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Action research aims to improve communication and student learning outcomes SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta Year 2011/2011 through the learning strategy 
Numbered Head Together with the edutainment media on the subject of the triangle. 
The subjects were subjected to the action of students VII PK SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta totaling 23 students. Methods of data collection classes are conducted 
through observation, tests, field notes, review, and documentation. Data analysis 
techniques in descriptive qualitative interactive analysis. The results showed an 
increase in communication skills and learning outcomes in mathematics learning on 
the subject of the triangle, it can be seen from: 1) the ability of students in learning to 
speak before the study 17.39% 73.91% after the study, 2) the ability to write the 
students in learning before study 13.04% 82.60% after the study, 3) the ability to 
draw students in learning prior to the study 26.08% 60.86% after the study, and 4) 
the ability of the students in the study before the study explained 17.39% after the 
study 65 , 21% and learning outcomes before the study 34.78% 86.95% after the 
study. It can be concluded that the learning strategy Numbered Head Together with 
the edutainment media can improve communication and learning outcomes of 
students in learning mathematics. 
 
Keywords: communication, learning outcomes, numbered head together. 
 
 
 
 
 
 

 



A. PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting terkait dengan 

peningkatan hasil belajar siswa. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

matematika sangat penting untuk diungkapkan. Dalam pembelajaran matematika 

siswa perlu mendengarkan dengan cermat, aktif dan menuliskan kembali 

pernyataan  penting yang diungkapkan oleh teman atau pun guru (Wahhid Thoyib, 

2008: 2). 

Dalam rangka peningkatan hasil belajar matematika, salah satu usaha 

yang dapat kita lakukan ialah dengan memahami bagaimana siswa-siswa kita 

belajar dimana dalam proses belajar mengajar yang penting adalah penguasaan 

iklim didalam kelas yang sejuk dan nyaman sehingga dapat menggugah motivasi 

siswa dalam belajar. 

Berdasarkan observasi di kelas kelemahan belajar matematika di kelas 

VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta  adalah (1) Siswa tidak mampu untuk 

mengungkapkan ide-ide matematika baik dalam bentuk lisan dalam pemecahan 

masalah sebanyak 4 orang (17,39%), (2) Kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengemukakan ide matematika dari suatu teks dalam bentuk tulisan sebanyak 3 

orang (13,04%), (3) Kemampuan siswa dalam mengungkapkan suatu ide atau 

gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram maupun gambar dalam pemecahan 

permasalahan matematika masih sangat kurang sebanyak 6 orang (26,08%), (4) 

Kemampuan siswa dalam mengungkapkan atau merefleksikan konsep matematika 

masih kurang sebanyak 4 orang (17,39%). Hal ini tentunya akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas yaitu hanya sekitar 7 

anak yang memenuhi standar ketuntaasan minimal (30,43%). 

Gambaran permasalahan di atas dikarenakan dalam menerangkan materi 

matematika, guru kurang jelas dan kurang menarik perhatian siswa dan pada 

umumnya guru terlalu cepat dalam menerangkan materi pelajaran. Di samping itu 

penggunaan metode pengajaran yang salah. Sehingga siswa dalam memahami dan 

menguasai materi masih kurang dan nilai yang diperoleh siswa cenderung rendah.  



Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memberikan bantuan pemecahan 

masalah kemandirian belajar siswa adalah dengan menerapkan penggunaan 

strategi Numbered Head Together dengan media Edutainment. Penerapan strategi 

Numbered Head Together dengan media Edutainment pada pembelajaran 

matematika akan lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 

hasil belajar siswa. Pembelajaran Numbered Head Together memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain itu, pembelajaran Numbered 

Head Together juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama 

siswa. (Anita Lie, 2004). 

B. KAJIAN TEORI 

1. Hakekat Matematika 

Menurut Sutama (2010: 82) matematika adalah bahasa simbolis yang 

mengekspresikan ide-ide, struktur, atau hubungan yang logis termasuk konsep-

konsep abstrak sehingga memudahkan manusia untuk berfikir. Menurut 

Johnson dan Myklebust (Abdurrahman, 2003: 252),  matematika adalah bahasa 

simbolis yang fungsi prkatisnya  untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif 

dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan 

berpikir. 

Menurut Hamzah Uno (2007: 129)  matematika adalah sebagai suatu 

bidang ilmu yang merupakan alat pikir, komunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur–unsur logika dan intuisi, analisa dan 

konstruksi, generalitas dan individualitas serta mempunyai cita–cita antara lain 

aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Dari pengertian di atas matematika 

merupakan ilmu yang bersifat abstrak, asiomatik, dan dedukatif.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian matematika adalah sarana berpikir logis dengan bahasa 

simbolis yang bersifat abstrak, asiomatik, dan deduktif untuk  memudahkan 

manusia berfikir. 



2. Hakekat Komunikasi 

Menurut Asikin (2001) bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai 

peristiwa saling hubungan atau dialog yang terjadi dalam lingkungan kelas, 

dimana terjadi pengalihan pesan-pesan yang dialihkan berisi tentang materi 

metematika yang dipelajari di kelas. Pihak yang terlibat komonikasi di kelas 

adalah guru dan siswa. Pakar komunikasi lain, Joseph A Devito mengemukakan 

komunikasi sebagai transaksi. Transaksi yang dimaksudkannya bahwa 

komunikasi merupakan suatu proses dimana komponen-komponennya saling 

terkait dan bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu 

kesatuan dan keseluruhan (Suprapto, 2006 : ). 

Suharsini Arikunto (1988: 204) komunikasi adalah suatu proses 

dimana   pesan disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan. 

Pesan itu dapat berupa perasaan atau hasil pemikiran sendiri, atau hanya 

penerusan atau hasil pemikiran orang lain dengan maksud untuk mengubah 

pengetahuan atau ketrampilan dan sikap pihak penerima pesan. 

Adapun indikator kemampuan komunikasi yang diungkapkan oleh 

John A. Van De Walle (2008) antara lain meliputi: 

a. Berbicara, kemampuan mengungkapkan ide matematika dari suatu teks 

dalam bentuk lisan. 

b. Menulis, kemampuan siswa dalam mengungkapkan atau pun merefleksikan 

pikirannya lewat tulisan. 

c. Menggambar, kemampuan siswa dalam mengungkapkan suatu ide atau 

gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram maupun gambar dalam 

pemecahan masalah. 

d. Menjelaskan konsep, kemampuan untuk mengungkapkan ide matematika 

baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan bermacam macam pengertian komunikasi tadi maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa komonikasi merupakan suatu peristiwa dialog atau 

diskusi antara pemberi pesan dan penerima pesan dimana komponen-



komponennya saling terkait dan bahwa para komunikatornya beraksi dan 

bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. 

3. Hakekat Hasil Belajar 

Oemar Hamalik (2006) hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Benyamin Bloom (Sagala, 2010: 33) mengklasifikasikan hasil belajar 

kedalam tiga domain (aspek) yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotor. Bloom membagi masing-masing aspek kedalam tingkatan-

tingkatan katagori yang dikenal dengan istilah Bloom’s Taxonomy (Taksonomi 

Bloom). 

Berdasarkan uraian di atas dapat kesimpulan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan 

dari tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari proses  belajar (hasil belajar)  bersifat relatif menetap dan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan.  

4. Hakekat Numbered Head Together 

Strategi Numbered Head Together  adalah suatu model pembelajaran 

yang lebih melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman siswa tentang isi pelajaran tersebut. 

Pembelajaran Numbered Heads Together dengan cara mengelompokkan semua 

ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang. Kesulitan pemahaman 

materi yang dialami dapat dipecahkan bersama dengan anggota kelompok 

dengan bimbingan guru. Untuk itu pembelajaran Numbered Head Together  

menitikberatkan pada keaktifan siswa dan memerlukan interaksi sosial yang 

baik antara semua kelompok. Pembelajaran Numbered Head Together  

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain itu, pembelajaran 

Numbered Head Together  juga mendorong siswa untuk meningkatkan 



semangat kerja sama siswa. Pembelajaran ini dikembangkan untuk mencapai 3 

tujuan yaitu: hasil belajar akademik, penerimaan tentang keragaman dan 

pengembangan keterampilan. Pembelajaran Numbered Head Together  

mengutamakan kerja kelompok dari pada individual, sehingga siswa bekerja 

dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk 

menyalurkan informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi (Anita 

Lie, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa strategi pembelajaran 

Numbered Head Together  merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

mengutamakan kerja kelompok dari para individual, sehingga siswa bekerja 

dalam suasana gotong royang. 

5. Hakekat Edutainment 

Edutainment adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang 

dipenuhi nuansa menghibur dan menyenangkan dan mudah dicerna oleh 

penontonnya. Edutainment dirancang khusus untuk tujuan pendidikan yang 

penyajiannya diramu dengan unsur-unsur hiburan sesuai dengan materinya. 

Media yang mampu berperan sebagai tutor maupun ensiklopedia, akan 

menyediakan informasi dan umpan balik kepada siswa secara cepat. Siswa 

tidak hanya duduk dan mendengarkan secara pasif. Mereka harus berpikir, dan 

merespon. Akan tetapi media yang berbasis edutainment tidak menutup 

kemungkinan untuk didesain bagi siswa yang kurang aktif di kelas yaitu dengan 

memberikan simulasi yang bermakna serta interaktivitas media yang 

baik. Edutainment merupakan media berbasis komputer, TV dan video 

instruksional. Visualisasi ide dalam bentuk video instruksional sangat 

membantu pengauasaan materi dan dapat mempercepat pencapaian kompetensi. 

Visualisasi ide merupakan proses atau upaya agar sebuah pesan/ide dapat 

“digambarkan” dengan lebih nyata sehingga dapat dipahami secara mental. 

Visualisasi adalah mencoba mengurangi keabstrakan suatu konsep atau ide. 

 



C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR) yaitu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2006: 3). Penelitian tindakan kelas 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari perencanaan 

(planning), pelaksanaan tindakan (action), mengumpulkan data (observing), 

menganalisa data atau informasi untuk memutuskan sejauh mana kelebihan atau 

kelemahan tindakan tersebut (reflecting). Proses penelitian berbentuk siklus yang 

beberapa kali, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. 

Data dalam peneliian ini dikumpulkan melalui metode tes, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

1. Metode Tes 

Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi 

yang digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa dalam 

memecahkan permasalahan matematika selama penelitian.  

Kegiatan ini dilaksanakan dalam setiap putaran, tes pertama tanggal 5 

Juni 2012, tes tahap kedua tanggal 8 Juni 2012, tes tahap ketiga tanggal 12 Juni 

2012 dan tes tahap akhir tanggal 15 Juni 2012. Masing-masing tes berupa soal 

uraian yang terdiri dari 3-5 soal yang dikerjakan selama ±30 menit. 

2. Wawancara   

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung 

mengenai informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tak terstruktur dimana sebagai pewawancara 

adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah guru matematika kelas VII SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. Pertanyaan yang diajukan lebih bersifat bebas, 

tetapi tetap berkaitan dengan tujuan penelitian 

 

 



3. Observasi 

Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah turut mengawasi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Pada waktu observasi dilakukan, 

peneliti mengamati proses pembelajaran tersebut baik pada guru , siswa 

maupun situasi kelas. 

Observasi awal ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 April 

2012. Sedangkan proses belajar mengajar dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 

2012, 8 Juni 2012, 12 Juni 2012 dan 15 Juni 2012. Pada waktu pengamatan 

dilakukan, pengamat mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data 

mengenai proses pembelajaran tersebut, baik yang terjadi pada guru maupun 

siswa.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi mrupakan teknik pengupulan data melalui pengumpulan 

dokumen yang diperlukan yang berhubungan dngan masalah yang diteliti. 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa data sekolah 

dan daftar nama siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta beserta foto-

foto saat proses penelitian berlangsung. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya tindakan putaran II, 

perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini mengalami perubahan yang positif. Hasil penelitian pada tindakan 

kelas putaran II diperoleh kesepakatan bahwa tindakan belajar yang diambil telah 

berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar siswa. Jadi 

penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan media 

Edutainment  dalam pembelajaran matematika dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa sehingga berpengaruh pada 

meningkatnya hasil belajar. 

Adanya peningkatan kemampuan komunikasi dan hasil belajar siswa 

dapat dilihat dari indikator - indikator yang nampak seperti kemampuan berbicara 



siswa, kemampuan menulis siswa, kemampuan menggambar siswa, kemampuan 

menjelaskan siswa, dan meningkatnya hasil belajar siswa  yang memperoleh nilai 

diatas KKM. 

Hasil penerapan strategi Numbered Head Together dengan media 

Edutainment sebagai upaya peningkatan kemampuan komunikasi siswa 

pengamatan yang dilakukan berupa data mengenai indikator – indikator 

kemampuan komunikasi siswa. Hasil observasi pendahuluan sebelum adanya 

penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan media 

Edutainment adalah sejumlah 23 siswa. Siswa yang mempunyai kemampuan 

berbicara sebanyak 4 (17,39%) siswa, siswa yang mempunyai kemampuan 

menulis sebanyak 3 (13,04%) siswa, siswa yang mempunyai kemampuan 

menggambar sebanyak 6 (26,08%) siswa, siswa yang mempunyai kemampuan 

menjelaskan konsep sebanyak 4 (17,39%) siswa dan siswa yang memeperoleh 

nilai ≥ 65 sebanyak 7 (30,43%) siswa. 

Pada tindakan kelas putaran I kemampuan komunikasi belajar siswa 

sudah cukup bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari data kemampuan komunikasi 

belajar siswa pada tindakan kelas putaran I yaitu siswa yang memiliki kemampuan 

berbicara sebanyak 10 siswa (43,47%), siswa yang memiliki kemampuan menulis 

sebanyak 12 siswa (52,17%), siswa yang mempunyai kemampuan menggambar 

sebanyak 8 siswa (34,78%), siswa yang mempunyai kemampuan menjelaskan 

konsep sebanyak 7 siswa ( 30,43%) dan siswa yang memperoleh nilai di atas 65 

sebanyak 15 siswa (65,21%). 

Pada putaran II kegiatan pembelajaran sudah berjalan lancar dan 

terkendali, sehingga kemampuan komunikasi dan hasil belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

indikator-indikator dari kemampuan komunikasi dan meningkatnya hasil belajar 

siswa yaitu, kemampuan berbicara siswa sebanyak 17 siswa (73,91%), 

kemampuan menulis siswa sebanyak 19 siswa (82,60%), kemampuan 

menggambar siswa sebanyak 14 siswa (60,86%), kemampuan menjelaskan konsep 



sebanyak 15 siswa (65,21%) dan siswa yang memperoleh nilai di atas 65 sebanyak 

20 siswa (86,95%).  

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan di atas dapat dilihat peningkatan 

kemampuan komunikasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan media Edutainment dalam 

tabel 4.1 dan gambar 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Komunikasi Belajar Siswa 

No 

Indikator 

Komunikasi Belajar 

Siswa 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

1 Berbicara 
4 siswa 

(17,39%) 

10 siswa 

(43,47%) 

17 siswa 

(73,91%) 

2 Menulis 
3 siswa 

(13,04%) 

12 siswa 

(52,17%) 

19 siswa 

(82,60%) 

3 Menggambar 
6 siswa 

(26,08%) 

8 siswa 

(34.78%) 

14 siswa 

(60,86%) 

4 Menjelaskan konsep 
4 siswa 

(17,39%) 

7 siswa 

(30,43%) 

15 siswa 

(65,21%) 

 



 
 

Gambar 4.1 Grafik Peningkatan Komunikasi Belajar Matematika 

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. Data tentang hasil belajar siswa dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil pengerjaan tugas mandiri atau post tes yang diberikan pada tiap bagian akhir 

pembelajaran. Soal yang yang diberikan kepada siswa terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan guru matematikan kelas VII PK. Hal ini dimaksudkan agar 

validitas soal terjamin (validitas konten/validitas isi). Siswa dikatakan lulus pada 

soal putaran I dan II jika mencapai skor lebih dari atau sama dengan 65 dari 

seluruh soal yang diberikan. 

Tindakan kelas mulai sebelum dilakukan tindakan sampai pada tindakan 

putaran II, diperoleh data peningkatan hasil belajar dalam mengerjakan soal tugas 

mandiri dan tuntas memenuhi nilai lebih dari sama dengan 65 yaitu dari sebelum 

tindakan sebanyak 7 siswa (30,43%), putaran I sebanyak 15 siswa (65,21%) dan 

putaran II sebanyak 20 siswa (86,95%).  

Data–data yang diperoleh di atas mengenai hasil belajar matematika 

materi bangun segitiga pada siswa kelas VII PK dalam pembelajaran matematika 
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dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan kelas putaran II dapat disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Data peningkatan hasil belajar matematika 

Indikator Hasil 

Belajar 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

Nilai siswa diatas 

KKm(  65) 

7 siswa 

(34,78%) 

15 siswa 

(65,21%) 

20 siswa 

(86,95%) 

 

 
 

Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Hasil belajar dengan strategi pembelajaran 

Numbered Head Together dengan media Edutainment 

Standar komunikasi menitikberatkan pada pentingnya dapat berbicara, 

menulis, menggambar, dan menjelaskan konsep-konsep matemetika (John A. Van 

De Walle, 2008). Kemampuan komunikasi siswa sebelum dilaksanakan tindakan 

kelas masih rendah ini terbukti dengan belum tercapainya indikator–indikator 

kemampuan komunikasi.  

1. Kemampuan menyampaikan ide atau pikiran  lewat lisan 
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atau membantah temannya yang sedang mempresentasikan hasil pekerjaanya. 

Hal ini karena pada strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan 

media Edutainment siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat menilai diri secara aktif. Perbaikan 

pada putaran I yang diterapkan pada putaran II membawa dampak persentase 

indikator–indikator kemampuan komunikasi siswa semakin meningkat secara 

signifikan. 

2. Kemampuan menyampaikan ide atau pikiran lewat tulisan 

Soal yang diberikan dalam pembelajaran dengan strategi Numbered 

Head Together dengan media Edutainment adalah soal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat menyelesaikan soal tersebut sesuai 

dengan kemampuan mereka sendiri dan siswa juga dengan mudah menuangkan 

ide-ide mereka sendiri lewat tulisan. Pada putaran I siswa cenderung menulis 

apa yang dituliskan oleh guru sedangkan pada putaran II siswa sudah bisa 

menyampaikan ide-ide mereka sendiri. 

3. Kemampuan menyampaikan ide atau pikiran lewat bentuk symbol, gambar, 

tabel dan diagram. 

Pada kondisi awal pembelajaran siswa sangat sulit dalam 

mengungkapkan suatu ide dalam bentuk simbol, bagan, diagram dan tabel hal 

ini dikarenakan siswa kurang begitu paham dengan materi. Sedangkan pada 

putaran I siswa sudah sedikit-sedikit bisa mengungkapkan ide mereka dalam 

bentuk simbol, tabel,diagram dll. Pada putaran II sudah terlihat siswa yang 

mampu mengungkapkan ide dalam bentuk simbol, tabel, diagram dll, meskipun 

tidak sebanyak yang diinginkan peneliti. 

4. Kemampuan menjelaskan konsep lewat lisan dan tulisan 

Pada kondisi awal siswa cenderung sulit untuk menjelaskan suatu 

permasalahan karena disebabkan ketidak pahaman siswa tersebut akan materi 

yang dipelajari. Sedangkan pada putaran I masih belum terlihat siswa yang 

memiliki kemampuan yang menonjol dalam hal menjelaskan suatu 



permasalahan yang muncul tapi terdapat juga beberapa siswa yang mulai 

mencoba-coba untuk mengemukakan ide meskipun terkadang masih perlu 

dibantu. Pada putaran II sudah mulai banyak siswa yang berani mengemukakan 

ide untuk menjelaskan suatu permasalahan yang timbul walaupun dengan 

sedikit malu-malu dan tetap masih memerlukan sedikit arahan dari guru.  

Persentase indikator–indikator kemampuan komunikasi belajar siswa dari 

sebelum tindakan sampai putaran II terjadi peningkatan. Hal itu dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan media 

Edutainment dapat meningkatkan kemampuan komunikasi belajar matematika 

siswa.  

Hasil belajar sebelum tindakan cenderung rendah. Hal ini terbukti dengan 

sedikitnya siswa yang memperoleh nilai di atas 65. Setelah dilakukan tindakan 

pada putaran I terjadi peningkatan yaitu sebanyak 15 siswa sedangkan pada 

putaran II terjadi peningkatan sebanyak 20 siswa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan strategi Numbered Head Together dengan media Edutainment  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

E. PENUTUP 

Strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan media 

Edutainment dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar siswa 

kelas VII PK SMP Muhammadiyah Surakarta. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

masing-masing indikator dari kemampuan komunikasi belajar siswa yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan siswa dalam berbicara 

Peningkatan kemampuan berbicara siswa dapat dilihat dari hasil 

tindakan kelas yang dilalkukan oleh peneliti. Pada tahap awal sebelum tindakan 

banyak siswa yang memiliki kemampuan berbicara hanya sbanyak 4 siswa 

(17,39%) saja tapi setelah dilakukan tindakan dengan penerapan strategi 

Numbered Head Together dengan media Edutainment kemampuan berbicara 



siswa meingkat menjadi 10 siswa (43,47%) pada putaran I dan 17 siswa ( 

73,91%) pada putaran II. 

2. Kemampuan siswa dalam menulis 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis dapat dilihat dari hasil 

tindakan kelas yang dilalkukan oleh peneliti. Pada tahap awal sebelum tindakan 

hanya sebanyak 3 siswa (13,04%) saja tetapi setelah dilakukan tindakan yaitu 

denga penerapan strategi Numbered Head Together dengan media Edutainment 

maka kmampuan menulis siswa mengalami peningkatan yaitu pada putara I 

sebanyak 12 siswa (52,17%) dan sebanyak 19 siswa (82,60%) pada putaran II. 

3. Kemampuan siswa dalam menggambar 

Kemampuan siswa dalam menyampaikan ide dalam bentuk simbol, 

tabel, diagram dll sebelum dilakukan tindakan cenderung rendah. Hal ini 

disebabkan oleh ketidak mampuan siswa memmahami permasalahan yang 

timbul. Setelah dilakukan tindakan yaitu berupa penerapan strategi Numbered 

Head Together dengan media Edutainment terlihat adanya peningkatan yang 

cukup signifikan, yang semula hanya sebanyak 6 siswa (26,08%) kini menjadi 

sebanyak 8 siswa (34,78%) pada putaran I dan sebanyak 14 siswa (60,86%) 

pada putaran II. 

4. Kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep lewat lisan dan tulisan 

Peningkatan kemampuan menjelaskan siswa dapat dilihat dari hasil 

tindakan kelas yang dilalkukan oleh peneliti. Pada tahap awal sebelum tindakan 

banyak siswa yang memiliki kemampuan menjelaskan hanya sebanyak 4 siswa 

(17,39%) saja tapi setelah dilakukan tindakan dengan penerapan strategi 

Numbered Head Together dengan media Edutainment kemampuan berbicara 

siswa meningkat menjadi 7 siswa (30,43%) pada putaran I dan 15 siswa ( 

65,21%) pada putaran II. 

Selain itu adanya peningkatan hasil belajar siswa yang semula hanya 7 

siswa (30,43%) yang mendapat nilai diatas KKM tapi setelah dilakukan tindakan 



dengan penerapan strategi Numbered Head Together dengan media Edutainment 

menjadi 15 siswa (65,21%) pada putaran I dan 20 siswa (86,95%) pada putaran II. 
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