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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar Matematika siswa 

kelas IV SDN 2 Montong Betok. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar Matematika siswa pada kelas IV SDN 2 Montong Betok dengan 

menerapkan model kooperatif tipe Numbered Heads Together dengan 

menggunakan alat peraga papan matrik. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 sikklus. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan tes. Indikator 

keberhasilan peneliti dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar Matematika 

siswa dari siklus I ke siklus II dimana persentase klasikal minimal mencapai 85% 

serta mencapai KKM yang ditetapkan yaitu ≥70, aktivitas mengajar guru 

berkategori baik, serta aktivitas belajar siswa yang berkategori aktif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada 

siklus I nilai rata-rata mencapai 77,41 dengan persentase katuntasan klasikal 

65,62%, untuk hasil observasi aktivitas mengajar memperoleh 23 dengan kategori 

baik dan aktivitas belajar siswa memperoleh 25 dengan kategori aktif. Pada siklus 

II nilai rata-rata mencapai 84,06 dengn persentase ketuntasan klasikal 87,5%, dan 

untuk hasil observasi aktivitas mengajar guru memperoleh skor 34 dengan 

kategori sangat baik, dan ktivitas belajar siswa memperoleh skor 34 dengan 

kategori sangat aktif. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menerapkan model kooperatif tipe Numbered Heads Together dengan 

menggunakan alat peraga papan matrik pada pelajaran Matematika khususnya 

pada materi satuan panjang dikatakan efektif dan berhasil. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa penerapan  model kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dengan menggunakan alat peraga papan matrik dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa khusunya materi satuan panjang di kelas IV SDN 2  Betok 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Kata-Kata Kunci: Penerapan  model kooperatif tipe Numbered Heads Together 

          dengan menggunakan alat peraga papan matrik. 
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ABSTRACT  

This research is done to know the lowness of students’ mathematics result 

learning in four grade students at SDN 2 Montong Betok. This research is aimed 

to to increase students’ mathematics result learning in four grade students at SDN 

2 Montong Betok by applyingcooperative model Numbered HeadsTtogether type 

by using matrix board of visual tool. This kind of research is Classroom Action 

Research (PTK) which done in two si cicluses. The technique of collecting the 

data is observation and test. The indicator of reasech success saw from the 

increasing of students’ result learning mathematics from first ciclus to the second 

ciclus where the minimum classical percentage reach into 85% and reach standard 

minimum passing grade is 70, activity of teacher’s teaching technique categorized 

as good way, as well as activity of students’ learning categorized as active 

process. The result of this research showed there is a movement from first ciclus 

to second ciclus. At the first ciclus the mean score of the students reach 77,41 with 

classical passing percentage is 65,62% for result of teaching activity observation 

got 23 points with good category and students’ learning activity got 25 points with 

active category. While, the mean score of second ciclus is 84,06 with classical 

passing standard 87,5% and for the result of teacher’s teaching activity got 34 

points with very good category and students’s learning activity got 34 points with 

very active category. Based on the research result of Classroom Action Research 

(PTK) by applying cooperative model Numbered Heads Together type by using 

matrix board of visual tool in mathematics learning especially in length unit 

lesson is effective and successes.hence, it can conclude that the application of 

cooperative model numbered heads together type by using matrix board of visual 

tool could increasing students’ mathematics result learning especially at length 

unit lesson at four grade students of SDN 2 Montong Betok in academic year 

2017/2018.   

 

Kata-Kata Kunci: Cooperative model Numbered Heads  Together type by         

using matrix of visual tool. 



1 

 

A. Pendahuluan 

       Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan. 

UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berpikir siswa untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran Sagala [11]. 

        Dalam buku yang dikeluarkan Depdiknas [4] Menjelaskan bahwa melalui 

Sekolah Dasar siswa dibekali dengan kemampuan dasar dan keterampilan dasar 

agar mampu mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

dengan demikian siswa dapat menyiapkan bekal untuk mengikuti pendidikan pada 

jenjang berikutnya. 

        Matematika bagi anak SD berguna untuk kepentingan hidup dalam 

lingkungannya, untuk menggunakan pola pikirnya, kegunaan atau manfaat 

Matematika bagi siswa Sekolah Dasar adalah sesuatu yang jelas dan tidak perlu 

dipersoalkan lagi, lebih-lebih pada era pengembangan teknologi pada dewasa ini 

Erika [5].  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal 15 April 2017 

di kelas IV SDN 2 Montong Betok adanya beberapa kekurangan yang terjadi 

didalam proses pembelajaran yang berlangsung diantaranya yaitu: (1) kurangnya 

pemanfaatan model pembelajaran. (2) kurangnya penggunaan alat peraga dalam 

proses pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. (3) kurangnya 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini akan menimbulkan dampak 
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kurang baik terhadap hasil belajar siswa, dan pembelajaran Matematika terkesan 

kurang menarik dan membosankan karena hanya berpusat kepada guru dan buku 

pembelajaran. Terbukti dengan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Montong 

Betok yang rendah, yaitu dengan nilai ketuntasan klasikal sebesar 50%, dari 32 

siswa hanya 16 siswa mendapatkan nilai diatas KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) yang sudah ditetapkan sekolah yaitu ≥70. 

           Dalam penyampaian materi khusunya pada materi satuan panjang masih 

kurangnya penggunakan model dan alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang sedang disampaikan membuat siswa kurang tertarik dalam belajar, 

tidak ada yang salah dengan cara mengajar guru hanya saja pembelajaran akan 

lebih dipahami siswa apabila menggunakan model dan alat peraga yang sesuai 

dengan materi pembelajaran hal ini juga biasanya menjadikan siswa lebih tertarik, 

termotivasi sehingga siswa menjadi  aktif, komunikatif dan percaya diri dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

          Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah diatas 

yaitu melalui “Penerapan Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

dengan Menggunakan Alat Peraga Papan Matrik untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas IV SDN 2 Montong Betok Tahun Pelajaran 2017/2018”.    
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B. Kajian Teori 

1. Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

a. Pengertian Model Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning  berasal dari kata 

Cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Menurut 

Suprijono [13] “model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

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

guru atau diarahkan oleh guru”. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen.  

b. Numbered Heads Together 

      Numbered Heads Together atau kepala bernomor adalah model yang 

dikembangkan oleh Kagen dalam Suprijono [14] untuk melibatkan lebih banyak 

siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran, dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Adapun sintak model Numbered Heads Together sebagai berikut : 

1. Penomoran : guru membagi siswa siswa ke dalam kelompok yang 

beranggota 6-7 orang, dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 

antara 1-7. 

2. Mengajukan pertanyaan : guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada 

siswa. pertanyaan tersebut dapat bervariasi. Pertanyaan bisa sangat 

spesifikasi dan dalam bentuk kalimat tanya.  

3. Berpikir  bersama : siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban 

pertanyaan itu, dan meyakinkan setiap anggota dalam timnya mengetahui 

jawaban. 
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4. Menjawab : guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai harus mengacungkan tangan dan mencoba menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas Suprijono [14]. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan dari Numbered Heads Together  

1. Kelebihan Numbered Heads Together 

          Menggunakan model kooperatif Numbered Heads Together memiliki 

beberapa kelebihan, seperti yang diungkapkan oleh Krismanto [7] bahwa 

“Model pembelajaran Numbered Heads Together memiliki beberapa 

kelebihan yaitu : 

a.  Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang 

 lain, melatih siswa untuk bisa menjadi tutor   sebaya 

b. Memupuk rasa kebersamaan 

c. Membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan 

2. Kekurangan Numbered Heads Together  

          Dalam menggunakan model Numbered Heads Together  terdapat 

beberapa kelemahan yang harus diwaspadai,  hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembelajaran, adapun kelemahan-

kelemahan yang ada menurut Krismanto [7] yaitu: 

a. Siswa yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit  

kewalahan 

b. Guru harus bisa memfasilitasi siswa 

c. Tidak semua mendapat giliran 
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2. Alat Peraga Papan Matrik 

a. Pengertian Alat Peraga  

    Menurut Sudjana [13] alat peraga adalah suatu  alat yang dapat diserap 

oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar 

siswa lebih efektif dan efisien. Dengan demikian alat peraga merupakan bagian 

dari media pendidikan yang berperan besar dalam kesuksesan sebuah proses 

pembelajaran. Penggunaan alat peraga harus tepat demikian juga pemilihan 

jenisnya yang harus relevan dengan pendidikan yang akandipelajari. 

b. Fungsi Alat Peraga 

             Menurut Ruseffendi [10] ada beberapa fungsi penggunaan alat peraga 

dalam pengajaran matematika, diantaranya sebagai beriut : 

1. Dengan adanya alat peraga, siswa lebih banyak mengikuti pelajaran 

matematikadengan gembira, sehingga siswa minatnya dalam mengikuti 

pelajaran matematika semakin besar. Siswa senang, terangsang, kemudian 

tertarik dan bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. 

2. Dengan disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret, maka 

siswa pada tingkat-tingkat lebih rendah akan lebih memahami dan mengerti. 

3. Siswa akan menyadari adanya hubungan antara pembelajaran dengan benda 

yang ada di sekitarnya, atau antara ilmu dengan alam sekitar dan masyarakat. 

4. Konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam 

 bentuk model matematika dapat dijadikan obyek penelitian dan dapat pula 

 dijadikan alat untuk penelitian ide-ide baru dan realisasi baru. 

 Dengan demikian yang dimaksud dengan alat peraga pada penelitian ini 

adalah media pengajaran yang diartikan sebagai semua benda yang menjadi 

perantara terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, yang berfungsi untuk menghilangkan keabstrakan konsep satuan 

panjang pada mata pelajaran matematika. 
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c. Pengertian papan matrik  

               PAMAT adalah akronim dari kata papan matrik. Papan yang  

dimaksudkan adalah papan yang terdiri dari papan kayu yang digaris berpetak 

membentuk sebuah petak matrik bilangan. Alat peraga papan matrik ini 

merupakan alat peraga yang sangat sederhana dan mudah cara pembuatannya, 

namun mempunyai multi fungsi untuk membelajarkan tentang Satuan Panjang. 

Pola dasarnya adalah papan berpetak. Selain itu papan juga dibuatkan kartu 

satuan, kartu bilangan, dan lambang bilangan lain seperti koma, titik yang 

berukuran sama dengan kotak matrik untuk permainan menempel bilangan Bahrie 

[3]. 

1.   Langkah-langkah pembuatan alat peraga papan matrik 

  adalah sebagai   berikut : 

 Alat dan Bahan 

Alat           : Kater, gunting, palu, besi paku ,gergaji, penggaris 

 Bahan  : Triplek, kayu, karpet, tali, lem kayu, lem kertas, 

     amplas kasar, origami, kardus. 

 Cara Pembuatan  

a. Potonglah triplek berukuran 130 x 45 cm 

b. Lapisi dengan kain karpet. 

c. Buatlah garis berpetak pada bagian papan yang sudah dilapisi kain 

karpet. 

d. Pinggir-pinggir triplek dipasangkan kayu sebagai bingkainya 

e. Potong kardus dengan ukuran 2 cm  
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f. Lapisi kardus yang telah dipotong menggunakan kertas origami agar 

lebih menarik dan berwarna. 

g. Tulis satuan panjang dan lambang bilangan pada kartu yang telah 

dilapisi kertas origami menggunakan spidol. 

2. Langkah-langkah memainkan alat peraga papan matrik 

 adalah sebagai berikut: 

a. Dimainkan oleh satu orang siswa atau lebih. 

b. Menyediakan papan matrik beserta dengan kartu satuan. 

c. panjang yang telah ditempelkan. 

d. Menempelkan kartu bilangan sesuai dengan pertanyaan 

yang telah diberikan. 

3. Langkah-langkah menggunakan alat peraga papan matrik adalah sebagai 

 berikut : 

a. Letakkan papan matrik di depan kelas, bisa digantung atau diletakkan 

diatas meja dengan posisi berdiri. 

b. Tempelkan kartu satuan panjang pada papan matrik 

c. Guru mendemonstrasikan secara penggunaan alat peraga. 

d. Merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui soal-soal. 

e. Siswa diminta untuk menempelkan jawaban dari soal yang telah 

diberikan. 
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3. Hasil Belajar  

a.  Pengertian Hasil Belajar  

   Menurut Bloom dalam Suprijono [14] hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dominan kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comperehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

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

Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru) dan 

evaluation (menilai). Dominan efektif adalah reseiving (sikap menerima), 

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

characterization (karakterisasi). Dominan psikomotor meliputi initiatory, pre-

routine,dan rountinized. Psikomotor juga mencakup keterrampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

C. Pelaksanaan Penelitian 

a. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Montong Betok 

yang beralamatkan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong 

Gading Kabupaten Lombok Timur.  

2. Waktu dan Jadwal Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester I 

tahun pelajaran 2017/2018.Penelitian dimulai pada tanggal 25 

Oktober sampai 26 Oktober pada siklus I. dan dilanjutkan pada 

tanggal 10 November sampai 11 November untuk siklus II.  

b.Subyek dan Observer Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Montong 

Betok yangberjumlah 32 orang, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 

16 siswa perempuan. 

2. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi antar wali 
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 kelas dan dalam penelitian ini yang menjadi guru adalah peneliti 

 sendiri,sedangkang guru wali kelas sebagai pengamat 

D. Faktor Yang Diteliti 

1. Faktor Guru 

 Faktor yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa pada saat kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran Matematika danhasilbelajarsiswaselama proses 

pembelajaran. 

2. FaktorSiswa 

 Faktor guru yang diteliti adalah aktivitas mengajar guru selama proses 

pembelajaran berlangsung ketika menerapkan model kooperatif tipe Numbered 

Heads Together dengan menggunakan alat peraga papan matrik. 

E. Variable Penelitian 

1.  Hasil Belajar Matematika  

 Hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik akibat belajar. 

Perubahan perilaku yang disebabkan karena pencapaian penguasaan atas jumlah 

bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran yang telah ditetapkan, hasil itu 

dapat berupa aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik Purwanto [9]. 

2. Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together  

Model kooperatif tipe Numbered Heads Together yang dimaksud dalam 

penelitian ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

melibatkan siswa dalam proses diskusi kelompok, belajar, dan bekerja dalam 

kelompok yang anggotanya heterogen, dimana siswa melakukan tahap penomoran 

anggota (Heads Together), mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, kemudian 

menjawab pertanyaan. 

3. Alat Peraga Papan Matrik 

Alat peraga papan matrik merupakan alat peraga yang sederhana yang 

terdiri dari papan yang membentuk sebuah petak matrik bilangan, alat peraga 
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appan matrik ini merupakan alat peraga yang multi fungsi yang membelajarkan 

satuan panjang yang dibuatkan kartu satuan, bilangan, dan lambang bilangan 

dengan koma, titik yang berukuran sama dengan kotak matrik untuk permainan 

menempel bilangan Bahrie [3]. 

F. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dalam bentuk   siklus yang 

memuat 4 tahapan kegiatan, yaitu : Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi Arikunto [2]. 

2. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 siklus yang dimana setiap siklusnya terdapat 2x 

pertemuan. Langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu 1. Perencanaan, 2, 

pelaksanaan, 3. Pengamatan, 4. Refleksi. Jika hasil penelitian masih belum efektif, 

maka peneliti akan melakukan siklus selanjutnya. 

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi yang 

memberikan gambaran tentang aktivitas belajar siswa dan aktivitas belajar 

mengajar guru, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi 

terhadap siswa, yang nantinya akan dapat menggambarkan hasil belajar siswa. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan tersebut dapat 

diketahui melalui kegiatan belajar siswa yang dinilai oleh seorang pengamat atau 

observer yang bertindak sebagai observer dalam penelitian ini adalah guru kelas. 

b. Dokumentasi 

Tes hasil belajar adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa 
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atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai standar yang sudah 

ditetapkan Nurkencana dan Sunartana [8]. 

H. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

     Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran 

melalui pengamatan secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam 

melakukan observasi, peneliti berpedoman pada lembar observasi sebagai 

instrumen. Melalui lembar observasi, peneliti dapat mencatat segala aktivitas yang 

terjadi selama proses pembelajaran. Lembar observasi ini terdiri dari dua bagian 

yaitu lembar pengamatan aktivitas guru danlembarpengamatanaktivitassiswa. 

I. Teknik Analisis Data  

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar, diperoleh dari hasil tes evaluasi 

secara individual yang dilakukan setiap akhir siklus untuk melihat peningkatan 

pemahaman siswa terhadap materi Matematika yang telah diajarkan setelah 

dilakukan tindakan. Tes hasil belajar akan dilakukan dengan instrument berupa 

esai. 

a. Ketuntasan Individu  

Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

   Nilai = 
              

             
x 100 

 Purwanto [9]. 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

N

X
X


  

Keterangan: 

X

  

: Nilai Rata-rata  

∑ X              : Jumlah seluruh skor 
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N   : Subjek 

Sudjana [12]. 

 

c. Ketuntasan klasikal 

 

P = 

∑ Siswa yang tuntas belajar  

 x 100 % ∑ Siswa 

  P      : Ketuntasan klasikal 

  Aqib, dkk, [1]. 

 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil penerapan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together dengan menggunakan alat peraga Papan matrik untuk 

meningkatkan hasil belajar Matematika dalam materi satuan panjang, hasil 

observasi keterampilan guru sertaaktivitas belajar siswa. 

 

                 Pedoman Konversi Aktivitas Guru 

Interval Skor Kategori 

X≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 27 Sangat Baik 

MI + 0,5 SDI ≤ X< MI + 

1,5 SDI 

21 ≤ X<27 Baik 

MI – 0,5 SDI ≤ X< MI + 

0,5 SDI 

15 ≤ X<21 Kurang Baik 

X< MI – 0,5 SDI X<15 Tidak Baik 

    Nurkencana dan Sunartana [8].    
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         Pedoman Konversi Aktivitas Belajar Siswa 

Interval Skor Kategori 

X≥ Mi + 1,5 Sdi X ≥ 27 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ X< Mi + 

1,5 Sdi 

21 ≤ X<27 Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ X< Mi + 

0,5 Sdi 

15 ≤ X< 21 Kurang Aktif 

X< Mi  – 0,5 Sdi X<15 Tidak Aktif 

                Nurkencana dan Sunartana [8]. 

 

J. Indikator Pelaksanaan PTK 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila ditandai dengan pemenuhan kriteria 

yang telah disepakati oleh peneliti. Yaitu pembelajaran menggunakan Model 

Numbered Heads Together dengan menggunakan alat peraga Papan matrik 

dikatakan berhasil jika adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 

sebelumnya dengan siswa yang memperoleh nilai KKM ≥70 yaitu  dengan 

persentase 85 %. 

K. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor rata-rata aktivitas guru siklus I yaitu 23 dengan kategori 

baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa siklus I sebesar 25 dengan kategori  

aktif. 

c) Dari hasil evaluasi yang dilakukan diketahui nilai tertinggi siswa 

yaitu 90 sedangkan terendah yaitu 60. Dapat dilihat bahwa siswa 

yang mendapatkan nilai ≥70 yaitu 20 dan siswa yang mendapatkan 

nilai ≤70 adalah 11 siswa, berdasarkan hasil evaluasi tersebut nilai 

rata-rata yang diperoleh dari hasil evalusi belajar siswa pada suklus I 
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belum mencapai KKM dan ketuntasan klasikal masih dibawah 

standar yaitu 64,51% sedangkan standar yang ditetapkan adalah 

85%. 

2. Siklus II 

a) Jumlah skor rata-rata aktivitas guru siklus II yaitu 34 dengan 

kategori sangat baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa siklus II sebesar 34 dengan kategori 

sangat aktif. 

c) Dari hasil evaluasi yang dilakukan diketahui nilai tertinggi siswa 

yaitu 100 sedangkan terendah yaitu 65. Dapat dilihat bahwa siswa 

yang mendapatkan nilai ≥70 yaitu 28 siswa  dan siswa yang 

mendapatkan nilai ≤70 yaitu 4 siswa, berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil evalusi belajar siswa 

yaitu 84,06 sehingga diperoleh presentase ketuntasan belajar siswa 

pada siklus II ini mencapai 87,5% dan telah mencapai presentase 

ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu 85%.   

 

Peningkatan Hasil Observasi dan Hasil Belajar Siswa 

 

 

Siklus 

Aktivitas 

Mengajar Guru 

Aktivitas Belajar 

Siswa 

Hasil Belajar 

Skor Kategori Skor Kategori Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

Siswa 

Tuntas 

Siswa 

Tidak 

Tuntas 

Siklus I 23 Baik 25 Aktif 77,41 65,62% 21 11 

Siklus 

II 

34 Sangat 

Baik 

34 Sangat 

Aktif 

84,06 87,5% 28 4 
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Berdasarkan tabel ringkasan diatas terlihat bahwa kegiatan proses 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dan terlaksana 

dengan baik. Hal ini bisa terlihat dengan adanya perolehan dan peningkatan hasil 

ketuntasan belajar siswa pada siklus I dan siklus II yaitu dari nilai rata-rata siklus 

I 77,41 meningkat pada siklus II menjadi 84,06. Begitu juga dengan ketuntasan 

klasikal pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal yaitu 65,62% yang kemudian 

meningkat pada siklus II menjadi 87,5%. Menurut Hakim [6] faktor lingkungan 

sekolah dapat memepengaruhi kondisi belajar siswa sehingga sarana dan 

prasarana di sekolah harus lengkap untuk menunjang hasil belajar siswa. 

L. Kesimpulan dan Saran  

a. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dilakukan melalui penerapan model kooperatif tipe Numbered 

Heads Together dengan menggunakan alat peraga papan matrik dengan 

melibatkan siswa dalam proses diskusi kelompok, belajar dan bekerja dalam 

kelompok yang anggotanya heterogen dimana siswa melakukan beberapa 

tahapan yaitu: 1) tahap penomoran anggota (Heads Together), 2) tahap 

mengajukan pertanyaan, 3) tahap berpikir bersama, 4) tahap menjawab 

pertanyaan Suprijono [14] . Melalui penerapan model kooperatif tipe Numbered 

Heads Together dengan menggunakan alat peraga papan matrik siswa menjadi 

lebih termotivasi dalam belajar, siswa lebih aktif, komunikatif dalam kelompok 

dan percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Hal ini terbukti dengan 

adanya peningkatan aktivitas guru pada siklus 1 adalah 23 dengan kategori baik, 

meningkat  pada siklus II menjadi  34 dengan kategori sangat baik, aktivitas 

siswa pada siklus I adalah 25 dengan kategori aktif, meningkat pada siklus II 

menjadi 34 dengan kategori sangat aktif. Peningkatkan hasil belajar siswa pada 
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siklus I, ketuntasan belajar siswa 65,62% dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 

21 siswa dari 31 siswa yang mengikuti tes, sedangkan pada siklus II, ketutasan 

belajar siswa 87,5 jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 28 siswa dengan 

nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 84.06. Dengan demikian hipotesis penelitian 

ini dinyatakan diterima.  

b. Saran  

         Adapun saran-saran yang dapat dikembangkan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar dengan menrepakan model kooperatif tipe Numbered Heads 

Together dengan menggunakan alat peraga papan matrik.  

2. Disarankan kepada guru untuk menggunakan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together dengan menggunakan alat peraga papan matrik 

dalam pembelajaran Matematika pada materi satuan panjang dalam kegiatan 

pembelajaran agar guru dapat lebih mudah dalam hal membimbing siswa 

dalam kegiatan diskusi sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kelompok 

dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. 

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat judul “penerapan 

model kooperatif tipe Numbered Heads Together dengan menggunakan alat 

peraga papan matrik” untuk lebih memperhatikan langkah-langakh 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, agar pembelajaran lebih optimal.  
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