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ABSTRAK 

 
Siswa kelas XI IPA 6 SMAN 7 Mataram tahun pelajaran 2015/2016 

memiliki aktivitas dan hasil belajar yang rendah, hal tersebut disebabkan oleh 

penggunaaan metode pembelajaraan yang tidak disesuaikan dengan karakteristik 
siswa dan materi yang diajarkan. Untuk mengatasinya diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan mampu meningkatkan 
hasil belajar siswa. Salah satu solusi alternatifnya adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together berbantuan kartu soal. Dengan 

demikian penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa kelas XI IPA 6 SMAN 7 Mataram tahun pelajaran 2015/2016 pada materi 

fungsi komposisi dan fungsi invers. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus yang terdiri atas tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Adapun 

masing-masing siklus terdiri atas tiga pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa skor aktivitas siswa pada siklus I untuk tiap pertemuan adalah 8,66 dan 

10,34 dengan berkategori cukup aktif dan aktif. Sedangkan siklus II adalah 11 
dan 12,66 dengan kategori aktif dan sangat aktif. Untuk hasil belajar siswa, 
diperoleh ketuntasan klasikal pada siklus I dan siklus II secara berturut-turut 

adalah 74,19% dan 87,10% dengan rata-rata nilai 79,65 dan 83,33. Dari 
keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together berbantuan kartu soal dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA 6 SMAN 7 Mataram 
tahun pelajaran 2015/2016 pada materi fungsi komposisi dan fungsi invers. 

 
 

Kata kunci: Numbered Heads Together, aktivitas belajar, hasil belajar 
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ABSTRACT 

Student’s activity and achievement of class XI IPA 6 SMAN 7 Mataram 

academyc year 2015/2016 is low, it is caused by the use of learning methods are 
not adapted to the characteristics of students and the material being taught. To 

overcome this, we need a model of learning that can involve students actively and 
able to improve student learning outcomes. One alternative solution is a cooperative 
learning model type Numbered Heads Together with question card. Therefore, this 

research aims to improve student’s activity and achievement of class XI IPA 6 
SMAN 7 Mataram academyc year 2015/2016 on functions of composition and 

function of invers material by implementing cooperative learning model type 
Numbered Head Together with question card. The type of this research was a 
classroom action research (CAR) which was conducted in two cycles, every cycle 

consists of planning, implementation, observation, evaluation, and reflection. It has 
been done in 3 meetings for each cycle. The results showed that the score of 

student’s activity on cycle 1 for every meeting are 8,66 and 10,34 with a fairly 
active category and active. While the activity score of students in the second cycle 
are 11 and 12,66 within the categories active and very active. And for achievement 

of the students, the classical completeness of first and second cycle are 74,19% and 

87,10% with the average value for each cycle are 79,65 and 83,33. Based on whole 
result of the research concluded that implementation of cooperative learning model 
type Numbered Head Together with question card can improve student’s activity 

and achievement of class XI IPA 6 SMAN 7 Mataram academyc year 2015/2016 
on functions of composition and function of invers material.  
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I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika di SMAN 7 Mataram saat ini belum sesuai 

dengan harapan. Hal tersebut karena sebagian besar siswa memperoleh nilai 

dibawah kriteria ketuntasan minimun (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75. 

Rendahnya hasil belajar siswa diduga karena penggunaaan metode pembelajaraan 

yang tidak disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa metode yang biasa 

digunakan selama proses pembelajaran adalah metode ceramah dan diskusi 

kelompok. Saat menggunakan metode ceramah, siswa hanya mendengarkan apa 

yang dijelaskan oleh guru sehingga siswa tidak memiliki motivasi untuk belajar 

aktif secara mandiri. Siswa juga tidak ada inisiatif dalam bertanya maupun 

mengungkapkan pendapat.  

Sedangkan pada saat pembelajaran menggunakan metode diskusi, hanya 

beberapa siswa saja yang terlihat bekerja dalam kelompoknya, sementara anggota 

yang lain hanya memperhatikan temannya mengerjakan, hal tersebut menyebabkan 

kurangnya keterlibatan seluruh anggota secara total. Selain itu, siswa tidak percaya 

diri saat diminta menyajikan hasil diskusi ke depan kelas. Dalam hal ini, siswa tidak 

mau tampil walaupun sudah diminta oleh guru. Guru pun menambahkan bahwa 

pembelajaran seperti ini tentu akan mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa 

untuk menyerap dan memahami materi yang diajarkan. 

Uraian di atas menunjukkan proses pembelajaran masih belum maksimal. 

Guru sebaiknya mampu memilih serta merancang pembelajaran  yang tepat, yaitu 

pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dalam belajar sekaligus 

membantu siswa memahami materi yang disampaikan dengan baik. Salah satu 

alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

Sebagaimana yang dikatakan Hamdayama (2015: 175) bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 
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Melalui pembelajaran kooperatif, siswa dilatih untuk bekerjasama dalam 

kelompok. Agar diskusi kelompok berjalan dengan baik, harus ada pembagian 

tugas dalam kelompok sehingga setiap siswa memiliki tanggung jawab masing-

masing terhadap tugas yang diberikan. Tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan pada siswa sesuai dengan penomoran yang diperoleh. Dengan demikian, 

tidak ada lagi siswa yang hanya memperhatikan anggotanya mengerjakan tugas 

karena setiap anggota mempunyai tanggung jawab masing-masing seesuai dengan 

nomor yang diperoleh sehingga setiap anggota dapat terlibat secara total. 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa dilatih untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat, baik pada saat diskusi kelompok maupun 

saat menyampaikan hasil diskusi. Saat diskusi kelompok, setiap siswa bertanggung 

jawab menjelaskan hasil kerjanya kepada anggotanya yang lain karena setiap siswa 

dalam kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda. Begitupula pada saat 

menyampaikan hasil diskusi, siswa dapat bertanya apabila ada yang belum 

dimengerti dari penjelasan temannya.  

NHT juga melatih siswa untuk selalu siap dan percaya diri saat diminta 

menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Hal tersebut karena guru menyebut satu 

nomor dan nomor yang disebutkan oleh guru tidak diberitahukan sebelumnya 

(Kurniasih dan Sani, 2015 : 29). Sehingga semua siswa harus berperan aktif dalam 

pembelajaran untuk dapat menjawab dan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya.  

Berdasarkan wawancara dengan guru selama mengajar di kelas XI, salah 

satu materi yang masih sulit untuk dipahami siswa adalah materi fungsi komposisi 

dan fungsi invers. Pada dasarnya materi ini merupakan pengembangan dari materi 

fungsi yang pernah dipelajari siswa di kelas X sehingga siswa telah memiliki 

pemahaman dasar yang  diperlukan dalam memahami materi fungsi komposisi dan 

fungsi invers. Untuk itu, peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam kelompok agar siswa dapat memahami materi dengan 

baik. 

Untuk menunjang keberhasilan penggunaan NHT, peneliti menggunakan 

media kartu soal dalam pelaksanaannya. Berliana mengemukakan bahwa media 
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kartu soal adalah sarana agar siswa dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan 

belajar, berpikir kritis dalam belajar dan secara inovatif dapat menemukan cara atau 

pembuktian suatu teori (Aisah, 2013). Kartu soal tersebut berbentuk media dua 

dimensi yang berfungsi sebagai bahan pertanyaan dari guru untuk didiskusikan 

bersama anggota kelompok sekaligus sebagai sarana pemanggilan nomor secara 

acak sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Tujuan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) berbantuan kartu soal adalah untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas XI IPA 6 SMAN 7 Mataram tahun pelajaran 

2015/2016 pada materi fungsi komposisi dan fungsi invers. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 7 Mataram 

pada materi fungsi komposisi dan fungsi invers. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas XI IPA 6 semester II tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 31 siswa 

dengan 15 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus dimana masing-masing siklus terdiri atas 3 pertemuan, 

yaitu 2 pertemuan untuk kegiatan pembelajaran dan 1 pertemuan untuk evaluasi. 

Setiap siklusnya terdiri atas beberapa fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, evaluasi, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Observasi yang dilakukan untuk melihat aktivitas guru dan aktivitas siswa. Data 

aktivitas belajar siswa dianalisi dengan rumus  

𝐴 = ∑ 𝑇𝑖

𝑛𝑖

5
𝑖=1  , dengan  𝐴 = jumlah skor rata-rata aktivitas belajar siswa, 𝑇𝑖 = total 

skor aktivitas belajar siswa pada indikator ke-i, dan 𝑛𝑖 = banyak deskriptor pada 

indikator ke-i. Sedangkan data aktivitas guru dianalisis dengan rumus 𝐺 = ∑ 𝐵𝑖
6
𝑖=1 ,  

dengan   𝐺 = jumlah skor aktivitas guru dan 𝐵𝑖 = skor aktivitas guru yang tampak. 

Data hasil belajar siswa dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 

menentukan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tiap akhir siklus dengan rumus 𝑀 =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, 𝑀 = rata-rata nilai hasil evaluasi, 𝑥𝑖  = nilai yang diperoleh masing-masing 
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siswa, dan 𝑛 = banyaknya siswa yang mengikuti tes. Untuk mengetahui ketuntasan 

belajar secara klasikal dianalisis dengan menggunakan rumus 𝐾𝐵 =
𝑛𝑖

𝑛
× 100%, 

dengan KB = ketuntasan belajar, 𝑛𝑖  = banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥

 75, dan 𝑛 = banyaknya siswa. 

Keberhasilan tindakan yang dilakukan dapat dilihat dari peningkatan rata-

rata skor aktivitas siswa minimal berkategori aktif, serta tercapai ketuntasan belajar 

secara klasikal minimal 85% atau minimal 85% siswa mendapat nilai ≥ 75. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ringkasan hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian 

Siklus Pertemuan 

Aktivitas belajar Rata-rata 
hasil 

belajar 

Ketuntasan 

klasikal Skor aktivitas Kategori 

I 
1 8,66 Cukup Aktif 

79,65 74,19 % 
2 10,34 Aktif 

II 
1 11 Aktif 

83,33 87,10 % 
2 12,66 Sangat Aktif 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa pada siklus I terjadi peningkatan 

skor aktivitas siswa dari 8,66 dengan kategori cukup aktif pada pertemuan 1 

menjadi 10,34 dengan kategori aktif pada pertemuan 2. Meningkatnya skor 

aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa siswa sudah mulai terbiasa dengan 

model pembelajaran ini. Hal tersebut terlihat pada saat diskusi kelompok, siswa 

bekerjasama dan saling membantu anggotanya yang kesulitan dalam mengerjakan 

kartu soal, meskipun masih ada beberapa kelompok yang belum memastikan 

seluruh anggotanya memahami jawaban dari semua permasalahan pada kartu soal  

yang dibagikan. Selain itu, siswa juga sudah bisa mempertanggung jawabkan hasil 

diskusi kelompoknya, hal tersebut terlihat pada saat siswa presentasi di depan kelas.  

Selain terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT berbantuan kartu soal. Rata-rata hasil belajar siswa mencapai 79,65 pada 

siklus I. Meskipun rata-rata nilai sudah melebihi kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) yaitu 75, namun ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus I masih 
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belum mencapai indikator yang ditetapkan, dimana ketuntasan belajar secara 

klasikal siklus I baru mencapai 74,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan kartu soal 

pada siklus I masih terdapat kekurangan, diantaranya pada pertemuan pertama 

siswa masih kesulitan dalam menjawab kartu soal yang dibagikan, terutama pada 

saat menentukan komposisi dua fungsi, hal tersebut diatasi guru dengan cara 

membimbing siswa dan memberikan beberapa contoh soal yang serupa. Akan 

tetapi, pada saat evaluasi siswa masih kesulitan menyelesaikan soal apabila terdapat 

tiga fungsi yang harus dikomposisikan, karena ada salah satu fungsi yang diketahui 

merupakan fungsi kuadrat.  

Karena kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I, guru lebih berusaha 

mengoptimalkan pembelajaran dengan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 

baik skor aktivitas belajar siswa maupun hasil belajar siswa pada siklus II menjadi 

meningkat, dimana skor aktivitas siswa pada pertemuan 1 adalah 11 dengan 

kategori aktif dan pada pertemuan 2 meningkat menjadi 12,66 dengan kategori 

sangat aktif. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan 

pada siklus II. Begitupula dengan hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes 

evaluasi siklus II yang mencapai 83,33 untuk rata-rata hasil belajar siswa dan 

ketuntasan klasikal sebesar 87,10%. Data tersebut menunjukkan bahwa indikator 

yang telah ditetapkan dalam penelitian ini tercapai. Dengan kata lain, penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) berbantuan 

kartu soal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa dengan diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) berbantuan kartu 

soal dikarenakan siswa belajar dalam suasana dan kondisi kelas yang berbeda dari 

sebelumnya, suasana kelas tidak lagi membosankan sehingga siswa menjadi lebih 

bersemangat dan aktif dalam belajar. Terlebih dengan media yang peneliti gunakan 

yaitu kartu soal. Sesuai dengan Berliana dalam Aisah (2013) yang mengemukakan 

bahwa media kartu soal adalah sarana agar siswa dapat belajar secara aktif terlibat 

dalam kegiatan belajar, berfikir aktif dan kritis di dalam belajar. Sehingga, 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 
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berbantuan kartu soal membuat siswa lebih aktif selama proses pembelajaran 

karena siswa terlibat secara aktif membentuk pengetahuannya dalam memahami 

materi yang dipelajari. Melalui diskusi kelompok, tercipta kerjasama yang baik 

antar anggota kelompok untuk berpikir bersama dalam memahami dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu pemanggilan siswa secara acak 

berdasarkan nomor pada kartu soal membuat siswa memiliki tanggungjawab untuk 

menyelesaikan dan memahami tugas yang diberikan guru. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kurniasih dan Sani (2013: 29) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  memiliki ciri khas 

dimana guru hanya menunjuk satu nomor untuk mewakili kelompoknya tanpa 

memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut. 

Sehingga cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa. Cara ini adalah upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi 

kelompok. 

Selama penelitian ini dilakukan, pembelajaran telah dapat membantu siswa 

untuk terlibat aktif dan hasil belajar yang diperoleh siswa juga sudah baik. Akan 

tetapi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan kartu soal 

ini tidaklah mudah. Suasana kelas menjadi ramai terutama pada saat siswa 

berkumpul dengan kelompoknya, jadi guru harus bekerja keras dalam 

mengendalikan suasana kelas. Selain itu guru juga harus memperhatikan persiapan 

dan pengelolaan alokasi waktu, karena apabila persiapan dan pengelolaan waktunya 

kurang, maka pembelajaran akan menjadi kurang lancar. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada materi fungsi 

komposisi dan fungsi invers dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas XI IPA 6 SMAN 7 Mataram tahun pelajaran 2015/2016. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) berbantuan kartu soal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 
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kelas XI IPA 6 SMAN 7 Mataram tahun pelajaran 2015/2016 pada materi fungsi 

komposisi dan fungsi invers. 

 Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan 

kartu soal kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan guru matematika khususnya 

sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa.  

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan kartu soal antara lain; 

yaitu : a) Guru sebaiknya mengatur alokasi waktu sebaik mungkin sehingga setiap 

langkah pembelajaran dapat berjalan dengan baik, b) Memastikan tiap siswa dalam 

kelompoknya untuk saling membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan kartu soal yang diberikan. 
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