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Latar belakang dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat. Hanya 37,50 % orang siswa 

dari 32 orang siswa yang mencapai KKM. Tujuan penelitian ini adalah 

menerapkan model cooperative learning tipe number head together untuk 

menganalisis, mendeskripsikan, dan mengetahui peningkatan hasil belajar. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dilaksanakan sebanyak 

dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 

3) observasi, dan 4) refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik non-

tes dan tes,  instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dan soal tes. 

Teknik analisis data digunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan, hasil belajar afektif siswa siklus I memperoleh 

kategori”mulai berkembang dan pada siklus II memperoleh kategori “mulai 

berkembang”. Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar afektif siswa berada 

pada kategori “sedang” dan pada siklus II meningkat menjadi “tinggi”. Sedangkan 

pada hasil belajar psikomotor siswa pada siklus I memperoleh kategori “terampil” 

dan pada siklus II memperoleh kategori “terampil”. Persentase ketuntasan klasikal 

hasil belajar psikomotor siswa berada pada kategori “tinggi” dan pada siklus II 

berada pada kategori “tinggi”. Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus I mencapai kategori “belum tuntas” dan pada siklus II berada 

pada kategori “tuntas”. 

 

Kata kunci : cooperative learning, number head together, hasil belajar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam  

pembangunan di setiap negara. Pendidikan juga cerminan kwalitas suatu 

bangsa. Suatu negara dikatakan maju atau tidak, salah satunya  dilihat dari 

seberapa tinggi kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut. 

Pendidikan juga mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan 

bangsa dan negara. UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 2 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan bahwa Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di 

bidang pendidikan yang merupakan pengamalan Pancasila, dan untuk itu 

pendidikan nasional mengusahakan antara lain: “Pembentukan manusia 

Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu 

mandiri”. 

Pendidikan dasar merupakan fondasi awal dari semua jenjang 

pendidikan formal pada satuan pendidikan selanjutnya. Pendidikan dasar 

diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup 
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dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dasar.  

Pendidikan diarahkan kepada terbinanya manusia Indonesia sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Permendiknas No.41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses menyebutkan : mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar 

belakang dan karakteristik siswa,  serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan 

yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus 

fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. 

Tantangan dalam dunia pendidikan di masa depan sangat dirasakan 

terutama bagi tenaga pengajar yang dituntut untuk menghasilkan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkwalitas tinggi, karenanya dibutuhkan tenaga 

pengajar profesional yang memiliki kompetensi sebagai seorang guru. 

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 pasal 28 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menyatakan bahwa standar kompetensi guru pada jenjang 

pendidikan dasar dan anak usia dini dikembangkan secara utuh ke dalam 

empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, 

dan sosial. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 41 tahun 2007 tentang 

Standar Proses yaitu standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, pengawasan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah dasar pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dilakukan dalam bentuk mata pelajaran. Salah 

satu mata pelajaran yang wajib di sekolah dasar adalah matematika.  
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Menurut Marti dalam Sundayana (2014: 2) bahwa meskipun 

matematika dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun setiap 

orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan 

masalah sehari-hari. Pemecahan tersebut meliputi penggunaan informasi, 

penggunaan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, penggunaan 

pengetahuan tentang menghitung dan yang terpenting adalah kemampuan 

melihat serta menggunakan hubungan-hubungan yang ada. 

Lebih lanjut Muhsetyo , dkk (2008: 1.26) pembelajaran matematika adalah 

proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan 

terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang dipelajari. Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran 

matematika diharapkan mampu menciptakan paradigma siswa terhadap 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Namun, tidak mudah untuk dapat 

menumbuhkan sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

sebab konsep matematika disajikan dalam bentuk abstrak. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Adjie (2006: 37) bahwa substansi materi pelajaran 

matematika bersifat abstrak, karena sifat abstraknya itu maka guru harus 

memulai dalam belajar matematika dari konkret menuju abstrak. 

Sebelum penelitian peneliti melakukan survey dibeberapa SD salah 

satunya adalah SD Negeri 2 Metro Pusat. Setelah survey peneliti memutuskan 

melakukan penelitian di SD Negeri 2 Metro Pusat karena terdapat beberapa 

nilai hasil belajar mata pelajaran yang rendah, salah satunya adalah 

matematika. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di SD tersebut. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pembelajaran 

matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Metro Pusat, diperoleh bahwa 

metode konvensional merupakan pilihan utama dalam proses pembelajaran. 

Komunikasi yang terjadi sebatas komunikasi satu arah saja, guru 

mendominasi komunikasi ketika pembelajaran berlangsung, terdapat siswa 

yang bermain dengan temannya, mengerjakan soal yang ada di buku panduan 

siswa, bermain dengan alat tulisnya, menggambar di buku tulisnya, dan masih 

banyak lainnya. Berdasarkan penelusuran dokumen, juga diketahui rendahnya 

persentase ketuntasan hasil belajar matematika sebagimana disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1. Distribusi klasifikasi nilai hasil mid semester matematika siswa 

kelas V SD N 2 Metro Pusat 

  

No Nilai Mid Frekuensi Persentase Keterangan 

1 47-55   3     9,375 % Belum Tuntas 

2 56-64 17   53,125 % Belum Tuntas 

3 65-73   8   25,000 % Tuntas 

4 74-82   4   12,500 % Tuntas 

Jumlah 32 100,000 %  

(Sumber: Dokumentasi hasil mid semester matematika siswa kelas V SD N 2 

Metro Pusat 2015.2016) 

 

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa nilai KKM yang ditentukan 

adalah 65, dari 32 orang siswa kelas V terdapat 12 orang (37,50%) saja yang 

tuntas hasil belajarnya, selebihnya belum tuntas. Ini menunjukkan hasil 

persentase ketuntasan hasil belajar matematika rendah. Walaupun nilai KKM 

yang ditetapkan oleh sekolah 65, nilai tersebut masih di bawah standar 

nasional yang telah ditetapkan yaitu 75. Menurut Mulyasa (2013: 131) 

mengemukakan dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dan karakter 

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri 
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siswa seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Apa yang telah 

dijelaskan oleh Mulyasa tersebut, maka siswa kelas V SD Negeri 2 Metro 

Pusat dikatakan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat masih 

rendah. 

Permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan  berlarut-larut, hendaknya 

dicarikan solusi, salah satunya menggunakan model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk penguasaan akademik adalah model cooperative 

learning tipe number head together yang kurang optimal digunuakan oleh 

guru. Number Head Together pertama kali dikembangkan oleh Spenser 

Kagen pada tahun 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut 

 Menurut La Iru dan La Ode Safiun dalam Hamdayana (2014: 175) 

pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan akademik. Model pembelajaran ini memiliki beberapa 

keunggulan yaitu 1) melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai 

pendapat orang lain, 2) melatih siswa untuk bisa menjadi tutor sebaya, 3) 

memupuk rasa kebersamaan, dan 4) membuat siswa menjadi  terbiasa dengan 

perbedaan 
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Berdasarkan uraian di atas,  peneliti  tertarik untuk  mengangkat judul 

dalam proposal ini, yaitu: “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 

Number Head Together untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Kelas 

V SD Negeri 2 Mtero Pusat” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Komunikasi yang terjadi sebatas komunikasi satu arah. 

3. Penggunaan metode konvensional menjadi pilihan utama dari proses 

pembelajaran. 

4. Rendahnya hasil belajar matematika. 

5. Guru belum optimal menggunakan model cooperative learning tipe 

number head together. 

6. Nilai KKM yang ditetapkan masih rendah dari yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini yakni, “ Bagimana hasil belajar matematika kelas V SD Negeri 

2 Metro Pusat menggunakan model cooperative learning tipe number head 

together ?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan 

mengetahui peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model 

cooperative learning tipe number head together siswa kelas V SD Negeri 2 

Metro Pusat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah: 

1. Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan akademik, 

sehingga dapat membantu penguasaan materi dan meningkatkan hasil 

belajar siswa 

2. Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya guru dapat mengembangkan 

pembelajaran dengan model yang bervariasi  dalam rangka memperbaiki 

kualitas pembelajaran bagi siswanya. 

3. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif untuk kepala 

sekolah guna meningkatkan saran dan prasarna guna kemajuan SD Negeri 

2 Metro Pusat. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Model cooperative learning tipe number head together dan hasil belajar 

siswa kelas V SDN 2 Metro Pusat 

2. Hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Cooperative Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Mengajar bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran pada siswa, 

melainkan yang terpenting adalah bagaimana bahan pelajaran tersebut 

dapat disajikan dan dipelajari oleh siswa secara efisien dan efektif. Dalam 

pembelajaran sangat diperlukan adanya cara untuk menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Agar tujuan tersebut tercapai dengan baik maka diperlukan 

kemampuan dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran 

Menurut Sutikno (2014: 58) model pembelajaran ialah kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam 

pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Menurut Komalasari (2013: 57) model pembelajaran pada daarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan khas dari oleh guru. Artinya, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. 

Joyce dan Weil dalam Rusman (2012: 133) model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 
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kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lain. 

Disimpulkan dari beberapa para ahli tersebut bahwa model 

pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di sekolah dasar yang terdiri dari perencanaan kurikulum, 

metode, dan strategi yang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakn. Model pembelajaran membantu dalam membuatdesain 

materi-materi pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi kurikulum 

yang ada di sekolah dan menata ruang pembelajaran agar sesuai dengan 

kondisi dan psikis siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan 

 

2. Macam-macam Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu yang 

memiliki beberapa macam. Menurut Trianto (2011: 41) menyebutkan 

beberapa model pembelajaran, diantaranya: 

a. Direct Intruction, yaitu suatu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan 

dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

b. Cooperative Learning, dimana dalam kelas kooperatf siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4-6 

orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis 

kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain saling membantu 

c. Problem Based Instruction, adalah interaksi antara stimulus 

dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan 

lingkungan 

d. Contextual Teaching and Learning, yaitu merupakan suatu 

konsepsi yang membantu gurumengaitkan konten mata 

pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 
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dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga 

negara, dan tenaga kerja 

e. Pembelajaran Model Diskusi Kelas, dalam pembelajaran diskusi 

mempunyai arti suatu situasi dimana guru dengan siswa atau 

siswa dengan siswa yng lain saling bertukar pendapat secara 

lisan, saling berbagi gagasan dan pendapat 

 

Menurut Arends dalam Trianto (2009: 25) menyeleksi enam model 

pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, 

yaitu: presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran 

kooperatif, pengajaran bermasalah, dan diskusi kelas. Para pakar model 

pembelajaran berpendapat bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang 

paling baik diantara yang lainnya, karena masing-masing model 

pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diujicobakan untuk 

mengerjakan materi pembelajaran tertenu. 

Beberapa model pembelajaran yang telah dipaparkan, perlu kiranya 

diseleksi model pembelajaran mana yang sesuai untuk mengajarkan suatu 

materi tertentu. Pada penelitian yang dilaksanakan peneliti memilih model 

cooperative learning karena model tersebut mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan belajar secara berkelompok dan siswa aktif saat 

pembelajaran. 

 

3. Model Cooperative Learning 

Pembelajaran kooperatf adalah model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasamauntuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Hosnan (2014: 234) model pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. 
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Tom V. Savage dalam Majid (2013: 175) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan satu pendekatan yang menekankan 

kerjasama dalam kelompok-kelompok. Menurut Sanjaya (2013: 242) 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran menggunakan 

sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang 

yang mempunyai latar belakang akademik, jenis kelamin, ras, atau suku 

yang berbeda (heterogen). 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa dalam suatu kelompok belajar dan siswa bertanggung 

jawab dalam belajar untuk dirinya sendiri 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learnig 

Model pembelajaran selalu memiliki keunggulan dan kelemahan 

ketika diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Sebagaimana 

Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2011: 24) mengemukakan keunggulan 

dan kelemahan cooperative learning sebagai berikut: 

a. Keunggulan yang diperoleh didalam pembelajaran cooperative 

learning yaitu: (1) saling ketergantungan yang positif, (2) adanya 

pengakuan dalam merespon perbedaan individu, (3) siswa 

dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, (4) suasana 

 kelas yang rileks  dan menyenangkan, (5) terjalinnya hubungan 

yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru, dan (6) 

memiliki banyak kesempatan untuk meng-ekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 

 

b. Kelemahan yang diperoleh dalam pembelajaran cooperative 

learning yaitu: (1) guru harus mempersiapkan pembelajaran 

secara  matang,  disamping  itu  memerlukan  lebih  banyak 

tenaga, pemikiran dan waktu, (2) agar proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat 

dan biaya yang cukup memadai, (3) selama kegiatan diskusi 
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kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan  

yang  sedang  dibahas  meluas  hingga  banyak yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan, dan (4) saat diskusi kelas, 

terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa 

yang lain menjadi pasif. 

 

5. Langkah-langkah Model Cooperative Learning 

Model Pembelajaran Kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

bersifat kerja sama dalam kelompok. artinya bahwa model pembelajaran 

kooperatif ini dapat menggalakkan siswa dan secara tidak langsung siswa dapat 

termotivasi, senang dalam mengikuti pelajaran/tidak jenuh, untuk berinteraksi 

secara aktif dan positif dalam kelompok. ini artinya ada pertukaran ide antar 

siswa ke arah suasana yang  membangkitkan potensi siswa. Dalam model ini, 

proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa, namun siswa 

dapat saling membelajarkan sesama teman siswa lainnya. 

Menurut Wahyu (2014: http://area.blogwahyu.com/p/blog-page_30.html) 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan model 

kooperatif: 

Tahap 1 menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

Tahap 2 menyampaikan informasi 

Tahap 3 megorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar 

Tahap 4 membimbing siswa ke dalam beberapa kelompok belajar 

Tahap 5 melakukan evaluasi 

Tahap 6 memberikan penghargaan 

.  

 

6. Tipe-tipe Model Cooperative Learning 

Semua tipe cooperative learning memiliki ciri khas dan baik 

digunakan dalam pembelajaran. Guru berhak memilih tipe yangakan 

digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 

Huda (2013: 101) model cooperative learning di bagi menjadi : 

a. Cooperative Learning tipe Student Team Learning 

http://area.blogwahyu.com/p/blog-page_30.html
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1) Student Team- Achievent Divisions (STAD 

2) Team Game Tournament (TGT) 

3) Jigsaw II 

b. Cooperative Learning tipe Supproted Cooperative Learning 

1) Learning Together (LT)- Circle of Learning (CL) 

2) Jigsaw (JIG) 

3) Jigsaw III (JIG III) 

4) Cooperative Learning Structure (CLS) 

5) Group investigation 

6) Complex Instruction (CI) 

c. Cooperative Learning tipe Informal 

1) Spontaneous Group Discussion (SGD) 

2) Number Head Together (NHT) 

3) Team Product (TP) 

4) Think Pair Share (TPS) 

 

Suprijono (2013: 89) jenis-jenis model  cooperative learning  

diantaranya a) Jigsaw, b) Think Pair Share, c) Number Head Together, d) 

Group Investigation, e) Two Stay Two Stray, f) Make a Match, dan lain-

lain. 

Trianto (2010: 67) walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif 

tidak berubah, terdapat variasi dari model tersebut. Setidaknya 

terdapat empat pendekatan yang seharusnya merupakan bagian dari 

kumpulan strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif yaitu STAD, JIGSAW, investigasi kelompok, TGT, 

pendekatan struktural yang meliputi TPS, NHT. 

 

Bedasarkan  paparan dari ahli, peneliti menyimpulkan menggunakan 

cooperative  learning tipe Number Head Together (NHT) dalam penelitian 

tindakan kelas yang diterapkan, dikarenakan model cooperative  learning 

tipe Number Head Together (NHT) merupakan model cooperative  

learning yang mudah diterapkan bagi guru dan bisa diterapkan pada mata 

pelajaran matematika 
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B. Model Cooperative Learning Tipe Number Head Together 

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Number Head Together 

Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe number head together, karena permasalahan 

yang telah dijelaskan dilatar belakang salah satu penyebabnya rendahnya 

hasil belajar siswa karena hanya terfokus pada guru dan siswa kurang 

aktif, oleh sebab itu peneliti tertarik memilih menggunakan model 

kooperatif tipe number head together karena model pembelajaran tipe 

number head together ini adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang memengaruhi polainteraksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap sumber struktur kelas tradisional. Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran siswa yang lebih aktif dalam mencari materi. 

Number Head Together pertama kali dikembangkan oleh Spenser 

Kagen pada ahun 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Menurut La Iru dan La 

Ode Safiun Arihi dalam Hamdayana (2014: 175), metode number head 

together (NHT) adalah bagian pembelajran kooperatif struktural, yang 

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

memengaruhi pola interaksi siswa. Menurut Slavin dalam Huda (2014: 

203), metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk 

memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Menurut 

Trianto (2013: 82) Number Head Together atau penomoran bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 
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memengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional. 

Berdasarkan uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan model pembelajaran belajar kooperatiftipe NHT siswa dapat 

berbagi tugas dengan kelompoknya, lebih berani dan aktif untuk bertanya, 

dapat belajar untuk  menghargai  pendapat  orang lain dan berani untuk 

menjelaskan ide atau pendapat. Sehingga pembelajaran tersebut jadi lebih 

menyenangkan 

 
2. Karakteristik Model Cooperative Learning Tipe Number Head 

Together 

 

Model-model cooperative learning memiliki karkternya masing-

masing. Menurut Dwitantra (2011: http://igkprawindyadwitantra. 

blogspot.co.id) karakteristik number head together adalah guru menunjuk 

seorang siswa yang akan mewakili kelompoknya. Siswa dipanggil 

berdasarkan nomor yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menunjuk 

siswa tersebut, guru tidak  memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan 

mewakili kelompok tersebut. Hal itu dimaksudkan agar semua siswa selalu 

siap dengan jawabannya dan merupakan upaya yang sangat baik untuk 

meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok.  

Pendapat dari Dwitantra dapat disimpilkan bahwa karakteristik 

number head together adalah guru menunjuk nomor yang telah ditentukan, 

tetapi guru tidak memberitahu siapa perwakilan dari kelompok tersebut. 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learning Tipe Number 

Head Together 

 

Mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran hendaknya guru menggunakan berbagai metode, teknik dan 

model pembelajaran. Dengan adanya inovasi dari guru untuk  

menggunakan model pembelajaran maka diharapkan suasana pembelajaran 

lebih menyenangkan dan mengaktifkan siswa. Dengan terciptanya suasana 

pembelajaran yang menyenangkan yang membangun minat dan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran maka diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa, untuk mencapai proses pembelajaran 

yang menyenangkan maka digunakan model pembelajaran number head 

together yang memiliki beberapa kelebihan, adapun kelebihan yang 

dimiliki oleh model pembelajaran number head together adalah sebagai 

berikut :  

a. Kelebihan Model Pembelajaran Tipe Number Head Together 

 

Menurut Hamdayana (2014: 177) beberapa kelebihan 

model pembelajaran number head together sebagai berikut: 

a. Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai 

pendapat orang lain 

b. Melatih siswa untuk bisa menjadi tutor sebaya 

c. Memupuk rasa kebersamaan 

d. Membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan 

 

b. Kelemahan Model Pembelajaran Tipe Number Head Together 

 

Model number head together (NHT) terdapat beberapa 

kelemahan yang harus diwaspadai , hal ini dilakukan aagar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 
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pembelajaran, menurut Hamdayana (2014: 177) beberapa 

kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe number head 

together sebagai berikut : 

a. Siswa yang sudah terbiasa dengan cara konvensional 

akan sedikit kewalahan 

b. Guru harus bisa memfasilitasi 

c. Tidak semua mendapat giliran 

 

 

4. Langkah-langkah Pembelajaran Model Cooperative Learning Tipe 

Number Head Together 

 

Setiap model, metode, dan strategi pembelajaran memiliki sintaks 

atau langkah. Langkah-langkah pembelajaran number head together 

kemudian dikembangkan oleh Ibrahim dalam Hamdayana (2014: 175) 

menjadi enam langkah sebagai berikut. 

Langkah 1. Persiapan 

 Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pembelajaran 

dengan membuat Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

 

Langkah 2. Pembentukan kelompok 

 Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru 

memberi nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama 

kelompok yang berbeda. Selain itu dalam pembentukan kelompok 

digunakan nilai tes awal (pre-test) sebagai dasar dalam menentukan 

masing-masing kelompok. 

 

Langkah 3. Tiap kelompok harus memiliki buku paket  

 Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok memiliki buku 

paket agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau masalah 

yang diberikan oleh guru. 

 

Langkah 4. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap 

siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, 

setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan 

bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari jawaban yang telah ada 
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dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan 

dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. 

 

Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini guru menyebut satu nomor dan para siswa dari 

tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas 

 

Langkah 6. Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

 

Menurut Huda (2014: 203) sintak atau tahap-tahap pelaksanaan NHT 

pada hakikatnya hampir sama dengan diskusi kelompok, yang rinciannya 

adalah sebagai berikut. 

a. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok 

b. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor 

c. Guru memberi tugas/pertanyaan pada masing-masing kelompok 

untuk mengerjakannya 

d. Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dam memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut 

e. Guru memanggil salah atu nomor secara acak 

f. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban 

dari hasil diskusi kelompok mereka 

 

Berdasarkan penjelasan dari dua ahli, peneliti akan menggunakan 

sintaks atau langkah-langkah model cooperative learning tipe number 

head together yang dikembangkan Huda karena langkah-langkah tersebut 

lebih mudah dilaksanakan karena lebih terperinci langkah-langkahnya. 

 

C. Hasil Belajar Matematika 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 
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pendidikan amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik 

ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga 

sendiri. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah 

laku sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.  

Menurut Kasmadi dan Sunariah, (2014: 29) juga memberikan 

definisi belajar adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, terkendali 

agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada 

diri orang lain. Suatu program pembelajaran yang baik, haruslah 

memenuhi kriteria daya tarik (appeal) , daya guna (efektifitas), dan hasil 

guna (efisiensi). Menurut Susanto (2014: 4)  mengemukakan bahwa belajar 

merupakan suatu aktifitas yang dilakukan seseorang dalam keadaan sadar 

untuk memproleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang 

relatif tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Sedangkan menurut Howard L. Kingskey dalam Hosnan (2014: 3) 

learning is the process by which behaviour (in the broader sence) is 

originated or changed through practice or training (belajar adalah proses 

di mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah menjadi 

praktik atau  latihan. Menurut Masitoh (2009: 3) belajar adalah suatu 

proses atau kegiatan yang dilakukan sehingga membuat suatu perubahan 

perilaku yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Berdasarkan para pendapat ahli diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu guna memperoleh 
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motivasi, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, tingkah laku melalui 

interaksi dengan individu lain dan lingkungan 

 

2. Hakikat Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto (2014: 

5), hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, apektif, dan psikomotorik  sebagai 

hasil dari kegiatan belajar.  

Menurut Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

perubahan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Sejalan dengan Suprijono menurut Bloom dalam Suprijono 

(2012: 6) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowladge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), 

synthesis (mengorganisasikan, membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, 

pre-routine, dan rountinized. 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, sekaligus 

sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian 
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dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan 

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan / 

atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran 

menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian 

kelompok mata pelajaran. 

Kasmadi dan Sunariah (2014: 43) mengemukakan bahwa variabel 

hasil belajar pada tingkat umum, diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Keefektifan pembelajaran diukur dengan tingkatan pencapaian 

pembelajaran. Yakni 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk 

memprediksi efektifitas belajar, yaitu (1) kecermatan pengusaan 

prilaku yang dipelajari, (2) kecepatan untuk kerja, (3) tingkat alih 

untuk belajar, dan (4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 

 

b. Efisiensi pembelajaran diukur dengan rasio antara keefektifan 

dengan jumlah waktu yang dipakai, dan jumlah biaya yang 

digunakan. 

 

c. Daya tarik pembelajaran, diukur dengan mengamati kecendungan 

siswa untuk senang belajar. Erat kaitannya dengan daya tarik dan 

kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, pengukuran siswa belajar 

dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri 

. 

d. Hasil belajar, secara normatif merupakan hasil penilaian terhadap 

kegiatan pebelajaran sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan siswa 

memahami pembelajaran yang dinyatakan dengan nilai berupa huruf 

atau angka. Akan tetapi, secara psikologi menampakan perubahan 

prilaku pada siswa. 

 

Klasifikasi hasil belajar yang digunakan sistem pendidikan nasional 

terdiri dari tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotor. Menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana  (2010: 22) hasil 

belajar terdiri dari tiga ranahyang pembagiannya adalah sebagai berkut. 

a. Ranah Kognitif (Cognitive Domain) yaitu ranah yang mencakup 

kekuatan mental (otak) dan hasil belajar intelektual. Ranah ini terdiri 

dari enam aspek yaitu aspek pengetahuan/ingatan (knowledge) aspek 
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pemahaman (comprehension), aspek aplikasi (aplication), aspek 

analisis (analysis), aspek sintesis (synthesis), dan aspek evaluasi 

(evaluation) 

b. Ranah Afektif (Affective Domain) berkaitan dengan sikap, perasaan, 

emosi, dan respon siswa dalam proses pembelajaran. Ranah ini 

terdiri dari lima aspek yaitu receiving (menerima), responding 

(merespon), valuing (menilai), organizaton (pengaturan), 

internalizing valuing (internalisasi nilai) 

c. Ranah Psikomotorik (Domain Psychomotoric) berkaitan dengan 

penggunaan keterampilan (skill) motor dasar, koordinasi dan, 

pergerakan fisik. Keterampilan teridiri dari enam tingkatan yaitu 

gerakan refleks (keterampilan pada gerak yang tidak sadar), 

keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

kemampuan dibidang fisik, gerakan-gerakan skill, dan kemampuan 

yang berkenaan dengan komonikasi non-decursive 

 

Adapun indikator masing-masing aspek tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Kognitif 

Kompetensi ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam mengauasai bahan pelajaran atau materi yang diajarkan. 

Menurut Poerwanti, dkk, (2008: 1.22) ranah kognitif merupakan ranah 

yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan 

intelektual.  

b. Afektif 

Ranah afektif menurut Poerwanti, dkk, (2008: 1.22) adalah ranah 

yang berkatian dengan pengembangan perasaan, sikap nilai,dan emosi. 

Dalam lingkungan siswa SD banyak sikap yang dapat ditingkatkan 

dan dikembangkan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 

percaya diri dan kerjasama 

1) Percaya diri 
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Kemendikbud (2014: 71) menyatakan bahwa percaya diri 

adalah kondisi mental atau psikologis diri sseorang yang memberi 

keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu 

tindakan. Adapun indikator sikap percaya diri menurut 

Kemendikbud (2014: 71) yakni: 

a. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 

b. Mampu membuat keputusan dengan cepat 

c. Tidak mudah putus asa 

d. Tidak canggung dalam bertindak 

e. Berani presentasi di depan kelas 

f. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

 

Berdasarkan enam indikator di atas dengan menyesuaikan 

kebutuhan di lapangan, maka indikator yang digunakan dalam 

penelitian sikap percaya diri siswa yakni 1) berpendapat atau 

melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, 2) tidak mudah putus asa, 3) 

Berani presentasi di depan kelas, dan 4) berani berpendapat, 

bertanya, atau menjawab pertanyaan guru 

2) Kerjasama 

Menurut Kemendkbud (2013: 24) kerjasama adalah bekerja 

bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama 

saling berbagi tugas an tolong menolong secara ikhlas. 

Kemendikbud (2013: 24) menyebutkan beberapa indikator sikap 

kerjasama sebagai berikut. 

a. Terlihat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau 

sekolah  

b. Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 

c. Bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan 

d. Aktif dalam kerja kelompok 

e. Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok 

f. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi 
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g. Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran 

antara diri sendiri dengan orang lain 

h. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai 

tujuan bersama 

Berdasarkan pemaparan dari sumber indikator di atas dengan 

menyesuaikan kebutuhan di lapangan, maka indikator yang digunakan 

dalam penelitian sikap kerjasama antara lain: 1) kesediaan melakukan 

tugas sesuai kesepakatan, 2) aktif dalam kerja kelompok, 3) 

memusatkan pada tujuan kelompok, dan 4) mencari jalan untuk 

mengatasi perbedaan pendapat pikiran orang lain dengan diri sendiri 

 

c. Psikomotor 

Menurut Uno & Nurdin (2016: 16) ranah psikomotor meliputi 

pencapaian kompetensi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, 

dan kreativitas. Perndapat tersebut sama dengan yang diungkapkan 

Poerwanti, dkk., (2008: 1.22) bahwa ranah psikomotor merupakan 

ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau keterampilan 

motorik siswa. Pada aspek ini peneliti memilih fokus pada aspek 

mengkomunikasikan dan menanya.  

1) Mengkomunikasikan 

Menurut Nasution (2007: 1.44) mengomunikasikan 

adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil 

dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyidikan. 

Kemendikbud (2014: 65) menjelaskan bahwa kegiatan 

mengomunikasikan dapat menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan bedasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 
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atau media lainnya. Selanjutnya. Kemendikbud (2014: 49) 

aktivitas siswa dalam mengomunikasikan dapat berupa 

membuat laporan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusi. 

Menurut KBBI (Setiawan, 2014: http://kbbi.web 

.id/komunikasi) mengkomunikasikan berasal dari kata 

dasar komunikasi yang berarti pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau 

lebih. 

 

Berdasarkan definisi Kemendikbud, maka indikator 

keterampilan mengomunikasikan dalam penelitian ini yakni:  

a) Menyajikan laporan/hasil pengamatan/kesimpulan sesuai 

dengan sumber data yang tepat. 

b) Menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan 

dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis 

2) Menanya  

Menurut KBBI (Setiawan, 2014: http://kbbi. 

web.id/tanya) menanya merupakan kegiatan mengajukan 

pertanyaan. Sedangkan bertanya merupakan suatu kegiatan 

untuk meminta keterangan atau meminta supaya untuk diberi 

tahu tentang sesuatu. Kemendikbud (2013: 213) kriteria 

pertanyaan yang baiik adalah (1) singkat dan jelas, (2) 

menginspirasi jawaban, (3) memiliki fokus, dll. Sedangkan 

indikator kemampuan bertanya anak yakni:  

(1) Intensitas bertanya 

(2) Kejelasan masksud dari pertanyaan, dan 
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(3) Kemampuan berbahasa 

(Tim penyusun, 2014: http://www.bimbingan.org). 

Berdasarkan kajian yang menangani keterampilan di atas, 

maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 

a) Pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas 

b) Berani mengajukan pertanyaan kepada guru 

 

Berdasarkan uraian ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar  merupakan sejumlah pengetahuan, perubahan perilaku, 

sikap, serta keterampilan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dari kegiatan tes materi pelajaran tertentu 

yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Indikator 

aspek kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman, sedangkan 

indikator dari aspek afektif meliputi percaya diri dan bekerja sama, 

dan aspek psikomotor melputi keterampilan menanya. 

 

3. Pengertian Matematika 

Pendidikan matematika penting diberikan kepada siswa pada tiap 

jenjang pendidikan. Melalui pembelajaran matematika, diharapkan siswa 

mampu bertindak dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah 

sehari-hari. Menurut Suwangsih (2006: 3) matematika berasal dari bahasa 

Latin “Mathematika” yang mulanya diambil dari bahasa Yunani 

“Mathematike” yang berarti mempelajari. 

Suriasumantri dalam Adjie (2006: 34) menyatakan bahwa 

matematika adalah salah satu alat berpikir, selain bahasa, logika, dan 
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statistika. Selanjutnya, Hudoyo dalam Aisyah, dkk. (2007: 11) 

menyatakan bahwa matematika berkenaan dengan ide, aturan-aturan, 

hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika 

berkaitan dengan konsep- konsep abstrak. 

Sejalan dengan pendapat Suwangsih (2006: 3) bahwa matematika 

terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. 

Kemudian, pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara 

analisis dengan penalaran dalam struktur kognitif sehingga terbentuklah 

konsep-konsep matematika yang dimanipulasi melalui bahasa matematika 

atau notasi matematika yang bernilai universal. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa matematika adalah salah satu alat berpikir, selain bahasa, logika, 

dan statistika yang terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya 

secara empiris.. 

 

4. Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar tentulah berbeda dengan 

pembelajaran  matematika  di  sekolah  menengah  dan  sekolah  lanjut. 

Dalam teori pembelajaran matematika ditingkat sekolah dasar yang 

diungkapkan oleh Heruman (2008: 4–5) bahwa dalam proses 

pembelajaran diharapkan adanya reinvention (penemuan kembali) secara 

informal dalam pembelajaran di kelas dan harus menampakkan adanya 

keterkaitan antar konsep. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa 

Pembelajaran bermaknaan dapat terjadi bila siswa mencoba 
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menghubungkan fenomena  baru ke dalam struktur pengetahuan siswa 

yang berupa konsep matematika. Menurut Ollerton (2010: 25) penguasaan 

konsep ini diawali dengan penggunaan situasi-situasi yang berada di luar 

atau dari kehidupan sehari-hari siswa, dengan demikian siswa mampu 

mengenali tujuan ilmu matematika di dalam dan di luar konteks 

kehidupan siswa. 

Konsep pembelajaran matematika di SD yang telah dikemukakan 

di atas, sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran matematika di SD menurut 

Suwangsih (2006: 25–26) sebagai berikut. 

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Metode 

spiral ini melambangkan adanya keterkaitan antar materi satu 

dengan yang lainnya. Topik sebelumnya dapat menjadi prasyarat 

untuk memahami topik berikutnya atau sebaliknya 

b. Pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap. Materi 

pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap yang dimulai 

dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang lebih 

kompleks 

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, 

sedangkan matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, karena 

sesuai tahap perkembangan siswa, maka pembelajaran 

matematika di SD digunakan pendekatan induktif 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 

e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Konsep 

matematika tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya 

siwalah yang harus mengontruksi konsep tersebut 

 

 

D. Kinerja Guru 

Guru sebagai seorang yang profesional bertugas sebagai pendidik, yang 

keprofesionalnya akan berimbas pada hasil belajar siswa. Dengan demikian, 

diharapkan guru terus menerus meningkatkan kinerjanya sehingga 

pembelajaran siswa berkuaitas dan memberikan kontribusi yang maksimal 

terhadap tujuan pembelajaran. 
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Menurut Susanto (2013:29) kinerja guru ialah prestasi, hasil, atau 

kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam melaksanakan 

tugas pendidikan dan pembelajaran. Tugas guru sebagai pengajar mencakup 

kegiatannya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Tugas 

guru sebagai pengajar mencakup kegiatannya merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengadakan penilaian terhadap 

pembelajaran tersebut. Selanjutnya Rusman (2014: 50) kinerja guru sebagai 

wujud perilaku guru dalam proses pembelajaran yang dimulai dari 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

menilai hasil belajar. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

melalui pendidikan profesi”.  

1. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi 

Pedagogik adalah: 

a. Memahami peserta didik secara mendalam 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran 

http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/permasalahan-pengembangan-kurikulum-di-sekolah.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/standarisasi-pendidikan-diganti-atau-dibenahi.html


31 

 

c. Melaksanakan pembelajaran 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi 

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

kompetensinya 

 

2. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub 

kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi : 

a. Kepribadian yang mantap dan stabil  

b. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 

c. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan 

pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat, serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Kepribadian yang berwibawa 

e. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

 

3. Kompetensi sosial 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sub kompetensi 

dalam kompetensi sosial meliputi : 

a. Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif  

http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/pendidikan-sains-pilar-terpenting-dalam-dunia-pendidikan.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/pendidikan-sains-pilar-terpenting-dalam-dunia-pendidikan.html
http://kompetensi.info/berita-kampus/larasati-diana-kreatif-mandiri-dan-dewasa.html
http://kompetensi.info/berita-kampus/larasati-diana-kreatif-mandiri-dan-dewasa.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/profesionalitas-dalam-mengajar.html
http://kompetensi.info/berita-kampus/kewajiban-pembuatan-surat-keputusan-tugas-belajar.html
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki 

keragaman social budaya. 

d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan 

 

4. Kompetensi profesional 

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya. Sub kompetensi dari kompetensi profesional meliputi: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung pelajaran yang dimampu 

b. Menguasai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif 

e. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangakan diri. 

 

Berdasarkan beberapa uraian dari para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan kinerja guru adalah wujud unjuk kerja atau perilaku guru 

dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

penilaian hasil belajar sehingga guru dapat meningkatkan kualitas dan 

http://kompetensi.info/berita-kampus/kewajiban-pembuatan-surat-keputusan-tugas-belajar.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/mengembangkan-kurikulum-2013-sebagai-upaya-untuk-menjadikan-anak-bangsa-yang-cerdas-dan-berkarakter.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/permasalahan-pengembangan-kurikulum-di-sekolah.html
http://kompetensi.info/materi-bebas/guru-tik-di-sekolah-berperan-sebagai-pembimbing.html
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kuantitas pembelajaran sesuai dengan empat kompetensi guru yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini dapat diukur dari hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian tindakan kelas dalam proposal ini: 

1. Hasanah, Soviatun (2013). Antara siklus I dan siklus II terjadi  

peningkatan  sebesar  10,00,  dan  antara  siklus  II  dan  siklus  III terjadi 

peningkatan sebesar 13,00. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada 

siklus I sebesar 51,61%, kemudian meningkat 12,90% menjadi 64,51% 

pada siklus II, selanjutnya persentase  ketuntasan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan kembali sebesar 16,13% menjadi  80,64% pada 

siklus III. 

2. Dasima, Ely (2012). Persentase aktivitas bertanya dari siklus I ke siklus II 

sebesar13,64% dan peningkatan dari siklus II ke siklus III sebesar 18,19%. 

Persentase peningkatan hasil rata-rata belajar siswa dari siklus I ke siklus 

II sebesar 13,77% dan dari siklus II ke siklus III sebesar 12,62%. Dari 

persentase peningkatan rata-rata hasil belajar yang diperoleh, maka 

indikator keberhasilan tercapai 

 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2015: 91) bahwa kerangka pikir adalah model 
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konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.  

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini berupa input, proses, dan 

output. Input dari penelitian ini adalah masalah yang ada saat pembelajaran.. 

masalah pada saat pembelajaran tersebut yakni 1) Sebagian besar siswa pasif 

dalam mengikuti proses pembelajaran, 2) Komunikasi yang terjadi sebatas 

komunikasi satu arah, 3) Penggunaan metode konvensional menjadi pilihan 

utama dari proses pembelajaran, 4) Rendahnya hasil belajar matematika, 5)  

Guru belum menggunakan model cooperative learning tipe number head 

together. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menerapkan model cooperative 

learning tipe number head together di kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat. 

Proses yang dilaksanakan adalah pembelajaran dengan menerapkan 

menerapkan model cooperative learning tipe number head together dengan 

langkah-langkah sebagai berikut 1) Pembentukan kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 6-7 orang siswa, 2) Siswa menyiapkan buku paket untuk 

melangsungkan proses pembelajaran, 3) Siswa diberikan masalah seperti soal, 

lalu siswa bersama kelompoknya berdiskusi, 4) Memanggil nomor dari 

perwakilan kelompok untuk menjawab masalah yang diberikan oleh guru, dan 

5) Siswa menyimpulkan masalah yang telah dipecahkan dan dibimbing oleh 

guru. 
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Output yang diharapkan adalah meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian 

 

 

Berdasarkan gambar pada jalur kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan 

bahwa model pembelajaran number head together yang dilakukan selama 

proses pembelajaran yang berlangsung dapat membantu pemahaman siswa 

dalam peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui model 

pembelajaran number head together. 

 

 

 

PROSES 

 

Guru menyampaikan 

materi pembelajaran, 

siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok, 

siswa mengerjakan 

LKS, perwakilan  

siswa dari 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya di 

depan, siswa yang lain 

menanggapi, dan 

seterusnya sampai 

semua soal terjawab, 

setelah itu siswa 

menyimpulkan hasil 

belajar yang 

dibimbingoleh guru 

 

OUTPUT 

 

Hasil belajar 

meningkat 

INPUT 

 

Siswa 
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G. Hipotesisi Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, 

setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir (Sugiyono, 

2015: 96). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah “apabila penerapan model 

cooperative learning tipe number head together dengan tepat maka dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Metro 

Pusat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang lazim dikenal dengan Classroom Active Research, 

merupakan penelitian yang difokuskan pada situasi kelas. Penelitian ini 

diciptakan oleh Kurt Lewis, seorang sosiolog Amerika yang bekerja pada 

proyek-proyek kemasyarakan yang berkenan dengan integrasi dan keadilan 

sosial di berbagai bidang seperti perusahaan dan ketenaga kerjaan 

Menurut Kunandar (2013: 44) penelitian tindakan kelas dapat 

didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan (action research) yang 

dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau 

bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, 

melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan 

partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

(kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan 

(treatment) tertentu dalam suatu siklus.  

 

Lebih lanjut Kunandar (2008: 45) menjelaskan bahwa tujuan utama PTK 

adalah untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di kelas dan 

meningkatkan kegiatan pengembangan profesinya. Pendapat tersebut sejalan 

dengan Wardhani (2007: 1.3) menyebutkan bahwa PTK adalah penelitian  yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat. 
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Arikunto, dkk (2011: 16) menyebutkan alur penelitian tindakan kelas 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian Tindakan Kelas  

(Modifikasi Arikunto, dkk 2011: 16) 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif partisipatif 

antara peneliti dengan guru kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat. Subjek 

penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat 

dengan jumlah siswa 32 orang siswa yang terdiri dari 16 orang siswa laki-

laki dan 16 orang siswa perempuan. Dan guru sebagai pengajar yang akan 

diamati. 

 

 

 

Perencanaan  

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Perencanaan 

Refleksi  

Refleksi  

Pelaksanaan  
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 2 

Metro Pusat yang beralamatkan di Jalan Ade Irma Suryani No.12, Metro 

Pusat, Kota Metro 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016 selama kurang lebih 6 bulan dari bulan Januari sampai 

Juni  yang meliputi penyusunan proposal sampai dengan ujian skripsi 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan yang terpenting. Arikunto 

(2013: 265) menjelaskan bahwa kegiatan mengumpulkan data jauh lebih 

penting dari menyusun instrumen. Teknik yang dapat digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Non-Tes 

Non-tes digunakan sebagai teknik untuk mengetahui hasil belajar pada 

ranah afektif dan psikomotor. Sejalan dengan hal itu, Anas (2011: 76) 

menjelaskan bahwa teknik non-tes pada umumnya memegang peranan 

penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa dari segi ranah sikap 

hidup (affective domain) dan ranah keterampilan (psychomotoric domain). 

Teknik non-tes yang digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan 

metode observasi dengan mengobservasi hasil belajar afektif, hasil belajar 

psikomotor, dan kinerja guru dalam menggunakan model cooperative 

learning tipe number head together. Teknik nontes digunakan untuk 

memperoleh data yang bersifat kualitatif dengan lembar observasi. 
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Lembar afektif dan psikomotor siswa ini berupa rubrik penyekoran. 

Observer yaitu mahasiswa melakukan penilaian dengan memberi tanda (√) 

pada setiap indikator yang ada pada aspek sikap dan keterampilan yang 

diamati. Lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) berupa rubrik 

penskoran. Observer yaitu peneliti melakukan penilaian dengan melingkari 

angka pada kolom penyekoran sesuai dengan indikator yang muncul pada 

setiap aspek penilaian 

2. Teknik Tes 

Teknik tes yaitu teknik pengumpulan data berupa nilai-nilai untuk 

mengetahui hasil belajar siswa, tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pengetahuan siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam 

penelitian ini tes dilaksanakan setiap akhir siklus. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data hasil belajar kognitif siswa setelah menggunakan 

model cooperative learning tipe number head together. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2006: 101) instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan 

data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

1. Lembar Panduan Observasi  

Lembar panduan observasi ini dirancang oleh peneliti yang 

berkolaborasi dengan guru kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai sikap siswa dan kinerja guru selama 

penelitian tindakan kelas berlangsung. 
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a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai kinerja guru selama 

pembelajaran. Adapun indikator kinerja guru yang berkenaan dengan 

model cooperative learning  tipe number head together 

Tabel 2. Lembar observasi penilaian kinerja guru 

 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Sub Indikator Skor 

(1-4) 
1 Pra Pembelajaran 

 Mengelola ruang 

dan fasilitas belajar 

1. Menata fasilitas 

dan sumber 

belajar 

a. Tata ruang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pembelajaran 

b. Fasilitas yang 

diperlukan 

tersedia 

c. Sumber 

belajar yang 

diperlukan 

tersedia 

d. Sumber 

belajar sesuai 

dengan 

materi 

 

 2. Melaksanakan 

tugas rutin kelas 

a. Salam dan 

berdoa 

b. Ketersediaan 

alat tulis (kapur, 

spidol) dan 

penghapus 

c. Memeriksa 

kehadiran siswa 

d. Memeriksa 

kebersihan serta 

kerapihan 

perabotan kelas 

dan pakaian 

siswa 

 

2. Kegiatan Pendahuluan 

 Memulai 

Pembelajaran 

Melakukan 

kegiatan apersepsi 

a. Menyiapkan 

siswa secara 

psikis dan fisik 

untuk 

mengikuti 

proses 

pembelajaran 

b. Mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan 
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yang 

mengaitkan 

pengetahuan 

sebelumnya 

dengan materi 

yang akan 

dipelajari 

c. Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

atau kompetensi 

dasar yang akan 

dicapai 

d. Menyampaikan 

cakupan materi 

dan penjelasan 

uraian kegiatan 

sesuai silabus 

3 Kegiatan Inti 

 Menggunakan 

model  

pembelajaran 

sesuai langkah-

langkah 

1. Melaksanakan 

pembelajaran 

dengan model 

cooperative 

learning tipe 

number head 

together 

a. Siswa dibagi ke 

dalam beberapa 

kelompok yang 

beranggotakan 

6-7  orang 

siswa, guru 

memberi nomor 

kepala kepada 

setiap siswa 

dalam kelompok 

dan nama 

kelompok yang 

berbeda 

b. Guru juga 

memberikan 

buku paket 

kepada siswa, 

guru 

membagikan 

LKS kepada 

setiap siswa 

sebagai bahan 

yang akan 

dipelajari 

c. Guru 

memanggil satu 

nomor dan para 

siswa dengan 

nomor tersebut 

mengangkat 

tangannya untuk 

menyiapkan 

jawabannya 

d. Siswa 

menyimpulkan 

proses 

pembelajaran 

yang dibimbing 

oleh guru 
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  2. Mengelola 

waktu 

pembelajaran 

secara efisien 

a. Pembelajaran 

dimulai tepat 

waktu 

b. Pembelajaran 

dilaksanakan 

sampai habis 

waktu yang 

telah 

dialokasikan 

c. Tidak terjadi 

penundaan 

selama 

pembelajaran 

d. Tidak terjadi 

penyimpangan 

yang tidak 

diperlukan 

selama 

pembelajaran 

 

 Mengelola interaksi 

kelas 

1. Menangani 

pertanyaan dan 

respon siswa 

a. Menggunakan 

kalimat yang 

menambah 

siswa untuk 

berani bertanya 

dan 

mengemukakan 

pendapatnya 

b. Tidak 

mengabaikan 

siswa yang 

ingin 

mengajukan 

pendapat atau 

bertanya 

c. Menanggapi 

kontribusi siswa 

secara positif 

d. Menampung 

respon dan 

memberikan 

balikan bagi 

siswa 

 

  2. Menggunakan 

ekspresi lisan, 

tulisan, isyarat, 

dan gerakan 

badan 

a. Suara jelas dan 

lancar 

b. Isi pembicaraan 

dapat 

dimengerti oleh 

siswa 

c. Materi yang 

ditulis di papan 

tulis dapat 

dibaca dengan 

mudah 

d. Isyarat gerakan 

dan badan tepat 

 

  3. Memicu dan 

memelihara 

a. Membantu 

siswa 

mengingat 
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ketertiban 

siswa 

kembali 

pengalaman 

atau 

pengetahuan 

yang sudah 

diperolehnya 

b. Mendorong 

siswa yang pasif 

untuk 

berpartisipasi 

c. Mengajukan 

pertanyaan yang 

bersifat terbuka 

d. Merespon 

secara positif 

siswa yang 

berpartisipatif  

 Bersikap terbuka, 

luwes, serta 

membantu 

mengembangkan 

sikap positif siswa 

terhadap belajar 

1. Menunjukkan 

sikap luwes, 

terbuka, penuh 

pengertian, dan 

sabar kepada 

siswa 

a. Menampilkan 

sikap bersahabat 

kepada siswa 

b. Mengendalikan 

diri pada waktu 

menghadapi 

siswa yang 

berperilaku 

kurang sopan 

c. Menggunakan 

kata-kata sopan 

untuk menegur 

siswa 

d. Menghargai 

sikap perbedaan 

pendapat 

 

  2. Membantu 

siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan 

diri 

a. Mendorong 

siswa agar 

berani 

mengungkapkan 

pendapatnya 

sendiri 

b. Memberi 

kesempatan 

kepada siswa 

mengenai alasan 

pendapat yang 

dikemukakan 

memberi pujian 

kepada siswa 

yang berhasil 

c. Memberi 

semangat 

kepada seluruh 

siswa untuk giat 

belajar 

d. Memberi pujian 

kepada siswa 

yang berhasil 
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 Penilaian 3. Melaksanakan 

penilaian 

proses dan  

hasil belajar 

a. Memberi umpan 

balik kepada 

siswa 

b. Memberi soal 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

c. Menilai hasil 

afektif dan 

psikomotor 

siswa dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi  

d. Menilai hasil 

belajar kognitif 

dengan 

menggunakan 

soal tes formatif 

 

4 Kegiiatan Penutup 

 Menutup 

Pembelajaran 

Mengakhiri 

pembelajaran 

a. Memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran 

b. Menyampaikan 

pesan moral 

c. Melaksanakan 

tindak lanjut 

d. Mengucapkan 

salam 

 

∑ skor yang diperoleh   
∑ Skor maksimal kinerja 

guru 
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Nilai yang diperoleh   
Kategori kierja guru   

(Sumber: Andayani, dkk., 2009: 73) 

Tabel 3. Rubrik penilaian kinerja guru. 

Skor Nilai mutu Indikator 

4 Sangat baik Jika ke-empat indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

3 Baik Jika hanya tiga indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

2 Cukup baik Jika hanya dua indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

1 Kurang baik Jika hanya satu indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

 (Sumber Andayani, 2009: 73) 
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b. Lembar Observasi Sikap (afektif) Siswa 

Alat pengumpul data afektif siswa dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi sikap (afektif). Lembar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sikap siswa, yaitu 

sikap percaya diri dan kerjasama. 

Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar afektif siswa 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. Indikator hasil belajar afektif siswa. 

Sikap yang 

Diamati 

Indikator 

Percaya Diri 1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu 

2. Tidak mudah putus asa 

3. Tidak canggung dalam bertindak 

4. Berani presentasi di depan kelas 

Kerjasama 1. Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 

2. Bersedia membantu orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan 

3. Aktif dalam kerja kelompok 

4. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi 

mencapai tujuan bersama 

(Sumber: Modifikasi Kemendikbud, 2014: 71 dan 2013: 24) 
 

Tabel 5. Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa. 

Skor Nilai mutu Indikator 

4 Sangat baik Jika ke-empat indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

3 Baik Jika hanya tiga indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

2 Cukup baik Jika hanya dua indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

1 Kurang baik Jika hanya satu indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

 (Sumber: Andayani, 2009: 73) 
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c. Lembar Observasi Keterampilan (psikomotor) Siswa 

Lembar observasi keterampilan (psikomotor) siswa digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai keterampilan yang dikuasai siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar psikomotor 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Indikator hasil belajar psikomotor siswa. 

 
 

Aspek yang Diamati Indikator 

Mengomunikasikan 1. Menyajikan laporan/hasil pengamatan 

/kesimpulan sesuai dengan sumber data 

yang tepat 

2. Menyampaikan hasil pengamatan atau 

kesimpulan dengan bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis 

Menanya 1. Pertanyaan yang diajukan singkat dan 

jelas 

2. Berani mengajukan pertanyaan kepada 

guru 

        (Sumber: Modifikasi Kemendikbud, 2014: 65) 

 
Tabel 7. Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa. 

 
 

Skor Nilai mutu Indikator 

4 Sangat baik Jika ke-tiga indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

3 Baik Jika hanya dua indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

2 Cukup baik Jika hanya satu indikator muncul selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

1 Kurang baik Jika tidak pernah melakukan selama 

pengamatan dan proses pembelajaran 

 (Sumber: Modifikasi Andayani, 2009: 73) 
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2. Soal Tes Formatif 

Soal tes formatif, instrumen ini digunakan untuk menjaring data 

mengenai peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe number head together. 

Tabel 8. Kisi-kisi Soal Tes Formatif 

Indikator Soal Nomor 

soal 

Esai 

Contoh Soal 

a. Menentukan hasil 

perkalian pecahan 

 

b. Menentukan hasil 

pebagian pecahan 

 

 

c. Menentukan hasil 

perkalian dan pembagian 

pecahan campuran 

1 dan 4 

 

 

2 dan 5 

 

 

 

3 

1. 
7

9
  𝑋 

3

7
  = . . . 

  

2. 
11

17
 ∶   

5

9
= . . . 

 

 

3. 8
7

8
 ∶  2

3

8
= . . . 

 

1. Menentukan dan 

menghitung dengan 

menggunakan 

perbandingan 

 

 

 

2. Mencari jarak di peta dan 

jarak sebenarnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menentukan sklala yang 

akan digunakan 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Kelereng Andi 

sebanyak 8 butir dan 

kelereng Rendi 

sebanyak 6 butir. 

Berapa perbandingan 

kelereng mereka . . . 

2. Ayah pergi ke Bandung 

dari Yogyakarta pukul 

09.00dengan jarak 

perjalanan 150 km. 

Skala yang dipakai 

adalah 1:10000. 

Berapakah jarak 

Bandung ke Yogyakarta 

sebenarnya . . . 

3. jarak antara Metro 

menuju Riau adalah 

450 km. Di peta 

jaraknya hanya 9 cm. 

Berapakah skala yang 

digunakan untuk 

menentukan jarak 

sebenarnya . . . 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukkan dinamika proses yaitu, data tentang sikap siswa, dan kinerja 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

a. Kinerja guru 

Ng =  
SP

SM
  x 100 

Keterangan: 

Ng   = Nilai kinerja yang dicari. 

SP   = Skor Pemerolehan 

SM = Skor Maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Andayani, 2012: 102) 

Tabel 9. Kategori kinerja guru 

 

Rentang  Nilai Kategori 

≥81 Sangat baik  

65-80 Baik 

51-64 Cukup  

≤50 Kurang  

(Sumber: Andayani, dkk., 2012: 73) 

b. Hasil belajar afektif siswa 

1) Untuk menentukan nilai afektif tiap siswa digunakan rumus 

NA = 
R

SM
 x 100 

Keterangan: 

NA  = Nilai afektif 

R = Jumlah skor yang diperoleh 

SM  = Skor Maksimum 

100  = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 

 

Nilai tersebut dikategorikan dalam nilai kategori hasil belajar 

afektif siswa sebagai berikut. 
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Tabel 10. Kategori nilai hasil belajar afektif siswa. 

Nilai Angka Mutu Kategori 

85 – 100  A Membudaya 

80 – 84  A- 

75–79  B+ Mulai Berkembang 

70 – 74  B 

65 – 69  B- 

60 – 64  C+ Mulai Terlihat 

55 – 59  C 

50 – 54  C- 

45 – 49 D+ Belum Terlihat 

0 – 44  D 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 

 
2) Persentase ketuntasan afektif secara klasikal diperoleh dengan 

rumus 

P = 
∑ Jumlah siswa tuntas

∑ siswa
 x 100 

P  =  Persentase ketuntasan nilai afektif siswa secara klasikal 

(Sumber dari Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

Persentase  tersebut  dikategorikan  dalam  kriteria  persentase siswa 

secara klasikal sebagai berikut. 

Tabel 11. Kategori persentase hasil belajar afektif secara      

klasikal. 
 

Rentang nilai (%) Kategori 

≥85 Sangat tinggi 

65 – 84  Tinggi 

45 – 64  Sedang 

≤44 Rendah 

(Sumber: modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41)  

 

c. Hasil belajar psikomotorik siswa 

1) Nilai hasil belajar psikomotor tiap siswa digunakan rumus 

NP =        x 100 

 

 

R

SM
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Keterangan: 

NP = Nilai psikomotor 

R = Jumlah skor yang diperoleh 

SM  = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 

 

Nilai tersebut dikategorikan dalam predikat nilai psikomotor siswa 

sebagai berikut. 

Tabel 12. Kategori nilai psikomotor siswa 

Nilai  Angka Mutu Kategori 

85 – 100  A Sangat Terampil 

80 – 84   A- 

75–79    B+ Terampil 

70 – 74  B 

65 – 69   B- 

60 – 64   C+ Cukup Terampil 

55 – 59  C 

50 – 54  C- 

45 – 49   D+ Kurang Terampil 

0 – 44  D 

  (Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 

 

2) Persentase  ketuntasan klasikal hasil belajar psikomotor, diperoleh 

dengan rumus: 

P = ∑ siswa yang mencapai kategori terampil x 100% 

             ∑ siswa 

 

Selanjutnya, nilai hasil belajar psikomotor dikonversikan ke 

dalam kategori sesuai perolehannya sebagai berikut. 

Tabel 13. Kategori ketuntasan hasil belajar psikomotor  secara 

klasikal. 

 

Rentang nilai (%) Kategori 

≥85 Sangat Tinggi 

65 – 84  Tinggi 

45 – 64  Sedang   

≤44 Rendah  

(Sumber: modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41)  
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2) Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka- 

angka. Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan kualitas belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan guru. Nilai siswa akan dibandingkan 

dengan nilai awal kemudian dihitung selisihnya, selisihnya itu yang 

menjadi kemajuan atau kemunduran belajar. 

a. Nilai hasil belajar kognitif siswa secara individual, diperoleh dengan 

rumus: 

Nk = 
SB

TS
 x 100 

Keterangan: 

NK = Nilai kognitif 

SB = Skor yang diperoleh dari jawaban yang benar pada tes 

TS = Skor maksimal dari tes 

100= Bilangan tetap 

(Sumber: adaptasi dari Purwanto, 2008: 112) 

 
b. Nilai rata-rata yang diperoleh melalui rumus: 

X̅= 
∑𝑥

∑𝑁
  

Keterangan:  

X̅  = Nilai rata-rata 

ΣX  = Jumlah semua nilai siswa 

ΣN = Jumlah siswa 

(Sumber: adaptasi dari Aqib, dkk, 2009: 40) 

 

Tabel 14. Kategori nilai hasil belajar kognitif siswa 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 

Nilai  Angka Mutu Kategori 

85 -100  A  

 

Tuntas 

 

 

80 - 84  A- 

75 - 79  B+ 

70 - 74  B 

65 - 69  B- 

60 - 64  C+ BelumTuntas 

55 - 59  C 

50 - 54  C- 

45 – 49 D+ 

  0 - 44  D 
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c. Ketuntasan klasikal belajar  siswa  secara  klasikal  diperoleh dengan 

rumus. 

P = 
∑ Siswa tuntas

∑ Siswa
 x 100 % 

(Sumber: Aqib, 2009: 41) 

 
Tabel 15. Kategori ketuntasan klasikal hasil belajar siswa. 

 
Rentang nilai (%) Kategori 

≥85 Sangat Tinggi 

65 – 84  Tinggi 

45 – 64  Sedang   

≤44 Rendah  

(Sumber: modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41)  

 

F. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus dan masing-masing 

siklus  memiliki  empat  tahapan  kegiatan,  yaitu:  perencanaan,  pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Adapun siklus tersebut antara lain: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Orientasi dan sosialisasi dengan guru tentang penerapan model 

cooperative learning tipe number head together. 

2) Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD yang akan dilaksanakan dan materi yang kemudian menjadi 

beberapa indikator yang akan diajarkan dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe number head together. 

3) Menetapkan KD dan materi pembelajaran. Dengan KD 

mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

4) Menyiapkan perangkat pembelajaran (pemetaan SK/KD), silabus, 
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dan rencana perbaikan pembelajaran) yang mengacu pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) . 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati dan memperoleh 

data dengan mengamati kinerja guru, sikap siswa, dan 

keterampilan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

6) Menyusun alat evaluasi siklus 1. 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengelola 

proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe number head together. Penerapannya 

mengacu pada RPP dan skenario yang telah dibuat secara kolaboratif 

antara penliti bersama dengan guru. Adapun kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan sebagai berikut. 

1) Kegiatan Pembukaan 

a) Salam pembuka 

b) Guru mengondisikan kelas 

c) Berdo’a 

d) Absensi 

e) Apersepsi 

f) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menyampaikan materi 

b) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian masing-

masing siswa dalam kelompok diberi nomor 
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c) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya 

d) Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang paling 

benar dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui 

jawabannya 

e) Guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan jawaban hasil diskusi kelompok mereka 

f) Kemudian siswa yang ditunjuk guru menunjuk nomor lain dari 

kelompok lain. 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru membimbing siswa meyimpulkan secara umum dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

b) Guru memberikan tes formatif keapada siswa agar mengetahui 

tingkat penguasaan materi siswa 

c) Salam penutup dan berdo’a 

c. Pengamatan  

Selama proses pembelajaran dilaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah dibuat. Adapun hal-hal yang diamati yaitu kinerja guru, afektif, 

dan psikomotor siswa selama proses pembelajaran menggunakan 

lembar observasi dengan memberikan nilai. 

 

d. Refleksi  

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Refleksi dilakukan dengan melihat dan observasi apakah 



56 

proses pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan  hasil 

belajar siswa. Hasil analisis data yang dilaksanakan dipergunakan 

sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 

2. Siklus II 

Tahap demi tahap yang dilaksanakan pada siklus II pada dasarnya 

sama dengan siklus I. Namun materi pembelajaran yang berbeda, kemudian 

mengadakan perbaikan pada kegiatan yang dirasa kurang pada siklus I 

setelah refleksi untuk dapat ditingkatkan lagi. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini antara lain 

sebagai berikut. 

1. Perolehan nilai kinerja guru yang mencapai ≥ 75 dari jumlah skor 

maksimal.  

2. Persentase hasil belajar kognitif  yang mencapai KKM mengalami 

peningkatan pada setiap siklus, sehingga mencapai ≥75% dari jumlah 

siswa yang ada di kelas tersebut 

3.  Persentase hasil belajar afektif yang memperoleh kategori “mulai 

berkembang” mengalami peningkatan setiap siklus, sehingga mencapai 

≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

4. Persentase hasil belajar psikomotor yang memperoleh kategori 

“terampil” mengalami peningkatan setiap siklus, sehingga mencapai 

≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

melalui penerapan model cooperative learning tipe number head together 

pada pembelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Metro Pusat 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model cooperative learning tipe 

number head together pada pembelajaran matematika siswa kelas V SD 

Negeri 2 Metro Pusat dapat meningkatkan hasil belajar siswa diketahui 

dari nilai rata-rata dan persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu: 

1. Nilai rata-rata kinerja guru siklus 1 memperoleh rata-rata skor 34,00 

dengan nilai 71,72 dan siklus II memperoleh jumlah rata-rata skor 

37,50 dengan nilai 79,74 

2. Nilai rata-rata hasil belajar afektif siklus I sebesar 65,43 dan pada 

siklus II menjadi 74,16 dengan peningkatan 8,73 dan ketuntasan 

secara klasikal pada siklus I sebesar 50,00 % meningkat 31,25 

menjadi 81,25 %. 

3. Nilai rata-rata psikomotor diperoleh adalah 68,36 pada siklus I 

meningkat pada siklus II menjadi 73,43 mengalami peningkatan 5,07 
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dan ketuntasan secara klasikal pada siklus I 71,88 % dan pada siklus II 

meningkat 10,93 % menjadi 82,81% 

4. Nilai rata-rata hasil belajar kognitif pada siklus I sebesar 62,81 dengan 

peningkatan pada siklus II sebesar 11,29 menjadi 74,10 dan persentase 

ketuntasan terjadi peningkatan sebesar 15,63, yang mana pada sikklus 

I 65,62 menjadi 81,25 pada siklus II. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitimemberikan saran dalam penerapan model cooperative learning  

tipe number head together pada pembelajaran matematika siswa kelas V 

antara lain: 

1. Siswa 

Membiasakan diri dapat bekerja sama dengan siswa lainnya dalam 

berdiskusi kelompok, aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti 

bertanya dan mengemukakan pendapat, sehingga menambah 

informasi dan ilmu pengetahuan. 

2. Guru 

Pembagian waktu pada setiap tahapan pembelajaan menerapkan 

model cooperative learning tipe number head together sebaiknya 

diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik agar pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

3. Kepala Sekolah 

Menambah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

pembelajaran di kelas untuk mengembangkan model cooperative 
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learning tipe number head together. Hal ini akan berdampak positif 

bagi guru yaitu meningkatkan kreativitas dan wawasan. Selain itu 

penambahan sarana dan prasarana juga dapat meningkatkan minat 

siswa dalam belajar sehingga hasil belajar akan menjadi lebih baik. 
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