sendiri terhadap proses pembelajaran di kelas IVA
Sekolah Dasar Negeri Bendungan 1 Kedawung Kabupaten Sragen tahun pelajaran
2011/2012 pada mata pelajaran matematika materi berhitung bilangan bulat
penjumlahan dan pengurangan. Secara kolaborasi bekerja sama dengan guru dan
teman sejawat yang membantu proses pelaksanaan penelitian.
Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti lakukan melalui proses penelitian
yang mencakup empat langkah, yaitu : merumuskan masalah dan merencanakan
tindakan (plannning), melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing),
merefleksi (reflecting) hasil pengamatan, perbaikan atau perubahan perencanaan
(replanning) untuk pengembangan tindakan keberhasilan. Suharsimi Arikunto (2006:
16)

E. Sumber Data
Keberhasilan suatu penelitian didukung oleh sumber data. Suharsimi
Arikunto (2006: 129) sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data
diperoleh. Sumber data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini
sebagian besar berupa data kualitatif. Sumber data atau informasi tersebut meliputi:
1. Sumber data primer, yang menjadi sumber data pokok dalam penelitian ini yaitu
siswa dan guru kelas IVA SDN Bendungan 1 tahun ajaran 2011/2012.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2. Sumber data sekunder, untuk melengkapi data yang kurang lengkap maka
diperlukan sumber data sekunder yang meliputi arsip atau dokumen, catatan
observasi, dan nilai hasil belajar siswa.

F. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sarwiji Suwandi (2008: 57) dalam mengumpulkan data Penelitian
Tindakan Kelas langkah yang dilakukan sebagai berikut : pengamatan, wawancara
atau diskusi, kajian dokumen, test/ulangan, yang masing-masing peneliti uraikan
sebagai berikut :
1. Pengamatan atau obeservasi
Pengamatan yang peneliti lakukan adalah pengamatan berperan secara aktif
ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kinerja siswa lama
proses belajar berlangsung pada mata pelajaran matematika materi berhitung
bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan.
Penelitian dilakukan dengan meminta bantuan salah satu guru rekan kerja
untuk menyampaikan materi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran
yang telah dibuat sebelumnya dan peneliti mengambil duduk posisi paling
belakang. Posisi ini peneliti dapat secara lebih leluasa melakukan pengamatan
terhadap aktivitas belajar mengajar siswa dan guru tanpa mengganggu proses
tersebut.
Peneliti melakukan pengamatan terhadap guru fokus pada kegiatan ketika
melaksanakan pembelajaran berhitung
pengurangan

dengan

menggunakan

bilangan bulat
media

penjumlahan dan

pembelajaran

dadu

sebagai

penghubung penyampai materi, memberi latihan, dan umban balik.
Peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa fokus pada keaktifan,
kreatifitas,

semangat,

motivasi

belajar

saat

mendengarkan,

pertanyaan, menanggapi materi, dan hasil belajar siswa.
2. Wawancara dan Diskusi
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Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan siswa dan guru sebelum serta
sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hasil dari pengamatan maupun
dokumentasi didiskusikan dengan teman sejawat penelitian ini. Wawancara atau
diskusi ini peneliti lakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang
berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran
matematika dengan metode seperti yang sudah dilakukan dengan metode
pembelajaran dalam penelitian ini.
Kegiatan diskusi ini peneliti lakukan dengan guru yang mengajar materi dan
teman sejawat. Peneliti melakukan kegiatan ini untuk alasan sebagai berikut :
meminta pendapat guru pengajar tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang
telah dilakukan tentang kelebihan dan kekurangan serta perasaan setelah
menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran yang dipergunakan dalam penelitian, meminta pendapat guru
pengajar perasaan yang dirasakan para siswa saat mengikuti kegiatan
pembelajaran, dan meminta solusi pemecahan jalan yang terbaik pemecahan
masalah yang muncul dengan metode pembelajaran penelitian agar mendapatkan
jalan yang lebih baik dari kegiatan sebelumnya terutama hasil prestasi belajar
siswa meningkat.
3. Test/Ulangan
Pemberian test atau ulangan pada para siswa dimaksudkan untuk mengukur
seberapa jauh hasil yang diperoleh siswa setelah kegiatan belajar mengajar. Test
dilakukan secara tertulis agar para siswa lebih konsentrasi dalam menjawab
pertanyaan dan permasalahan dalam soal tersebut. Hasil akhir test atau ulangan
sebagai tanda bukti tingkat keberhasilan prestasi belajar siswa dalam mengikuti
pelaksanaan kegiatan pembelajaran
4. Metode Dokumentasi
Dokumen adalah bahan tertulis maupun film yang digunakan sebagai
sumber data (St. Y. Slamet dan Suwarto, 2007: 53). Dokumen resmi untuk
Planning, Feed Back, Class Room mendapatkan data awal berupa silabus dan
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daftar nilai siswa kelas IVA mata pelajaran Matematika serta nilai hasil pretest
sebelum tindakan. Sedangkan dokumen yang digunakan untuk mengetahui
perkembangan anak selama proses pembelajaran pada waktu tindakan berupa
lembar observasi, foto dan video pembelajaran serta nilai siswa tentang berhitung
bilangan bulat dengan penerapan model pembelajaran kooperatif NHT
(Numbered Heads Together)

G. Validitas Data
Di dalam penelitian diperlukan adanya validitas data, maksudnya adalah
semua data yang dikumpulkan hendaknya mencerminkan apa yang sebenarnya diukur
atau diteliti. Di dalam penelitian ini untuk menguji kesahihan data digunakan
validitas isi. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam
mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu
konsep atau variabel yang hendak diukur (Endang, 2008: 436). Prinsip kerja dari
validitas isi adalah mengukur derajat keabsahan dengan berdasar pada kemampuan
tes dalam menggambarkan topik-topik dan ruang lingkup cakupan materi yang akan
diukur. Jika alat ukur telah representatif (mewakili cakupan materi), maka alat ukur
tersebut telah memenuhi syarat validitas isi. Validitas isi ini bertujuan untuk
memantapkan valid atau tidaknya data yang sudah diperoleh dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data
Dalam suatu penelitian analisis data merupakan bagian proses penelitian
yang sangat penting karena dengan analisa data yang ada akan nampak manfaatnya
terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir
penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif komparatif.
Analisis Deskriptif Komparatif digunakan untuk data kuantitatif yakni
dengan membandingkan hasil antar siklus. Peneliti membandingkan peningkatan
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kemampuan menghitung bilangan bulat pada kondisi sebelum tindakan atau pra
siklus, siklus I dan siklus II (Sarwiji Suwandi, 2008 : 61).
Tahapan dalam teknik analisis deskriptif komparatif ada tiga komponen
yang harus dimengerti oleh peneliti. Tiga komponen tersebut adalah reduksi data,
paparan data, dan penyimpulan data (Sarwidji Suwandi dan Madyo Eko Susilo, 2007:
26). Teknik analisis data tersebut, masing-masing secara singkat diuraikan sebagai
berikut:
1.

Reduksi Data
Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui tahap

seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data (Sarwidji Suwandi dan
Madyo Eko Susilo, 2007: 26). Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang dalam
pelaksanaan penelitian. Data reduksi merupakan sesuatu bentuk analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan. Proses ini
berakhir sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis.
2.

Paparan Data
Paparan data adalah proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk

paparan naratif, representasi tabular termasuk format matriks, representasi grafis, dan
sebagainya (Sarwidji Suwandi dan Madyo Eko Susilo, 2007: 26). Dengan melihat
penyajian data, maka akan dimengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk
mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian
tersebut, dalam hal ini penyajian data meliputi berbagai jenis matriks, gambar,
jaringan kerja, dan tabel.
3.

Penyimpulan Data
Penyimpulan data adalah proses pengambilan intisari dan sajian data yang

telah terorganisasi tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau formula yang
singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian yang luas (Sarwidji Suwandi dan
Madyo Eko Susilo, 2007: 26). Dalam tahapan ini apabila ditemukan data yang akurat,
maka peneliti tidak segan-segan untuk melakukan penyimpulan ulang. Peneliti dalam
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hal ini bersifat terbuka dan skeptis, namun demikian semakin lama meningkat secara
eksplisit dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi
sampai proses pengumpulan data berakhir.

I. Indikator Kerja
Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini
adalah meningkatnya kemampuan menghitung bilangan bulat pada siswa kelas IVA
SDN Bendungan I, Kedawung, Sragen dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT. Indikator penelitian ini bersumber dari kurikulum dan silabus
KTSP Matematika kelas IV serta Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 65.
Penelitian ini dikatakan berhasil apabila kemampuan menghitung siswa
mencapai nilai batas Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu 65 dan siswa yang
memperoleh nilai ≥ 65 mencapai 80% (25 siswa). Apabila dalam kelas tersebut hasil
yang diperoleh belum mencapai angka tersebut, penelitian akan terus dilakukan
sampai hasil tersebut dapat dicapai.

J. Prosedur Penelitian
Prosedur dari penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu sebagai berikut: 1)
perencanaan (planning); 2) pelaksanaan tindakan (action); 3) observasi dan evaluasi
tindakan (observation and evaluation); dan 4) refleksi tindakan (reflecting) Suharsimi
Arikunto, dkk (2006:16). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan 2 kali
pertemuan di setiap siklusnya. Secara rinci, setiap siklus dipaparkan sebagai berikut:
1. Rancangan Siklus I
a. Tahap Perencanaan Tindakan
Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1)
membuat RPP sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan; (2) membuat
pedoman observasi; (3) mempersiapkan alat yang akan digunakan pada proses
pembelajaran; (4) mempersiapkan alat evaluasi.
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b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Tindakan-tindakan yang dilakukan pada penelitian ini sebagaimana telah
disusun pada RPP yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan ini guru melakukan presentasi di kelas. Materi
dalam NHT (Numbered Heads Together) pertama-tama diperkenalkan dalam
presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung yang sering dilakukan
atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru. Kemudian, membagi siswa dalam
tim. Setiap tim mewakili seluruh bagian di dalam kelas. Tim tediri dari 4-6 orang,
dimana dalam tim tersebut harus terdiri dari seorang siswa berprestasi tinggi, seorang
berperestasi rendah dan lainnya berprestasi sedang.
2) Kegiatan Inti
a) Siswa memperhatikan media yang ditunjukkan oleh guru.
b) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat.
c) Guru memberi contoh soal dan beberapa siswa mengerjakan soal di
depan kelas.
d) Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif (NHT) yaitu siswa
dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Siswa
dalam setiap kelompok diberi nomor urut sehingga setiap siswa dalam
kelompok memiliki nomor yang berbeda.
e) Setiap kelompok diberi soal dan siswa diminta berdiskusi bersama
teman sekelompoknya untuk mengerjakan soal sesuai dengan yang
dicontohkan oleh guru sesuai waktu yang ditentukan.
f) Setelah waktu diskusi kelompok habis, guru mengacak nomor urut siswa
yang akan menjawab soal. Siswa yang nomor urutnya keluar
mengangkat tangan dan guru mengacak menunjuk siswa yang maju.
g) Perwakilan dari kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya
dan kelompok lain menanggapi.
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h) Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi.
i) Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok.
j) Siswa mengerjakan soal evaluasi individu.
3) Penutup
Pada kegiatan akhir pembelajaran kooperatif dilakukan rekognisi tim.
dimana tim akan mendapatkan penghargaan apabila skor rata-rata mereka mencapai
kriteria yang telah ditentukan.
c. Tahap Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran siswa
dan kinerja guru. Observasi diarahkan pada poin-poin dalam pedoman yang telah
disiapkan peneliti. Yang menjadi observer adalah guru kelas yang berkolaborasi
dengan peneliti. Dari observasi tersebut dapat juga diketahui kendala yang terdapat
pada hasil observasi siklus I sehingga dapat diperbaiki pada siklus II dan kelebihankelebihannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
d. Reflecting (refleksi)
Pada tahap ini dilakukan analisis antara peneliti dan pengamat (observer).
Kegiatan ini menghasilkan temuan yang berupa peningkatan

kemampuan

menghitung bilangan bulat pada siswa kelas IVA SD Negeri Bendungan I,
Kedawung, Sragen semester 2 tahun 2012. Indikator ketercapaian pada pra siklus
yaitu 32,26% dan pada siklus I yaitu 58,06%, ini menunjukkan bahwa indikator
ketercapaian belum tercapai, sehingga perlu di lanjutkan tindakan siklus II.

2. Rancangan Siklus II
a. Tahap Perencanaan Tindakan
Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1)
membuat RPP sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan; (2) membuat
pedoman observasi; (3) mempersiapkan alat yang akan digunakan pada proses
pembelajaran; (4) mempersiapkan alat evaluasi.
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b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Tindakan-tindakan yang dilakukan pada penelitian ini sebagaimana telah
disusun pada RPP yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan ini guru melakukan presentasi di kelas. Materi
dalam NHT (Numbered Heads Together) pertama-tama diperkenalkan dalam
presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung yang sering dilakukan
atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru. Kemudian, membagi siswa dalam
tim. Setiap tim mewakili seluruh bagian di dalam kelas. Tim tediri dari 4-6 orang,
dimana dalam tim tersebut harus terdiri dari seorang siswa berprestasi tinggi, seorang
berperestasi rendah dan lainnya berprestasi sedang.
3) Kegiatan Inti
a) Siswa memperhatikan media yang ditunjukkan oleh guru.
b) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat.
c) Guru memberi contoh soal dan beberapa siswa mengerjakan soal di
depan kelas.
d) Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif (NHT) yaitu siswa
dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Siswa
dalam setiap kelompok diberi nomor urut sehingga setiap siswa dalam
kelompok memiliki nomor yang berbeda.
e) Setiap kelompok diberi soal dan siswa diminta berdiskusi bersama
teman sekelompoknya untuk mengerjakan soal sesuai dengan yang
dicontohkan oleh guru sesuai waktu yang ditentukan.
f) Setelah waktu diskusi kelompok habis, guru mengacak nomor urut siswa
yang akan menjawab soal. Siswa yang nomor urutnya keluar
mengangkat tangan dan guru mengacak menunjuk siswa yang maju.
g) Perwakilan dari kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya
dan kelompok lain menanggapi.
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h) Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi.
i) Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok.
j) Siswa mengerjakan soal evaluasi individu.
3) Penutup
Pada kegiatan akhir pembelajaran kooperatif dilakukan rekognisi tim.
dimana tim akan mendapatkan penghargaan apabila skor rata-rata mereka mencapai
kriteria yang telah ditentukan.
c. Tahap Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran siswa
dan kinerja guru. Observasi diarahkan pada poin-poin dalam pedoman yang telah
disiapkan peneliti. Yang menjadi observer adalah guru kelas yang berkolaborasi
dengan peneliti. Dari observasi tersebut tidak ada kendala yang terdapat pada hasil
observasi siklus II sehingga tidak perlu dilanjutkan pada siklus III dan kelebihankelebihannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan
d. Reflecting (refleksi)
Pada tahap ini dilakukan analisis antara peneliti dan pengamat (observer).
Kegiatan ini menghasilkan temuan yang berupa peningkatan kemampuan menghitung
bilangan bulat pada siswa kelas IVA SD Negeri Bendungan I, Kedawung, Sragen
semester 2 tahun 2012. Indikator ketercapaian pada pra siklus yaitu 32,26%, siklus I
yaitu 58,06%, dan siklus II yaitu 90,32%, ini menunjukkan bahwa indikator
ketercapaian sudah tercapai, sehingga tidak perlu di lanjutkan tindakan siklus III.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen
SD Negeri Bendungan 1 adalah nama sebuah Sekolah Dasar yang terletak di
desa Kampung Baru, Kelurahan Bendungan, Kedawung, Sragen yang sudah dikenal
luas oleh masyarakat khususnya di Bendungan dan sekitarnya. SD Negeri Bendungan
1 merupakan salah satu sekolah favorit di Bendungan. Walaupun letaknya di
pedesaan tetapi minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SD Negeri
Bendungan 1 cukup tinggi, karena prestasi SD Negeri Bendungan 1 yang baik.

2. Keadaan Personil SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen
Tahun pelajaran 2011/2012 SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen
dipimpin oleh 1 orang Kepala Sekolah, 12 orang guru kelas, 1 orang guru agama
islam, 1 orang guru agama kristen, , 2 orang guru penjaskes, 1 orang guru komputer,
2 orang guru bahasa inggris, 1 orang guru SBK, 1 orang pustakawan, dan 1 orang
penjaga sekolah. Lebih jelasnya tentang keadaan dan susunan personil di SD Negeri
Bendungan 1 Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dapat dilihat pada lampiran 2
halaman 84.

2. Deskripsi Permasalahan Penelitian
Proses pada penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Dimana setiap
siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan dengan empat tahapan, yakni: (1) perencanaan,
(2) pelaksanaan, (3) pengamatan atau observasi, dan (4) refleksi. Sebelum
dilaksanakan siklus, dilaksanakan pula tindakan pra siklus untuk mengetahui kondisi
awal tingkat pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran Matematika
mengenai materi bilangan bulat.
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1.

Pra Siklus

Dari hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan guru dan siswa
(lampiran 3 dan 4 halaman 86-87 ), faktor mendasar yang menyebabkan rendahnya
kemampuan menghitung bilangan bulat adalah rasa takut dan malu dari siswa untuk
bertanya kepada guru jika terdapat materi yang belum mereka pahami. Keadaan ini
dapat dilihat dari nilai rata-rata kemampuan menghitung siswa terhadap materi
bilangan bulat hanya sebesar 59,36 (dibawah KKM ≥ 65). Secara rinci daftar nilai
kemampuan berhitung Matematika mengenai materi bilangan bulat pada pra siklus
dapat dilihat (lampiran 7 halaman 90). Pada kondisi awal, nilai kemampuan
menghitung siswa pada materi bilangan bulat tergolong rendah, karena masih banyak
nilai siswa yang belum memenuhi KKM sebesar 65. Berdasarkan data diatas, siswa
yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 21 siswa atau 67,74% dan siswa yang
mendapat nilai diatas KKM sebanyak 10 siswa atau 32,26%. Agar lebih jelas, dari
lampiran 7 dapat dibuat tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Data Frekuensi Nilai Matematika Kelas IVA pada Pra Siklus
Prosentase

No.

Interval

Frekuensi

Keterangan

1

35 – 44

6

19,35

Di bawah KKM

2

45 – 54

8

25,81

Di bawah KKM

3

55 – 64

7

22,58

Di bawah KKM

4

65 – 74

3

9,68

Di atas KKM

5

75 – 84

6

19,35

Di atas KKM

6

85 – 94

1

3,23

Di atas KKM

7

95 - 104

-

-

-

(%)

Ketuntasan Klasikal = (10 : 31) x 100 = 32,26 %
Ketidaktuntasan = (21 : 31) x 100 = 67,74 %

Tabel 1 di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar 13 berikut:
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Gambar 13. Grafik Nilai Matematika Pada Siswa Kelas IVA
SDN Bendungan 1 Kedawung Sragen pada Pra Siklus
Berdasarkan tabel 1 dan gambar 13 data nilai rata-rata kelas mengenai
kemampuan berhitung materi bilangan bulat pada pra siklus sebesar 59,36. Siswa
yang memperoleh nilai antara 35-44 sebanyak 6 siswa atau 19,35%. Siswa yang
memperoleh nilai antara 45-54 sebanyak 8 siswa atau 25,81%. Siswa yang
memperoleh nilai antara 55-64 sebanyak 7 siswa atau 22,58%. Siswa yang
memperoleh nilai antara 65-74 sebanyak 3 siswa atau 9,68%. Siswa yang
memperoleh nilai antara 75-84 sebanyak 6 siswa atau 19,35%. Siswa yang
memperoleh nilai antara 85-94 sebanyak 1 siswa atau 3,23%. Siswa yang
memperoleh nilai antara 95-104 sebanyak 0 siswa atau 0%.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan sebuah
solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu solusi alternatif untuk
mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang
sesuai, yakni dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Heads Together). Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Heads Together) dalam proses pembelajaran dapat menciptakan suasana
baru yang cukup menyenangkan dan dapat menambah keaktifan peserta didik,
sehingga aktivitas belajar peserta didik dapat berkembang ke arah yang positif.
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2. Siklus I
Tindakan siklus I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama
terdiri dari 2 jam pelajaran (2 X 35 menit) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei
2012. Sedangkan pertemuan kedua pada tanggal 22 Mei 2012 selama 2 jam pelajaran
(2 X 35menit). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus terdiri 3 tahapan. Adapun tahapan –
tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan
Kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh peneliti dan guru kelas IVA SD
Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen untuk mendiskusikan rancangan tindakan
yang akan dilaksanakan. Rancangan tindakan yang dilaksanakan berdasar pada solusi
permasalahan yang muncul yakni penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Heads Together). Adapun deskripsi perencanaan siklus I adalah
sebagai berikut:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Peneliti dibantu oleh guru kelas IVA untuk menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Matematika selama 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x35
menit setiap pertemuannya. RPP yang disusun meliputi: standar kompetensi,
kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dampak pengiring, materi
pembelajaran, metode dan model pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran,
sumber dan media pembelajaran, serta penilaian (lihat lampiran 11 halaman 101 ).
2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung
Fasilitas dan sarana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran
adalah:
(1) Ruang kelas didesain seperti biasa, yaitu secara klasikal. Hanya saja, pada saat
pembelajaran berlangsung, jarak antara teman sebangku agak direnggangkan,
agar pada saat diadakan evaluasi, dapat meminimalkan terjadinya peristiwa
saling menyontek antar siswa. Selain itu, disiapkan satu meja khusus untuk
meletakkan media.
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(2) Menyiapkan media berupa LCD dan laptop yang bertujuan umtuk menunjang
pembelajaran. Selain itu, disiapkan pula camera digital dan handycam untuk
digunakan sebagai sarana dokumentasi proses pembelajaran Matematika materi
bilangan bulat.
(3) Menyiapkan lembar pengamatan dan lembar penilaian
Lembar pengamatan digunakan untuk merekam segala aktivitas siswa
selama pelaksanaan pembelajaran Matematika berlangsung. Pengamatan yang
dilakukan meliputi pengamatan terhadap kedisiplinan siswa, kesiapan siswa
menerima pelajaran, keaktifan siswa, kreativitas siswa dan penilaian kinerja guru
(peneliti) oleh observer (guru kelas IVA) dapat dilihat pada lampiran 14 dan 15
halaman 123-134.
b. Tindakan
Dalam pelaksanaan tindakan ini, peneliti berkolaborasi dengan guru
menerapkan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dengan
menggunakan media garis bilangan. Peneliti bertindak sebagai pengajar dan guru
kelas IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen bertindak sebagai observer
atau pengamat.
1) Pertemuan Ke-1
Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2012. Materi yang dipelajari
pada pertemuan pertama adalah materi mengenai operasi penjumlahan, pengurangan,
dan hitung campuran pada bilangan bulat. Adapun langkah-langkah pembelajarannya
mencangkup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan Awal
Sebelum dilakukan kegiatan awal, guru (peneliti) mengadakan kegiatan
pendahuluan dengan mengecek siswa yang tidak hadir serta memeriksa kesiapan
peserta didik untuk menerima pelajaran. Setelah itu, pada kegiatan awal guru
memberikan apersepsi, guru bertanya jawab dengan siswa untuk menggali sejauh
mana pengetahuan siswa mengenai materi bilangan bulat seperti penjumlahan,
pengurangan, dan hitung campuran pada bilangan bulat.
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b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
inquiri, pengamatan, diskusi kelompok, demonstrasi, dan penugasan. Kegiatan inti
meliputi 3 tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.
(1)Eksplorasi
Guru menghubungkan apersepsi yang di berikan pada awal kegiatan dengan
materi bilangan bulat. Selanjutnya, siswa menyimak materi yang disampaikan oleh
pengajar.
(2)Elaborasi
Dalam tahap elaborasi, guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Heads Together). guru menjelaskan tentang penjumlahan bilangan
bulat dan pengurangan bilangan bulat disertai contoh-contoh dan dilengkapi dengan
demonstrasi penggunaan media/ alat peraga. Dalam pertemuan ini guru menggunakan
alat peraga “jarum garis bilangan” yang bisa digunakan untuk mempermudah siswa
dalam menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat saat bekerja sama
dalam kelompok. Selanjutnya guru menuliskan soal di papan tulis sebagai latihan
awal. Siswa secara klasikal menjawab soal dari guru. Guru kemudian memberi soal
rebutan untuk siswa dan menyuruh siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas.
Guru mengajak siswa untuk memberi tepuk tangan kepada siswa yang telah
mengerjakan soal dengan benar sebagai rasa penghargaan. Siswa yang mengerjakan
soal tersebut diberi reward atau hadiah oleh guru. Siswa membentuk kelompok sesuai
dengan kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Siswa terbagi dalam 6 kelompok.
Setelah terbentuk kelompok guru membagikan nomor urut pada setiap siswa dalam
kelompok. Setiap kelompok mempunyai 5 anggota, 1 siswa memperoleh nomor urut
1, 1 siswa yang lain memperoleh nomor urut 2, 1 siswa yang lain lagi memperoleh
nomor urut 3, dan 2 siswa yang lain mendapat nomor urut 4 dan 5. Dengan aturan
seperti ini maka ada 6 siswa dari kelompok
berbeda yang mendapat nomor urut 1, begitu pula nomor urut 2 ada 6 siswa dan
seterusnya. Selanjutnya guru membagikan soal kelompok yang berisi tentang
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penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Guru juga membagikan media/ alat
peraga. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab soal-soal yang diberikan
guru. Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok. Setelah semua
kelompok selesai mengerjakan soal guru menyuruh siswa untuk bersiap-siap
membahas soal. Agar siswa lebih bersemangat, guru mengajak siswa untuk bermain
tepuk nama. Setelah siswa siap untuk membahas soal, guru mengeluarkan nomor
acak untuk mengundi nomor siswa. Nomor yang keluar akan menentukan siswa yang
membahas soal. Salah satu siswa mengambil nomor acak dan guru membacakan
nomor yang keluar. Siswa yang nomornya keluar mengacungkan jari dan guru
menunjuk secara acak salah satu siswa yang akan membahas. Siswa yang lain
memperhatikan dan menanggapi apakah jawaban yang dibahas benar atau salah. Jika
salah maka guru menunjuk siswa dari kelompok lain yang nomor urutnya sama untuk
membantu membahas soal. Jika masih ada kesalahan maka guru menunjuk siswa dari
kelompok lain yang juga memiliki nomor urut sama. Guru kembali mengeluarkan
nomor acak untuk menentukan siswa yang akan maju dan membahas beberapa soal
yang lain. Demikian seterusnya sampai seluruh soal selesai dibahas. Guru
memberikan reward bagi siswa yang telah maju. Siswa mengerjakan soal evaluasi
tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara individu. Guru
mengakhiri kegiatan inti dengan menyanyikan lagu yang dipilih siswa.
(3)Konfirmasi
Dalam tahap ini. Pengajar membahas pendapat dari beberapa siswa yang
maju. Kemudian pengajar membantu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah
diajarkan
c) Kegiatan Akhir
Guru memberi kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Selanjutnya
siswa dibantu guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Pelajaran diakhiri
dengan guru memberikan tindak lanjut pada siswa untuk mempelajari materi
pengerjaan hitung campuran. Guru menutup pelajaran dengan salam.
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2) Pertemuan Ke-2
Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012. Materi yang
dipelajari pada pertemuan pertama adalah materi mengenai operasi penjumlahan,
pengurangan, dan hitung campuran pada bilangan bulat. Adapun langkah-langkah
pembelajarannya mencangkup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan Awal
Sebelum

dilakukan kegiatan awal,

pengajar

mengadakan kegiatan

pendahuluan dengan mengecek siswa yang tidak hadir serta memeriksa kesiapan
siswa untuk menerima pelajaran. Setelah itu, pada kegiatan awal pengajar
memberikan apersepsi, pengajar bertanya jawab dengan siswa untuk menggali
pengetahuan siswa mengenai sejauh mana pengetahuan peserta didik mengenai
materi bilangan bulat.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
inquiri, pengamatan, diskusi kelompok, demonstrasi, dan penugasan. Kegiatan inti
meliputi 3 tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.
(1)Eksplorasi
Pengajar menghubungkan apersepsi yang di berikan pada awal kegiatan
dengan materi bilangan bulat. Selanjutnya, siswa menyimak materi yang disampaikan
oleh guru.
(2)Elaborasi
Dalam tahap elaborasi, guru belum menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). guru menjelaskan tentang
penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat disertai contoh-contoh
dan dilengkapi dengan demonstrasi penggunaan media atau alat peraga. Dalam
pertemuan ini guru menggunakan media atau alat peraga “jarum garis bilangan” yang
bisa digunakan untuk mempermudah siswa dalam menghitung penjumlahan atau
pengurangan bilangan bulat saat bekerja sama dalam kelompoknya. Selanjutnya guru
menuliskan soal di papan tulis sebagai latihan awal. Siswa secara klasikal menjawab
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soal dari guru. Guru kemudian memberi soal rebutan untuk siswa dan menyuruh
siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. Guru mengajak siswa untuk memberi
tepuk tangan kepada siswa yang telah mengerjakan soal dengan benar sebagai rasa
penghargaan. Siswa yang mengerjakan soal tersebut diberi reward atau hadiah oleh
guru. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk oleh
guru. Siswa terbagi dalam 6 kelompok. Setelah terbentuk kelompok guru
membagikan nomor urut pada setiap siswa dalam kelompok. Setiap kelompok
mempunyai 5 anggota, 1 siswa memperoleh nomor urut 1, 1 siswa yang lain
memperoleh nomor urut 2, 1 siswa yang lain lagi memperoleh nomor urut 3, dan 2
siswa yang lain mendapat nomor urut 4 dan 5. Dengan aturan seperti ini maka ada 6
siswa dari kelompok berbeda yang mendapat nomor urut 1, begitu pula nomor urut 2
ada 6 siswa dan seterusnya. Selanjutnya guru membagikan soal kelompok yang berisi
tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Guru juga membagikan media/
alat peraga. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab soal-soal yang
diberikan guru. Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok.
Setelah semua kelompok selesai mengerjakan soal guru menyuruh siswa untuk
bersiap-siap membahas soal. Agar siswa lebih bersemangat, guru mengajak siswa
untuk bermain tepuk nama. Setelah siswa siap untuk membahas soal, guru
mengeluarkan nomor acak untuk mengundi nomor siswa. Nomor yang keluar akan
menentukan siswa yang membahas soal. Salah satu siswa mengambil nomor acak dan
guru membacakan nomor yang keluar. Siswa yang nomornya keluar mengacungkan
jari dan guru menunjuk secara acak salah satu siswa yang akan membahas. Siswa
yang lain memperhatikan dan menanggapi apakah jawaban yang dibahas benar atau
salah. Jika salah maka guru menunjuk siswa dari kelompok lain yang nomor urutnya
sama untuk membantu membahas soal. Jika masih ada kesalahan maka guru
menunjuk siswa dari kelompok lain yang juga memiliki nomor urut sama. Guru
kembali mengeluarkan nomor acak untuk menentukan siswa yang akan maju dan
membahas beberapa soal yang lain. Demikian seterusnya sampai seluruh soal selesai
dibahas. Guru memberikan reward atau penghargaan bagi siswa yang telah maju.
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Siswa mengerjakan soal evaluasi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan
bulat secara individu. Guru mengakhiri kegiatan inti dengan menyanyikan lagu yang
dipilih siswa.
(3)Konfirmasi
Dalam tahap ini. Pengajar membahas pendapat dari beberapa siswa yang
maju. Kemudian pengajar membantu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah
diajarkan
d) Kegiatan Akhir
Guru memberi kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Selanjutnya
siswa dibantu guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Pelajaran diakhiri
dengan guru memberikan tindak lanjut pada siswa untuk mempelajari materi
pengerjaan hitung campuran. Guru menutup pelajaran dengan salam..
c. Observasi
Pada tahap ini peneliti mengadakan pengamatan terhadap proses
pembelajaran. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas dalam melaksanakan
pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan lembar
observasi. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan siswa dalam
pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kemampuan berhitung bilangan bulat
siswa. Observasi juga diperlukan untuk mendapatkan data mengenai kinerja peneliti
pada saat penelitian. Guru kelas (observer) mengamati kesesuaian pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun
sebelumnya.
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan I adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori sangat baik
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori sangat baik
3) Keaktifan siswa dalam kategori sangat baik
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori sangat baik
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori baik
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6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori sangat baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori sangat baik
8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori
sangat baik
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori sangat baik
10) Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori baik
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan II adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori sangat baik
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori sangat baik
3) Keaktifan siswa dalam kategori sangat baik
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori sangat baik
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori sangat baik
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori sangat baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori sangat baik
8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori
sangat baik
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori sangat baik
10) Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori baik
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan I adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori kurang
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori sangat kurang
3) Keaktifan siswa dalam kategori kurang
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori kurang
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori kurang
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori baik
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Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori

kurang
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori kurang
10)Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori sangat kurang
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan II adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori baik
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori kurang
3) Keaktifan siswa dalam kategori kurang
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori baik
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori kurang
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori baik
8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori baik
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori baik
10)Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori kurang
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian observasi
kegiatan pembelajaran siswa pada partemuan I dan pertemuan II dalam siklus I
mencapai kategori kurang.
Adapun hasil pengamatan terhadap kinerja guru pada pertemuan I adalah
sebagai berikut:
1) Persiapan guru memulai kegiatan pembelajaran dalam kategori baik
2) Kemampuan memberikan apersepsi dalam kategori kurang
3) Keterampilan guru mengajukan pertanyaan dalam kategori kurang
4) Kemampuan guru menyampaikan materi dalam kategori baik
5) Kemampuan guru mengelola kelas dalam kategori baik
6) Kemampuan mengelola waktu pelajaran dalam kategori baik
7) Diskusi dan penjelasan konsep dalam kategori kurang
8) Perhatian guru terhadap siswa dalam kategori baik
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9) Pengembangan aplikasi dalam kategori baik
10) Kemampuan menutup pelajaran dalam kategori baik
Adapun hasil pengamatan terhadap kinerja guru pada pertemuan II adalah
sebagai berikut:
1) Persiapan guru memulai kegiatan pembelajaran dalam kategori baik
2) Kemampuan memberikan apersepsi dalam kategori kurang
3) Keterampilan guru mengajukan pertanyaan dalam kategori baik
4) Kemampuan guru menyampaikan materi dalam kategori baik
5) Kemampuan guru mengelola kelas dalam kategori baik
6) Kemampuan mengelola waktu pelajaran dalam kategori kurang
7) Diskusi dan penjelasan konsep dalam kategori baik
8) Perhatian guru terhadap siswa dalam kategori baik
9) Pengembangan aplikasi dalam kategori baik
10) Kemampuan menutup pelajaran dalam kategori baik
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian observasi
kinerja guru pada partemuan I dan pertemuan II dalam siklus I mencapai kategori
baik.
d. Refeksi
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari kolaborasi dengan guru kelas,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa keaktifan siswa dalam bertanya dan berpendapat
masih rendah. Guru harus memotivasi terlebih dahulu baru siswa berani menjawab
pertanyaan guru atau maju mengerjakan soal di depan kelas. Selain itu, kesungguhan
sebagian besar siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru masih
rendah dan belum optimal. Keaktifan dan kekompakan siswa dalam kerja sama
kelompok juga belum maksimal karena siswa malu-malu dan tidak terbiasa dengan
kelompok yang heterogen dalam jenis kelamin. Siswa kelas IV A SD Bendungan 1
Kedawung Sragen biasanya jika berkelompok selalu homogen dalam jenis kelamin
sehingga keadaan tersebut membuat siswa cukup sulit untuk bekerja sama.
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Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti
mencari solusi dengan memberikan arahan yang lebih jelas pada siswa. Selain itu,
peneliti juga mencoba untuk membiasakan siswa bekerja sama dengan lawan jenis
sehingga siswa tidak malu-malu dan bisa kompak dalam kerja sama kelompok. Hal
ini dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Untuk memotivasi siswa,
peneliti memberikan reward berupa penghargaan baik secara verbal maupun non
verbal agar siswa lebih berani lagi dalam menyampaikan pendapat, menjawab
pertanyaaan atau bertanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti mengadakan
tindakan untuk siklus berikutnya. Adapun hasil nilai evaluasi yang diperoleh pada
siklus I dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 117 .
Data perolehan nilai Matematika siswa kelas IV A SD Negeri Bendungan 1
Kedawung Sragen materi bilangan bulat di atas dapat disajikan dalam bentuk daftar
distribusi frekuensi seperti di bawah ini:
Tabel 2. Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Matematika Materi Bilangan Bulat
Siswa Kelas IVA SDN Bendungan 1 Kedawung Sragen Pada Siklus I
No

Interval Nilai

Frekuensi

Persentasi (%)

Keterangan

1

35 – 44

2

6,45

Di bawah KKM

2

45 – 54

4

12,90

Di bawah KKM

3

55 – 64

7

22,58

Di bawah KKM

4

65 – 74

10

32,27

Di atas KKM

5

75 – 84

4

12,90

Di atas KKM

6

85 – 94

2

6,45

Di atas KKM

7

95 - 104

2

6,45

Di atas KKM

31

100

-

Jumlah

Ketuntasan Klasikal = (18 : 31) x 100 = 58,06 %
Ketidaktuntasan = (13 : 31) x 100 = 41,94 %
Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I di atas selama dua kali pertemuan,
dapat diketahui nilai pembelajaran Matematika seperti di bawah ini:
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1) Pada pertemuan pertama, siswa yang memperoleh nilai 35-44 ada 2 siswa atau
6,45%, nilai 45-54 ada 7 siswa atau 22,58%, nilai 55-64 ada 9 siswa atau 29,04%,
nilai 65-74 ada 7 siswa atau 22,58%, nilai 75-84 ada 2 siswa atau 6,45%, nilai 8594 ada 4 siswa atau 12,90%, dan siswa yang mendapat nilai 95-104 adalah 0
siswa atau 0%. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada pertemuan 1 sebesar
63,87.
2) Pada pertemuan kedua, siswa yang memperoleh nilai 35-44 ada 4 siswa atau
12,90%, nilai 45-54 ada 3 siswa atau 9,68%, nilai 55-64 ada 7 siswa atau 22,58%,
nilai 65-74 ada 9 siswa atau 29,04%, nilai 75-84 ada 2 siswa atau 6,45%, nilai 8594 ada 4 siswa atau 12,90% dan nilai 95-104 ada 2 siswa atau 6,45%. Dengan
demikian rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebesar 67,10.
Nilai rata-rata dari hasil evaluasi siswa pada pertemuan I dan pertemuan II
siklus I adalah 65,48. Siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 13 siswa atau
sebesar 41,94 %.. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di atas KKM ada 18 siswa
atau sebesar 58,06 % Adapun data perolehan nilai Matematika pada siklus I dapat
disajikan pada grafik berikut ini:
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Gambar 14. Grafik Nilai Matematika Siswa Kelas IVA SD Negeri Bendungan 1
Kedawung Sragen Pada Siklus I
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3. Siklus II
Tindakan siklus II dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan
pertama terdiri dari 2 jam pelajaran (2 X 35 menit) yang dilaksanakan pada tanggal
28 Mei 2012. Sedangkan pertemuan kedua pada tanggal 29 Mei 2012 selama 2 jam
pelajaran (2 X 35menit)
a. Perencanaan
Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan tindakan pada siklus I sudah
menunjukkan adanya peningkatan nilai matematika bilangan bulat pada siswa kelas
IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung pada tahun pelajaran 2011/ 2012, tetapi
belum maksimal. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh guru
dalam melaksanakan tindakan pada siklus II ini sebagai upaya untuk mengatasi
berbagai kekurangan yang ada, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Guru menyampaikan materi dan informasi pembelajaran dengan lebih jelas dan
memberikan arahan kembali kepada siswa tentang tahapan-tahapan kerja
kelompok dengan model pembelajaran kooperatif (NHT).
2) Memberikan pengertian kepada siswa tentang kerja kelompok dengan lawan jenis
sehingga siswa lebih kompak dalam kelompok.
3) Memberikan motivasi kepada siswa misalnya dengan memberikan penghargaan
baik verbal maupun non verbal.
4) Guru memperbaiki pengelolaan kelas dengan membuat pembelajaran yang
menarik bagi siswa.
Adapun deskripsi perencanaan siklus II adalah sebagai berikut:
a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Peneliti dibantu oleh guru kelas IVA untuk menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Matematika selama 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x
35 menit setiap pertemuannya. RPP yang disusun meliputi: standar kompetensi,
kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dampak pengiring, materi
pembelajaran, metode dan model pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran,
sumber dan media pembelajaran, serta penilaian (lihat lampiran 17 halaman 136 )
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b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung
Fasilitas dan sarana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran
adalah:
(1) Ruang kelas didesain seperti biasa, yaitu secara klasikal. Hanya saja, pada saat
pembelajaran berlangsung, jarak antara teman sebangku agak direnggangkan,
agar pada saat diadakan evaluasi, dapat meminimalkan terjadinya peristiwa saling
menyontek antar siswa. Selain itu, disiapkan satu meja khusus untuk meletakkan
media.
(2) Menyiapkan media berupa LCD dan laptop yang bertujuan umtuk menunjang
pembelajaran. Selain itu, disiapkan pula camera digital dan handycam untuk
digunakan sebagai sarana dokumentasi proses pembelajaran Matematika materi
bilangan bulat.
c) Menyiapkan lembar pengamatan dan lembar penilaian
Lembar pengamatan digunakan untuk merekam segala aktivitas siswa
selama pelaksanaan pembelajaran Matematika berlangsung. Pengamatan yang
dilakukan meliputi pengamatan terhadap kedisiplinan siswa, kesiapan siswa
menerima pelajaran, keaktifan siswa, kreativitas siswa dan penilaian kinerja guru
(peneliti) oleh observer (guru kelas IVA) dapat dilihat pada lampiran 20 dan 21
halaman 156-167.
b. Tindakan
Dalam pelaksanaan tindakan ini, peneliti berkolaborasi dengan guru
menerapkan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dengan
menggunakan media garis bilangan. Peneliti bertindak sebagai pengajar dan guru
kelas IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen bertindak sebagai observer
atau pengamat.
1) Pertemuan Ke-1
Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012. Materi yang dipelajari
pada pertemuan pertama adalah materi mengenai operasi penjumlahan, pengurangan,
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dan hitung campuran pada bilangan bulat. Adapun langkah-langkah pembelajarannya
mencangkup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan Awal
Sebelum dilakukan kegiatan awal, guru (peneliti) mengadakan kegiatan
pendahuluan dengan mengecek siswa yang tidak hadir serta memeriksa kesiapan
peserta didik untuk menerima pelajaran. Setelah itu, pada kegiatan awal guru
memberikan apersepsi, guru bertanya jawab dengan siswa untuk menggali sejauh
mana pengetahuan siswa mengenai materi bilangan bulat seperti penjumlahan,
pengurangan, dan hitung campuran pada bilangan bulat.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
inquiri, pengamatan, diskusi kelompok, demonstrasi, NHT (Numbered Heads
Together) dan penugasan. Kegiatan inti meliputi 3 tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi
dan konfirmasi.
(1) Eksplorasi
Guru menghubungkan apersepsi yang di berikan pada awal kegiatan dengan
materi bilangan bulat. Selanjutnya, siswa menyimak materi yang disampaikan oleh
pengajar.
(2) Elaborasi
Dalam tahap elaborasi, guru mulai menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Guru menjelaskan tentang
penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat disertai contoh-contoh
dan dilengkapi dengan demonstrasi penggunaan media/ alat peraga. Dalam pertemuan
ini guru menggunakan alat peraga “garis maju mundur” yang bisa digunakan untuk
mempermudah siswa dalam menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan
bulat saat bekerja sama dalam kelompok.
Selanjutnya guru menuliskan soal di papan tulis sebagai latihan awal. Siswa
secara klasikal menjawab soal dari guru. Guru kemudian memberi soal rebutan untuk
siswa dan menyuruh siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. Beberapa siswa
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mengacungkan jari dan guru menunjuk siswa untuk mengerjakan soal. Guru
mengajak siswa untuk memberi tepuk tangan kepada siswa yang telah mengerjakan
soal dengan benar sebagai rasa penghargaan. Siswa yang mengerjakan soal tersebut
diberi reward atau hadiah oleh guru agar semakin termotivasi dalam belajar.
Siswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk
oleh guru. Siswa terbagi dalam 6 kelompok. Setelah terbentuk kelompok guru
membagikan nomor urut pada setiap siswa dalam kelompok. Setiap kelompok
mempunyai 5 anggota, 1 siswa memperoleh nomor urut 1, 1 siswa yang lain
memperoleh nomor urut 2, 1 siswa yang lain lagi memperoleh nomor urut 3, dan 2
siswa yang lain mendapat nomor urut 4 dan 5. Dengan aturan seperti ini maka ada 6
siswa dari kelompok berbeda yang mendapat nomor urut 1, begitu pula nomor urut 2
ada 6 siswa dan seterusnya.
Selanjutnya guru membagikan soal kelompok yang berisi tentang
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Guru juga membagikan media/ alat
peraga. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab soal-soal yang diberikan
guru. Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok. Setelah semua
kelompok selesai mengerjakan soal guru menyuruh siswa untuk bersiap-siap
membahas soal. Agar siswa lebih bersemangat, guru mengajak siswa untuk bermain
tepuk nama.
Setelah siswa siap untuk membahas soal, guru mengeluarkan nomor acak
untuk mengundi nomor siswa. Nomor yang keluar akan menentukan siswa yang
membahas soal. Salah satu siswa mengambil nomor acak dan guru membacakan
nomor yang keluar. Siswa yang nomornya keluar mengacungkan jari dan guru
menunjuk secara acak salah satu siswa yang akan membahas. Siswa yang ditunjuk
oleh guru, membahas beberapa soal di depan kelas. Siswa yang lain memperhatikan
dan menanggapi apakah jawaban yang dibahas benar atau salah. Jika salah maka guru
menunjuk siswa dari kelompok lain yang nomor urutnya sama untuk membantu
membahas soal. Jika masih ada kesalahan maka guru menunjuk siswa dari kelompok
lain yang juga memiliki nomor urut sama. Guru kembali mengeluarkan nomor acak
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untuk menentukan siswa yang akan maju dan membahas beberapa soal yang lain.
Demikian seterusnya sampai seluruh soal selesai dibahas. Guru memberikan reward
bagi siswa yang telah maju. Guru mengakhiri kegiatan inti dengan menyanyikan lagu
yang di pilih siswa. Siswa mengerjakan soal evaluasi tentang penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat secara individu.
(3) Konfirmasi
Dalam tahap ini. Pengajar membahas pendapat dari beberapa siswa yang
maju. Kemudian pengajar membantu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah
diajarkan
c) Kegiatan Akhir
Guru memberi kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Selanjutnya
siswa dibantu guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Pelajaran diakhiri
dengan guru memberikan tindak lanjut pada siswa untuk mempelajari materi
pengerjaan hitung campuran. Guru menutup pelajaran dengan salam..
2) Pertemuan Ke-2
Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012. Materi yang
dipelajari pada pertemuan pertama adalah materi mengenai operasi penjumlahan,
pengurangan, dan hitung campuran pada bilangan bulat. Adapun langkah-langkah
pembelajarannya mencangkup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan Awal
Sebelum

dilakukan kegiatan awal,

pengajar

mengadakan kegiatan

pendahuluan dengan mengecek siswa yang tidak hadir serta memeriksa kesiapan
siswa untuk menerima pelajaran. Setelah itu, pada kegiatan awal pengajar
memberikan apersepsi, pengajar bertanya jawab dengan siswa untuk menggali
pengetahuan siswa mengenai sejauh mana pengetahuan peserta didik mengenai
materi bilangan bulat.
b) Kegiatan Inti
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Kegiatan inti dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
diskusi, demonstrasi, dan NHT (Numbered Heads Together). Kegiatan inti meliputi 3
tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.
(1) Eksplorasi
Pengajar menghubungkan apersepsi yang di berikan pada awal kegiatan
dengan materi bilangan bulat. Selanjutnya, siswa menyimak materi yang disampaikan
oleh guru.
(2) Elaborasi
Dalam tahap elaborasi, guru belum mulai model pembelajaran kooperatif
tipe NHT (Numbered Heads Together). guru menjelaskan tentang penjumlahan
bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat disertai contoh-contoh dan dilengkapi
dengan demonstrasi penggunaan media/alat peraga. Dalam pertemuan ini guru
menggunakan alat peraga “garis maju mundur” yang bisa digunakan untuk
mempermudah siswa dalam menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan
bulat saat bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya guru menuliskan soal di papan
tulis sebagai latihan awal. Siswa secara klasikal menjawab soal dari guru. Guru
kemudian memberi soal rebutan untuk siswa dan menyuruh siswa untuk mengerjakan
soal di depan kelas. Guru mengajak siswa untuk memberi tepuk tangan kepada siswa
yang telah mengerjakan soal dengan benar sebagai rasa penghargaan. Siswa yang
mengerjakan soal tersebut diberi reward atau penghargaan atau hadiah oleh guru.
Siswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk oleh guru.
Siswa terbagi dalam 6 kelompok. Setelah terbentuk kelompok guru membagikan
nomor urut pada setiap siswa dalam kelompok. Setiap kelompok mempunyai 5
anggota, 1 siswa memperoleh nomor urut 1, 1 siswa yang lain memperoleh nomor
urut 2, 1 siswa yang lain lagi memperoleh nomor urut 3, dan 2 siswa yang lain
mendapat nomor urut 4 dan 5. Dengan aturan seperti ini maka ada 6 siswa dari
kelompok berbeda yang mendapat nomor urut 1, begitu pula nomor urut 2 ada 6
siswa dan seterusnya. Selanjutnya guru membagikan soal kelompok yang berisi
tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Guru juga membagikan
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media/alat peraga. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab soal-soal yang
diberikan guru. Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok.
Setelah semua kelompok selesai mengerjakan soal guru menyuruh siswa untuk
bersiap-siap membahas soal. Agar siswa lebih bersemangat, guru mengajak siswa
untuk bermain tepuk nama. Setelah siswa siap untuk membahas soal, guru
mengeluarkan nomor acak untuk mengundi nomor siswa. Nomor yang keluar akan
menentukan siswa yang membahas soal. Salah satu siswa mengambil nomor acak dan
guru membacakan nomor yang keluar. Siswa yang nomornya keluar mengacungkan
jari dan guru menunjuk secara acak salah satu siswa yang akan membahas. Siswa
yang lain memperhatikan dan menanggapi apakah jawaban yang dibahas benar atau
salah. Jika salah maka guru menunjuk siswa dari kelompok lain yang nomor urutnya
sama untuk membantu membahas soal. Jika masih ada kesalahan maka guru
menunjuk siswa dari kelompok lain yang juga memiliki nomor urut sama. Guru
kembali mengeluarkan nomor acak untuk menentukan siswa yang akan maju dan
membahas beberapa soal yang lain. Demikian seterusnya sampai seluruh soal selesai
dibahas. Guru memberikan reward bagi siswa yang telah maju. Siswa mengerjakan
soal evaluasi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara individu.
Guru mengakhiri kegiatan inti dengan menyanyikan lagu yang dipilih siswa.
(3) Konfirmasi
Dalam tahap ini. Pengajar membahas pendapat dari beberapa siswa yang
maju. Kemudian pengajar membantu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah
diajarkan
c) Kegiatan Akhir
Guru memberi kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Selanjutnya
siswa dibantu guru menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Pelajaran diakhiri
dengan guru memberikan tindak lanjut pada siswa untuk mempelajari materi
pengerjaan hitung campuran. Guru menutup pelajaran dengan salam..
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c. Observasi
Pada tahap ini peneliti mengadakan pengamatan terhadap proses
pembelajaran. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas dalam melaksanakan
pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan lembar
observasi. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan siswa dalam
pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kemampuan berhitung bilangan bulat
siswa. Observasi juga diperlukan untuk mendapatkan data mengenai kinerja peneliti
pada saat penelitian. Guru kelas (observer) mengamati kesesuaian pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun
sebelumnya.
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan I adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori sangat baik
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori sangat baik
3) Keaktifan siswa dalam kategori sangat baik
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori sangat baik
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori baik
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori sangat baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori sangat baik
8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori
sangat baik
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori sangat baik
10) Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori baik
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan II adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori sangat baik
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori sangat baik
3) Keaktifan siswa dalam kategori sangat baik
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori sangat baik
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5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori sangat baik
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori sangat baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori sangat baik
8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori
sangat baik
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori sangat baik
10) Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori baik
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan I adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori kurang
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori sangat kurang
3) Keaktifan siswa dalam kategori kurang
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori kurang
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori kurang
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori baik
8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori kurang
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori kurang
10)Keaktifan siswa saat mengikuti pelajaran akan berakhir dalam kategori sangat
kurang
Hasil pengamatan proses pembelajaran siswa pada pertemuan II adalah
sebagai berikut:
1) Kedisiplinan siswa dalam kategori baik
2) Kesiapan siswa menerima pelajaran dalam kategori kurang
3) Keaktifan siswa dalam kategori kurang
4) Kemauan siswa berdiskusi dalam kategori baik
5) Kemampuan siswa melakukan diskusi dalam kategori kurang
6) Keadaan siswa dengan lingkungan belajar dalam kategori baik
7) Respon siswa dalam pembelajaran dalam kategori baik
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8) Kemampuan siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam kategori baik
9) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi dalam kategori baik
10)Keaktifan siswa saat pelajaran akan berakhir dalam kategori kurang
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian observasi
kegiatan pembelajaran siswa pada partemuan I dan pertemuan II dalam siklus I
mencapai kategori kurang.
Adapun hasil pengamatan terhadap kinerja guru pada pertemuan I adalah
sebagai berikut:
1) Persiapan guru memulai kegiatan pembelajaran dalam kategori baik
2) Kemampuan memberikan apersepsi dalam kategori kurang
3) Keterampilan guru mengajukan pertanyaan dalam kategori kurang
4) Kemampuan guru menyampaikan materi dalam kategori baik
5) Kemampuan guru mengelola kelas dalam kategori baik
6) Kemampuan mengelola waktu pelajaran dalam kategori baik
7) Diskusi dan penjelasan konsep dalam kategori kurang
8) Perhatian guru terhadap siswa dalam kategori baik
9) Pengembangan aplikasi dalam kategori baik
10) Kemampuan menutup pelajaran dalam kategori baik
Adapun hasil pengamatan terhadap kinerja guru pada pertemuan II adalah
sebagai berikut:
1) Persiapan guru memulai kegiatan pembelajaran dalam kategori baik
2) Kemampuan memberikan apersepsi dalam kategori kurang
3) Keterampilan guru mengajukan pertanyaan dalam kategori baik
4) Kemampuan guru menyampaikan materi dalam kategori baik
5) Kemampuan guru mengelola kelas dalam kategori baik
6) Kemampuan mengelola waktu pelajaran dalam kategori kurang
7) Diskusi dan penjelasan konsep dalam kategori baik
8) Perhatian guru terhadap siswa dalam kategori baik
9) Pengembangan aplikasi dalam kategori baik
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10) Kemampuan menutup pelajaran dalam kategori baik
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian observasi
kinerja guru pada partemuan I dan pertemuan II dalam siklus I mencapai kategori
baik.
d. Refeksi
Pada siklus I telah dilakukan diskusi yang mendalam dengan guru kelas
tentang proses pembelajaran. Pada siklus II, peneliti juga melaksanakan diskusi
membahas proses pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan lembar
observasi kegiatan siswa terjadi perubahan keaktifan yang cukup berarti. Pada siklus I
siswa belum berani dan masih ragu-ragu/ malu-malu dalam menyampaikan
gagasannya. Namun pada siklus II siswa sudah mempunyai keberanian untuk
bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Demikian juga dalam mengerjakan tugas
kelompok atau diskusi, secara keseluruhan siswa sudah memperlihatkan aktivitas
yang baik. Siswa juga menunjukkan peningkatan kemampuan berhitung. Siswa dapat
menjawab dengan lebih cepat pertanyaan-pertanyaan. Namun ada juga beberapa
hambatan yaitu masih ada beberapa siswa yang sulit untuk menguasai materi.
Dibandingkan dengan siswa yang lain, beberapa siswa ini sedikit ketinggalan dalam
kemampuan menghitung.
Setelah diamati, beberapa siswa ini malu dan takut untuk bertanya jika tidak
paham, bahkan pada teman satu kelompoknya sendiri. Untuk itu guru akan
memperhatikan beberapa siswa ini agar lebih aktif dan berani untuk bertanya jika
tidak paham dengan materi. Selain itu, ada beberapa siswa yang masih malu untuk
bekerja sama dengan kelompoknya karena berbeda jenis kelamin. Untuk itu guru
akan lebih giat lagi memberi motivasi dan mengarahkan siswa agar kemauan bekerja
samanya meningkat. Adapun hasil nilai evaluasi yang diperoleh pada siklus II dapat
dilihat ( lampiran 18 halaman 152).
Data perolehan nilai Matematika siswa kelas IV A SD Negeri Bendungan 1
Kedawung Sragen materi bilangan bulat di atas dapat disajikan dalam bentuk daftar
distribusi frekuensi seperti di bawah ini:
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Tabel 3. Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Matematika
Materi Bilangan Bulat Pada Siswa Kelas IVA SD Negeri Bendungan 1
Kedawung Sragen Pada Siklus II

No

Interval Nilai

Frekuensi

Persentasi (%)

Keterangan

1

55 – 64

3

9,68

Di bawah KKM

2

65 – 74

2

6,45

Di atas KKM

3

75 – 84

7

22,58

Di atas KKM

4

85 – 94

4

12,90

Di atas KKM

5

95 - 104

11

48,39

Di atas KKM

31

100

-

Jumlah

Ketuntasan Klasikal = (28 : 31) x 100 = 90,32 %
Ketidaktuntasan = (3 : 31) x 100 = 9, 68 %

Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus II di atas selama dua kali pertemuan,
dapat diketahui nilai pembelajaran Matematika seperti di bawah ini:
1) Pada pertemuan pertama, siswa yang memperoleh nilai 35-44 ada 0 siswa atau
0%, nilai 45-54 ada 0 siswa atau 0%, nilai 55-64 ada 3 siswa atau 9,68%, nilai 6574 ada 7 siswa atau 22,58%, dan nilai 75-84 ada 4 siswa atau 12,90%, nilai 85-94
ada 9 siswa atau 29,03%, dan siswa yang mendapat nilai 95-104 adalah 8 siswa
atau 25,81%. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada pertemuan 1 sebesar
83,87.
2) Pada pertemuan kedua, siswa yang memperoleh nilai 35-44 ada 0 siswa atau 0%,
nilai 45-54 ada 1 siswa atau 3,23%, dan nilai 55-64 ada 4 siswa atau 12,90%, nilai
65-74 ada 2 siswa atau 6,45%, nilai 75-84 ada 5 siswa atau 16,13%, nilai 85-94
ada 7 siswa atau 22,58% dan nilai 95-104 ada 12 siswa atau 38,71%. Dengan
demikian rata-rata nilai yang diperoleh siswa sebesar 85,80.
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Nilai rata-rata dari hasil evaluasi siswa pada pertemuan I dan pertemuan II
siklus II adalah 84,84. Siswa yang mendapat nilai di atas KKM (65) adalah 28 siswa
atau sebesar 90,32 %. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM (65)
adalah 3 siswa atau sebesar 9,68 %. Adapun data perolehan nilai Matematika pada
siklus II dapat disajikan pada grafik berikut ini:

10
F
8
R
E
K 6
U
E
N 4
S
I
2

0
55-64

65-74

75-84 85-94 95-104
Interval Nilai

Gambar 15. Grafik Nilai Matematika Materi Bilangan Bulat Siswa Kelas IV A
SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen Pada Siklus II

C.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dari data–data penelitian yang ada,
dapat diketahui bahwa ada peningkatan kemampuan berhitung bilangan bulat siswa
kelas IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen melalui model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Peningkatan terlihat dari
perhitungan rata-rata nilai evaluasi yang diperoleh siswa pada kondisi awal (pra
siklus) sebelum dilaksanakan tindakan dan setelah dilaksanakan tindakan siklus I dan
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silkus II yang masing-masing siklusnya dilaksanakan dua kali pertemuan. Hal ini
dapat dilihat pada tabel 4 seperti berikut:
No

Keterangan

Sebelum Tindakan

Setelah Tindakan

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

59,36

65,48

84,84

1

Nilai Rata - rata

2

Jumlah Siswa Tuntas

10

18

28

3

Prosentase Ketuntasan

32,26%

58,06%

90,32%

Tabel 4. Perbandingan Rata-rata Nilai Matematika, Jumlah Siswa Tuntas Dan
Prosentase Ketuntasan Siswa Kelas IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung
Sragen Materi Bilangan Bulat Pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai matematika
siswa dari pra siklus sampai siklus II mengalami peningkatan dari pra siklus yang
awalnya 59,36 menjadi 65,48 pada siklus I. Sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata
matematika siswa meningkat lagi menjadi 84,84. Dari tabel di atas juga dapat
diketahui bahwa jumlah siswa yang nilainya di atas KKM meningkat. Pada pra siklus
jumlah siswa yang dapat mencapai ketuntasan KKM berjumlah 10 siswa. Pada siklus
I jumlah siswa yang dapat mencapai ketuntasan KKM meningkat menjadi 18 siswa
dan pada siklus II menjadi 28. Selain itu jumlah persentase ketercapain KKM siswa
mengalami peningkatan yang signifikan. Pada pra siklus persentase ketuntasan
32,26%, pada siklus I 58,06%, dan pada siklus II 90,32%. Perbandingan Nilai ratarata siswa dan prosentase ketuntasan dapat disajikan pada grafik berikut:
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Gambar 16. Grafik Peningkatan Kemampuan Berhitung Bilangan Bulat Siswa
Kelas IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen Pada Pra Siklus, Siklus I,
dan Siklus II.
Dari data di atas dapat dibuat perbandingan ketidaktuntasan dan ketuntasan
siswa seperti tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Perbandingan Ketidaktuntasan dan Ketuntasan Siswa Pada Prasiklus,
Siklus I, dan Siklus II.
No

Keterangan

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Tuntas

10

32,26

18

58,06

28

90,32

2

Tidak Tuntas

21

67,74

13

41,94

3

9,68

Dari tabel 5 di atas dapat dijelaskan pada prasiklus jumlah siswa yang tuntas
10 siswa atau sebesar 32,26% dan yang tidak tuntas ada 21 siswa atau sebesar
67,74%. Pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas ada 18 siswa atau sebesar 58,06%,
sedangkan siswa yang tidak tuntas berjumlah 13 siswa atau sebesar 41,94%. Pada
siklus II jumlah siswa yang tuntas ada 28 siswa atau sebesar 90,32% dan jumlah
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siswa yang tidak tuntas ada 3 siswa atau sebesar 9,68%. Berdasarkan hasil test pada
siklus II terdapat 3 siswa yang tidak tuntas yaitu Agus Aminudin, Fatia Assanul Baiti,
dan Nasyid Arya S. Setelah dilakukan penelitian ternyata ketiga siswa tersebut
memiliki latar belakang yang hampir sama, yaitu sama-sama berkemampuan rendah,
tidak naik kelas, dan belum bisa membaca dengan lancar. Hasil ini dapat dilihat lebih
jelas pada grafik berikut:
100

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

90
80
70

Nilai/ Prosentase

60
50
40
30
20
10
0
Jumlah Siswa Yang Tuntas

Jumlah Siswa Yang Tidak Tuntas

Prosentase Ketuntasan
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Gambar 17. Grafik Perbandingan Ketidaktuntasan dan Ketuntasan Siswa Pada
Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II.
Berdasarkan pengolahan data dan uraian hasil penelitian di atas dapat
dikatakan bahwa pembelajaran Matematika materi bilangan bulat melalui model
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siswa Kelas
IVA SD Negeri Bendungan 1 Kedawung Sragen yang dilaksanakan oleh peneliti
dinyatakan berhasil.
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BAB V
SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus yang
tiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan, ternyata hipotesis yang dirumuskan telah
terbukti kebenarannya. Pembelajaran dengan penerapan model kooperatif tipe NHT
dapat meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat pada siswa kelas IVA
SD Negeri Bendungan I Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/ 2012.
Dilihat dari rata-rata kelas kemampuan menghitung bilangan bulat terjadi
peningkatan yaitu pada pra siklus 59,36 terjadi peningkatan pada siklus I sebesar
65,48 karena belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka
dilakukan tindakan pada siklus II. Untuk siklus II terjadi peningkatan pada rata-rata
kemampuan menghitung bilangan bulat siswa, yaitu dari 84,84. Maka penelitian pada
siklus II telah mencapai terget capaian.
Selain itu, berdasarkan ketuntasan atau ketercapaian KKM (65), terdapat
peningkatan jumlah siswa yang mendapat nilai di atas KKM (65). Pada prasiklus dari
31 siswa yang dapat mencapai di atas KKM hanya 10 siswa atau sebesar 32,26%.
Pada siklus I jumlah siswa yang mencapai di atas KKM meningkat menjadi 18 siswa
atau sebesar 58,06% Sedangkan pada siklus yang terakhir atau siklus II terdapat 28
siswa yang mencapai di atas KKM atau sebesar 90,32%. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 9,68% Sedangkan pada siklus I ke
siklus II terdapat peningkatan sebesar 48,38%. Dan peningkatan ketuntasan dari
prasiklus sampai siklus II sebesar 58,06%. Dengan demikian penerapan model
pembelajaran kooperatif (NHT) dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran Matematika di kelas IV salah satunya dapat meningkatkan kemampuan
berhitung bilangan bulat siswa kelas IVA SD Negeri Bendungan I Kecamatan
Kedawung Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/ 2012.
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B. Implikasi
Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan pada
penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
pada pembelajaran menghitung bilangan bulat kelas IVA. Model yang digunakan
terdiri dari dua siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2012 dan siklus
II dilaksanakan pada tanggal 28-29 Mei 2012. Dalam setiap pelaksanaan siklus
terdapat empat langkah kegiatan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi,
dan refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan berdaur ulang, sebelum melaksanakan
tindakan dalam setiap siklus perlu adanya perencanaan dengan memperhatikan
keberhasilan siklus sebelumnya. Tindakan dalam setiap siklus dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran. Hal ini berdasar pada analisis perkembangan dari pertemuan
satu ke pertemuan berikutnya dalam satu siklus dan dari analisis perkembangan
peningkatan proses dalam siklus I sampai siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian di atas terbukti bahwa penggunaan Model
Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan
kemampuan menghitung bilangan bulat kelas IVA SD Negeri Bendungan I
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/2012. Sehubungan
dengan penelitian ini maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai
berikut :
1. Implikasi Teoritis
Dari

hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

pembelajaran

dengan

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
dapat meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat pada siswa kelas IVA
hal itu dapat ditinjau dari hal-hal berikut :
Dalam menyajikan materi pelajaran, guru harus dapat memilih media
pembelajaran yang tepat agar siswa mampu menguasai konsep-konsep dalam
pembelajaran dengan baik. Pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif
dapat meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat siswa kelas IVA karena
penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
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dalam pembelajaran bilangan bulat memungkinkan terjadinya interaksi antara guru
dengan siswa dan siswa dengan siswa, proses pembelajaran lebih menarik, dan sikap
belajar siswa dapat ditingkatkan.
Di dalam proses pembelajaran, pemberian motivasi pada siswa juga sangat
penting. Motivasi diberikan agar siswa dapat belajar dengan baik sehingga siswa
mempunyai keinginan untuk berpikir, memusatkan perhatian, dan melaksanakan
kegiatan yang menunjang dalam proses pembelajaran. Motivasi dapat ditanamkan
pada diri siswa dengan memberikan latihan-latihan, memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan memberikan penghargaan terhadap
keberhasilan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pentinganya Model
Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran
bilangan bulat terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
sehingga terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru.
Selain itu, Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
juga dapat meningkatkan kreativitas dan kerja sama kelompok. Presentase
peningkatan hasil belajar kemampuan menghitung bilangan bulat siswa setelah
menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together
(NHT). Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan nilai rata-rata tiap siklus pada
aspek kognitif siswa. Dengan adanya peningkatan ini kondisi kelas menjadi lebih
kondusif dan pada akhirnya peningkatan hasil belajar

kemampuan menghitung

bilangan bulat siswa kelas IVA SD Negeri Bendungan I Kecamatan Kedawung
Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/ 2012 meningkat tinggi.

2. Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk menentukan media dan
strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar
mengajar sehubungan dengan tujuan yang akan dicapai oleh siswa SD Negeri
Bendungan I Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/ 2012.
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Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan
pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru yang
menghadapi masalah yang sejenis yang pada umumnya dimiliki oleh sebagian besar
siswa. Adanya kendala yang dihadapi dalam pembelajaran menghitung bilangan bulat
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) harus
diatasi semaksimal mungkin. Oleh karena itu aspek peningkatan kemampuan belajar
harus diperhatikan sehingga mendukung keberhasilan pembelajaran khususnya dalam
menghitung bilangan bulat.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas IVA
SDN Bendungan 1 Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/
2012, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:
1.

Bagi Sekolah
Hendaknya sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengupayakan
pelatihan bagi guru agar dapat menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif
tipe Numbered Heads Together (NHT) yang tepat sehingga tujuan pembelajaran
dapat tercapai sesuai dengan harapan.

2.

Bagi Guru
a. Sebaiknya guru meningkatkan kompetensi keprofesionalannya dengan
merancang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga siswa
menjadi lebih tertarik dan pembelajaran akan menjadi lebih kondusif dan
bermakna. Hal ini membuat siswa tidak mudah bosan dan tetap termotivasi
untuk mengikuti proses pembelajaran yang

pada akhirnya dapat

meningkatkan kemampuan belajar siswa.
b. Dalam penyampaian materi guru hendaknya menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang
sesuai, sehingga dapat memberikan kemudahan terhadap siswa untuk lebih
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memahami konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu, serta mampu
memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi.
c. Guru hendaknya mengupayakan tindak lanjut terhadap pembelajaran dengan
menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT) pada pembelajaran yang akan dilaksanakan.
3.

Bagi Siswa
a. Siswa hendaknya lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran
menghitung bilangan bulat dengan menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT), sebagai salah satu model
pembelajaran yang menarik, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif
lain dalam memperoleh kemampuan menghitung bilangan bulat yang
optimal.
b. Hendaknya keterampilan Kooperatif lebih ditingkatkan dan usahakan
mempunyai hubungan baik antarsiswa, sehingga mempermudah dalam
proses pembelajaran.

4. Bagi Peneliti Lain
Peneliti yang hendak mengkaji permasalahan yang sama hendaknya lebih
cermat dan lebih mengupayakan pengkajian teori-teori yang berkaitan dengan
pembelajaran yang menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered
Heads Together (NHT) guna melengkapi kekurangan yang ada serta sebagai salah
satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat yang
belum tercakup dalam penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih baik.
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