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ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil observasi , aktivitas belajar siswa rendah berdampak pada 

rendahnya prestasi belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1 Narmada tahun ajaran 

2015/2016 pada pembelajaran segiempat dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together. Jenis penelitian ini  adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing terdiri dari dua 

pertemuan. Data aktivitas siswa diambil dengan menggunakan lembar observasi, 

sedangkan data prestasi belajar siswa diperoleh melalui tes yang diberikan pada akhir 

setiap siklus.Indikator keberhasilan penelitian ini adalah aktivitas siswa minimal 

berkategori aktif dan nilai rata-rata hasil evaluasi belajar siswa≥70 dengan ketuntasan 

klasikal minimal 85%.  Hasil penelitian ini,  aktivitas belajar siswa untuk siklus I 

mengalami peningkatan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 yaitu 8,35 menjadi 9,66. 

Sedangkan pada siklus II juga mengalami peningkatan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 

yaitu 11,35 menjadi 12,34. Selain itu, rata-rata prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari evaluasi siklus I ke siklus II yaitu 69,72 menjadi 75,14 dan persentase 

ketuntasan belajarnya adalah 69,44% menjadi 86,11%. Kesimpulan penelitian ini yaitu 

penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together pada pembelajaran segiempat 

dapat meningkatkan aktivitas dan presatasi belajar matematika siswa kelas VII 2 SMP 

Negeri 1 Narmada tahun ajaran 2015/2016.  

 

Kata Kunci : Model kooperatif tipe Numbered Heads Together, Aktivitas, Prestasi belajar 
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ABSTRACT 

 

Based on the observation show that students learning activity was still low it’s 

implies that students achievements also was low.The aim of this research is to increase 

activities and students  achievements  at year  VII 2 SMP Negeri 1 Narmada in academic 

year 2015/2016 on a quadrilateral instruction by applaying of cooperative  learning type 

Numbered Heads Together. The type of this research is classroom action research which 

conducted in two cycles consist of two meeting. Student activity’s was obtained by using 

observation paper and studenst performances was obtained by test conduct in the end of 

each cycle. Indicators of thic reasearch categorized succeses the activity of students 

categorized active, the scores of student achievements mean ≥70, and the percentage of 

student classical completness  ≥ 85%. The result of this research is there are increased 

score of student activity in first cycle from 8,35  at first meeting to 9,66 at second meeting 

and second cycle from 11,35 at first meeting to 12,34 at second meeting. Moreover, the 

studenst performance increased from 69,72 at first cycle to 75,14 at second cycle and the 

percentage of student learning completnees increased from 69,44% at first cycle to 86,11% 

at second cycle. The conclusion of this research is the applaying of cooperative  learning 

type Numbered Heads Together on a quadrilateral instruction increase activity and 

students achievements at year of VII-2 SMP Negeri 1 Narmada in academic year 

2015/2016.  

 

Keywords : Cooperative learning type Numbered Heads Together, Learning Activity, 

Students Achievement



 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 Pengertian pendidikan menurut undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 

adalah usaha yang sadar dan terencana dalam mewujudkan kondisi belajar dan 

proses pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif mengembangkan kemampuan 

dirinya untuk mendapatkan kekuatan spritual keagamaan, untuk pengendalian diri, 

kepribadian yang baik, kecerdasan, berakhlak mulia serta memiliki keterampilan 

yang dibutuhkan oleh dirinya dan dimasyarakat. Selanjutnya undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional undang-undang No.20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa: 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Untuk mencapai tujuan pendidikan , pemerintah mengadakan pendidikan formal 

yang dimulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. 

Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang memuat berbagai macam mata 

pelajaran, salah satunya adalah matematika yang merupakan induk dari ilmu 

pengetahuan. Mata pelajaran matematika mengharapkan siswa bersikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, seperti mencari dan menerapkan informasi 

dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara aktif, logis, kritis, dan kreatif 

serta menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 
[1] 

. 

 Namun kenyataan yang ada di lapangan tidak seperti yang diharapan. Menurut 

hasil survei Trends Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS) pada 

tahun 2011 terhadap siswa kelas VIII menempatkan indonesia di urutan ke-38 dari 

42 negara. Indonesia mengumpulkan poin 386 turun 11 poin dari survei tahun 2007. 

Hasil survei TIMSS tahun 2011 juga menunjukan rata-rata persentase jawaban benar 

siswa indonesia pada survay TIMSS tahun 2011 adalah 31% knowing 

(pengetahuan), 23% applaying (penerapan) dan 17% reasoning (penalaran). Rata-rata 

tersebut jauh di bawah rata-rata persentase jawaban benar internasional yaitu: 49% 

knowing, 39% applying, 30% reasoning. Hal ini menunjukan bahwa siswa Indonesia 

saat ini memiliki prestasi matematika yang cukup rendah.   

 Kondisi tersebut juga terjadi di SMP Negeri 1 Narmada terutama pada kelas VII.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu guru matematika bahwa 

dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Narmada  masih banyak permasalahan-
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permasalahan yang dihadapi yakni  kurangnya penguasaan siswa terhadap materi 

yang diajarkan yang disebabkan oleh  kurangnya rasa percaya diri siswa pada saat 

mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dimengerti, yang menjadikan 

siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa (1) banyak diantara siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru. (2) kurangnya interaksi siswa baik 

antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Permasalahan-

permasalahan diatas diduga merupakan penyebab terhambatnya keaktifan dan 

kemandirian siswa sehingga menurunkan prestasi belajar siswa.  Salah satu model 

pembelajaran yang dapat melibatkan peran siswa secara aktif adalah model 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

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

oleh guru atau diarahkan oleh guru
[2]

  . Secara umum pembelajaran  kooperatif 

dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk 

membantu perserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud.  

Dalam penelitian ini model pembelajaran yang dipilih yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT ( Numbered Heads Together ).Numbered Heads Together 

adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa 

dalam mencari, mengolah,dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas
[3].

. Numbered Head together merupakan 

suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya 

bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antar 

siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi 

dan menerima antara satu dengan yang lain
[4].

 Shoimin juga menyebutkan bahwa 

setiap siswa mendapatkan kesempatan sama untuk menunjang timnnya guna 

memperoleh nilai yang maksimal sehingga termotivasi untuk belajar. Dengan 

demikian setipa individu merasa mendapat tugas dan tanggung jawab sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Langkah-langkah dari Numberead head 

Together berikut ini akan lebih efektif. Langkah 1 : Bernomer (numbering) Langkah 

2 : Bertanya (questioning) Langkah 3 : Kepala Bersama (heads together ). Langkah 4 

: Menjawab (answering) 
[5].
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1 Narmada dengan Menerapkan 

Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Pembelajaran 

Segiempat Tahun Ajaran 2015/2016.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Narmada . Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII 2 semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 

sebanyak 36 orang dengan siswa laki-laki sebanyak 19 siswa dan siswa perempuan 

sebanyak 74 siswa. Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini yaitu faktor siswa dan 

faktor guru. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana setiap 

siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap pertemuan dilaksanakan selama 2 jam 

pelajaran, dimana 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Terdapat empat tahap 

kegiatan yang dilaksanakan dalam tiap siklus yaitu tahap perencanaan tindakan, 

tahap pelaksanaan kegiatan, tahap observasi dan evaluasi, serta tahap refleksi. 

Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua instrumen 

penelitian yaitu lembar observasi yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas 

belajar siswa dan aktivitas guru saat proses pembelajaran, dan tes evaluasi untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa digunakan instrumen berupa tes individu yang 

terdiri dari soal essay pada tiap akhir siklus. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 

guru mata pelajaran matematika kelas VII 2 SMP Negeri 1 Narmada tahun pelajaran 

2015/2016. Data aktivitas belajar siswa dianalisis dengan rumus ̅  
∑  

 
, dengan  ̅ = 

skor rata-rata indikator, ∑   = total skor deskriptor aktivitas belajar siswa pada 

indicator ke i, i = 1,2,3,..., dan   = banyak descriptor 
[6].

 Selanjutnya skor aktivitas 

guru dianalisis dengan rumus   ∑   
 
   , dengan   = skor aktivitas guru, ∑   = 

total skor aktivitas guru , dan   = banyak indikator. Data prestasi belajar siswa 

dianalisissecara deskriptif yaitu dengan menentukan nilai rata-rata hasil tes dan 

menentukan ketuntasan belajar siswa secara klasikal.Rata-rata hasil tes tiap siklus 

dihitung dengan menggunakan rumus  ̅  
∑   
 
   

 
, dengan  ̅ = nilai rata-rata siswa,    

= nilai siswa ke-i, i = 1,2,3,... , dan   = banyak siswa Ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dianalisis dengan rumus    
 
       , dengan    = persentase 
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ketuntasan belajar secara klasikal,   = banyak siswa yang memperoleh nilai   70, 

dan   = banyak siswa. 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika Adanya peningkatan aktivitas belajar 

matematika siswa dari siklus 1 ke siklus 2 dan aktivitas belajar matematika siswa 

minimal berkategori aktif. Dan adanya peningkatan prestasi belajar metematika 

siswa dari suklus 1 ke siklus 2 dan minimal 85% siswa tuntas pada pembelajaran 

segiempat. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ringkasan hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Ringkasan hasil penelitian 

Siklus Pertemuan 

Aktivitas Belajar Siswa Prestasi Belajar Siswa 

Skor Kategori 
Nilai 

rata-rata 
Ketuntasan klasikal 

I 
1 8,35 Kurang Aktif 

69,72 69,44% 
2 9,66 Kurang Aktif 

II 
1 11,35 Aktif 

75,14 86,11% 
2 12,34 Aktif 

Berdasarkan  tabel di atas dapat dilihat bahwa skor aktivitas belajar siswa selalu 

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan Model 

pembelajaran kooperatif tipe Numberead Heads Together dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

Meskipun dengan menerapkan model Pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, namun 

model ini tidak berarti dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa secara langsung. 

Hal ini terlihat dari aktifitas siswa pada pertemuan 1 dan 2 siklus I yang masih 

berkategori kurang aktif. Aktifitas siswa yang belum sampai kategori aktif 

disebabkan oleh siswa yang belum terbiasa belajar menggunakan model 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together sehingga saat pembelajaran 

dimulai siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri.  Hal ini terjadi karena 

pembelajaran yang diterapkan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Siswa 

terbiasa dengan pembelajaran langsung yang berpusat pada guru dan aktifitas siswa 

yang sedikit, sehingga saat diterapkan  model Pembelajaran kooperatif tipe 
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Numbered Heads Together  yang membutuhkan keterlibatan dan aktifitas siswa yang 

lebih banyak dalam hal memahami konsep ajar melalui kegiatan kegiatan diskusi 

kelompok, mengakibatkan siswa membutuhkan waktu dan proses untuk penyesuaian 

diri. 

Beberapa kekurangan lain yang terjadi pada siklus I, antara lain: 

1) Siswa kurang memahami skenario pembelajaran yang menyebabkan siswa 

kebingungan 

2) Sebagian besar kelompok belum bisa bekerja sama atau terlalu banyak 

bercanda dengan teman kelompoknya. Hal ini disebabkan karena jumlah 

anggota kelompok yang mencapai 6 orang, dan terdapat beberapa kelompok 

yang homogen dari segi jenis kelamin. Selain itu, guru juga tidak 

memastikan agar siswa bekerjasama dengan baik bersama kelompoknya. 

3) Pada sebagian kelompok, siswa belum begitu aktif dalam mengerjakan 

LKS. Hal ini disebabkan karena guru kurang memperhatikan siswa yang 

bermain main dan tidak memberikan teguran.. 

4) Beberapa siswa yang belum mengerti tidak mau bertanya dengan anggota 

kelompoknya yang sudah memahami hasil dari pengerjaan LKS. Ini 

disebabkan karena siswa malu dan tidak berani sehingga ragu untuk 

bertanya.  

5) Siswa merasa tidak berani dan canggung dalam mempersentasikan hasil 

diskusi kelompoknya karna siswa kurang menguasai hasil diskusi tersebut.  

6) Beberapa siswa belum mampu menyimpulkan dengan baik hasil kegiatan 

yang telah dilakukan.  

7) Siswa kurang memperhatikan pertanyaan dan petunjuk LKS sehingga 

beberapa kali harus bertanya setelah guru menjelaskan.  

Dari beberapa kekurangan-kekurangan yang terdapat pada guru 

maupun siswa di atas, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan pada siklus II. 

Perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Guru menjelaskan dengan baik dan tidak terburu buru mengenai skenario 

pembelajaran agar semua siswa memahami. 
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2) Guru mengatur ulang kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 orang yang heterogen dari kemampuan secara akademis 

maupun jenis kelamin. 

3) Guru memperhatikan siswa-siwa yang bermain ataupun menggangu 

temannya dan memeberikan teguran.  

4) Guru memastikan semua siswa untuk memahami cara pengerjaaan LKS dan 

mendampingi siswa dan kelompok yang mengalami kesulitan . 

5) Guru menekankan pada siswa agar serius dan bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan LKS.  

6) Guru mendampingi kelompok yang mengalami kesulitan dalam membuat 

kesimpulan. 

7) Guru meminta  siswa memperhatikan dengan seksama penjelasan dan 

membaca dengan teliti mengenai petunjuk yang terdapat dalam LKS.  

Pada pertemuan 2 siklus II dperoleh kategori aktivitas belajar siswa sangat 

aktif sehingga penelitian di hentikan. Perbaikan-perbaikan atas kekurangan-

kekurangan selama proses pembelajaran yang ada pada siklus I terus dilakukan oleh 

guru sehingga pada siklus II aktivitas belajar siswa meningkat, yaitu dari 8, 35 di 

awal pertemuan siklus I yang berkategoti kurang aktif sampai dengan 12,34 di akhir 

pertemuan siklus II yang berkategoti aktif.  

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pembelajaran sebelum menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together , kondisi ini 

sangatlah berbeda. Observasi yang dilakukan selama PPL, memperlihatkan bahwa 

siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru 

masih mendominasi proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga interaksi yang 

berjalan hanya satu arah yaitu dari guru kepada siswa. Penerapan model 

pembelajaran juga kurang dimanfaatkan, sehingga hampir tidak adanya interaksi 

antar siswa dalam pembelajaran. Tidak adanya penerapan model pembelajaran yang 

baru tentu akan mengakibatkan rendanhnya kemempuan siswa dalam menyerap 

materi pembelajaran dan tidak adanya rasa tanggung jawab yng dimiliki siswa ini 

tentunya akan berdampak pada rendahnya aktivitas dan prestasi belajar siswa.  

Sejauh pelaksanaan penelitian ini, pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together telah mampu membuat 
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siswa belajar melaksanakan tanggung jawab individunya sebagai anggota kelompok, 

memudahakan siswa dalam memahami konsep serta membagi ide-idenya dan 

mampu meningkatkan kerja sama antar anggita kelompok. Hal-Hal inilah yang 

kemudian berimbas pada meningkatnya prestasi belajar matematika siswa. 

 Dengan demikian, berdasakan uraian di atas maka penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1 Narmada 

tahun pelajaran 2015/2016 pada pembelajaran segiempat. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat 

meningkatan aktivitas belajar siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1 Narmada tahun 

pelajaran 2015/2016 pada pembelajaran segiempat. Hal ini terlihat dari 

peningkatan skor aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 yakni 8,35 dengan 

kategori kurang aktif dan pada pertemuan 2 yakni 9,66 dengan kategori kurang 

aktif. Selanjutnya pada siklus II pertemuan 1 yakni 11,35 dengan kategori aktif 

dan pada pertemuan 2 yakni 12,34 dengan kategori aktif.  

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat 

meningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1 

Narmada tahun pelajaran 2015/2016 pada pembelajaran segiempat. Hal ini 

terlihat dari peningkatan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal masing-masing 

siklus. Nilai rata-rata siswa siklus I yakni 70,28 dengan ketuntasan klasikal 

75,00%. Sedangkan pada nilai rata-rata siswa siklus II yakni 75,14 dengan 

ketuntasan klasikal 86,11%.  

Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru matematika di kelas VII SMP Negeri 1 Narmada  diharapkan untuk 

menerapkan model model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together sebagai pembelajaran alternatif dalam kelas sehingga akan menambah 

pengalaman baru bagi guru dalam mengenal variasi pembelajaran sebagai upaya 

untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. 
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2. Bagi sekolah diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together ini bisa menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru-guru mata pelajaran lainnya dalam meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajar siswa. 

3. Bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin meneliti lebih lanjut penerapan 

model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran 

agar memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Peneliti diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan setiap kegiatan 

agar semua tahapan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. 

b. Dalam penentuan kelompok diharapkan selain melihat kemampuan 

akademis siswa, peneliti juga harus memperhatikan karakteristik dari 

masing – masing siswa agar bisa berkerjasama dengan baik. 

c. Peneliti juga diharapkan dapat mengacak anggota kelompok setiap 

partemuannya agar siswa tidak merasa bosan dengan anggota kelompoknya 

dan dapat berinteraksi dengan baik dengan teman sekelasnya.  
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