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ABSTRAK 
 

 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 
pemahaman matematika Operasi Hitung Campuran dengan metode pembelajaran 
Numbered Heads Together pada siswa kelas III SD Negeri 2 Logede 
Karangnongko Klaten tahun pelajaran 2012/ 2013. Bentuk peneltian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 2 Logede yang 
berjumlah 15 siswa. Teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data interaktif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan pemahaman 
matematika. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan 
nilai rata-rata siswa 46,67 dengan persentase ketuntasan sebesar 40%, siklus I 
nilai rata-rata kelas 66 dengan persentase ketuntasan sebesar 66,67%, siklus II 
nilai rata-rata kelas 76,67 dengan persentase ketuntasan sebesar 86,67%. Dari 
data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan pemahaman matematika 
Operasi Hitung Campuran dengan metode pembelajaran Numbered Heads 
Together pada siswa kelas III SD Negeri 2 Logede Karangnongko Klaten tahun 
pelajaran 2012/ 2013. 
 

 

Kata kunci : metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), 
pemahaman. 
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu cara pembentukan kemampuan manusia 

untuk menggunakan akal pikiran mereka sebagai jawaban dalam menghadapi 

berbagai masalah yang timbul di masa yang akan datang. Salah satu tujuan 

pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan 

pendidikan yang baik kita akan mudah mengikuti perkembangan zaman di masa 

yang akan datang. Sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi kehidupan, 

akan membawa sikap, mental, tingkah laku anak didik. Hal ini merupakan proses 

yang secara alami munculnya suatu permasalahan yang baru dalam dunia 

pendidikan, sehingga dalam penyampaian materi pelajaran dituntut untuk selalu 

menyesuaikan dengan kondisi anak sekarang. Perlu diketahui bahwa pendidikan 

kemarin, sekarang, dan yang akan datang banyak perubahan. Guru yang selalu 

menggunakan metode monoton, artinya dari tahun ke tahun tidak pernah 

mengalami perubahan karena adanya perubahan kondisi, mereka akan mengalami 

permasalahan yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik 

harus mau tahu akan kebutuhan siswa, terutama dalam pelayanan dan 

penyampaian materi pelajaran, sehingga sangat perlu sebagai pendidik 

mengadakan variasi metode pembelajarannya. Manakah yang lebih tepat untuk 

menyampaikan materi supaya hasil proses belajar mengajar berhasil maksimal. 

Perubahan pembelajaran tidak harus disertai dengan pemakaian perlengkapan 

ruang serba hebat, tetapi lebih menekankan pada pengembangan cara-cara baru 

belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan siswa. Pembelajaran 

akan efektif bila guru dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi di kelasnya, 

kemudian menganalisa dan menentukan faktor-faktor yang diduga menjadi 

penyebab utama, yang selanjutnya menentukan tindakan pemecahan. 

Tuntutan peningkatan kualitas profesional guru belum memenuhi syarat 

yang diinginkan atau diharapkan. Antara petunjuk pelaksanaan yang sudah ada 

banyak terdapat kendala bagi para pelaksana pendidikan utamanya guru. Terbukti 

dengan dampak yang muncul dilapangan, antara lain: 1. Keterampilan siswa 

masih sangat rendah, terutama tentang keterampilan menghitung, 2. Tingkat 

pengetahuan dan prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika lebih rendah 
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dari mata pelajaran yang lain, 3. Suasana belajar kurang dinamis. Permasalahan di 

atas disebabkan oleh dominasi guru masih tinggi, peran guru dalam proses belajar 

mengajar sebagai penyebar ilmu kurang berperan sebagai fasilitator, guru masih 

banyak bergantung pada buku, guru masih dominan menggunakan ceramah dan 

mencatat, guru kurang mengoptimalkan bekerja bersama-sama dan siswa 

dianggap lulus tes atau dapat mengerjakan tes tanpa memperhatikan aspek lain 

seperti kejujuran, pengendalian diri, penghargaan kepada orang lain, dan 

kemampuan bekerja sama. Demikian gambaran situasi pembelajaran saat ini yang 

terjadi di lapangan khususnya pembelajaran di Sekolah Dasar. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari segi proses pembelajaran dan segi hasil. Dari segi 

proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar ( 75% ) siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial 

dalam proses pembelajaran di samping menunjukkan semangat belajar yang besar 

dan rasa percaya diri yang tinggi. Dari segi hasil proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan-perubahan perilaku yang positif dari peserta 

didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar ( 75% ). 

Berdasarkan hasil pengamatan awal, penguasaan materi pada soal hitung 

campuran pada pembelajaran Matermatika Kelas III SD N 2 Logede, Kecamatan 

Karangnongko semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 masih di bawah rata-

rata karena nilai rata-rata dibawah KKM ( Kriteria Ketentuan Minimal ), 

sedangkan nilai KKM untuk pelajaran Matematika kelas III Semester Ganjil 

adalah 60. Pada saat mengerjakan ulangan harian pada hari Selasa tanggal 7 

Agustus 2012 diperoleh siswa yang mendapat nilai 80 adalah 1 siswa, nilai 70 

adalah 2 siswa, nilai 65 adalah 3 siswa nilai 50 adalah 1 siswa, nilai 45 adalah 3 

siswa, nilai 40 adalah 2 siswa dan siswa yang mendapat nilai 30 adalah 3 siswa. 

Dari 15 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM adalah 9 siswa dan yang 

mendapat nilai di atas KKM adalah 6 siswa, dengan rata-rata 51,33 dari 15 siswa. 

Maka dapat dikatakan kemampuan pemahaman siswa masih kurang. Dengan 

kenyataan 6 siswa diatas KKM dan 9 siswa di bawah KKM dapat diartikan 40 % 

siswa tuntas belajar dan 60 % siswa belum tuntas belajar. Dengan melihat kondisi 

tersebut maka nilai rata-rata di bawah KKM sebagai bukti pembelajaran 



6 
 

Matematika pada operasi hitung campuran siswa SD N 2 Logede semester ganjil 

tahun pelajaran 2012/2013 dianggap gagal dan perlu diperbaiki proses belajar 

mengajarnya.  

Metode pembelajaran banyak sekali jenisnya, penerapan metode ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya: tujuan yang berbagai jenis dan 

fungsnya. Tingkat kematangan siswa yang berbeda, situasi yang berbagai 

keadaan, pribadi guru dan kemampuan professional yang berbeda-beda. 

Karena itu sulit untuk memberikan satu klasifikasi yang jelas mengenai 

metode yang pernah dikenal di dalam pengajaran. Namun demikian ada sifat 

umum yang mungkin untuk mengadakan klasifikasi yang jelas tetapi 

fleksibel. Di dalam kenyataan banyak faktor yang menyebabkan tidak selalu dapat 

dipergunakan metode yang paling sesuai dengan tujuan, situasi dan lain-lain. Guru 

sering kali terpaksa menggunakan metode pilihan. Agar usaha pendidikan tidak 

sia-sia. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang 

menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik (Ariyanto, 

2011 : 1). Mengingat adanya perbedaan karakteristik itu maka diperlukan adanya 

kemampuan khusus dari seorang guru untuk menjembatani antara dunia anak 

yang belum berpikir secara deduktif untuk dapat mengerti dunia matematika yang 

bersifat deduktif ( Ariyanto, 2011: 1-2 ). 

Dengan Matematika, dapat membentuk pola pikir orang yang 

mempelajarinya menjadi pola pikir matematis yang sistematis, logis, kritis dengan 

penuh kecermatan. Namun sayangnya pengembangan sistem ilmu model 

Matematika itu tidak selalu sejalan dengan perkembangan berpikir anak terutama 

pada anak-anak usia SD. Bertolak dari permasalahan itu akan dicoba metode 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa yang aktif yaitu melalui metode 

“Kepala Bernomor”. Upaya yang dilakukan seorang guru dalam meningkatkan 

mutu pendidikan Matematika di SD adalah keterampilan berhitung, latihan-latihan 

yang berbentuk pekerjaan rumah biasanya berhubungan dengan soal-soal yang 

abstrak sifatnya dalam melakukan operasi hitungan campuran. Diharapkan dengan 

menerapkan metode pembelajaran kepala bernomor, pemahaman matematika 

pada siswa akan meningkat. 
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Dengan demikian peneliti bisa mengambil kesimpulan tentang pentingnya 

penelitian “ Upaya Meningkatan Pemahaman Matematika Operasi Hitung 

Campuran dengan Metode Pembelajaran Numbered Heads Together pada Siswa 

Kelas III SD Negeri 2 Logede Karangnongko Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 

”. Penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar tentang bagaimana peserta didik belajar matematika ditinjau 

dari psikologi belajar. Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan 

perbaikan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Matematika. Indikator 

1.4.1. Mengerjakan soal tentang operasi hitung campuran melalui Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).  

Berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat ditetapkan  tujuan penelitian 

adalah untuk meningkatkan pemahaman matematika operasi hitung campuran 

dengan metode pembelajaran Numbered Heads Together pada siswa kelas III SD 

Negeri 2 Logede Karangnongko Klaten Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD N 2 Logede yang terletak di Desa Logede, 

Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Waktu penelitian dari penyusunan 

pengajuan proposal sampai penyusunan laporan direncanakan selama tiga bulan 

dimulai dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas III SD N 2 Logede yang berjumlah 15 siswa. Objek 

dalam penelitian ini adalah pemahaman matematika Operasi Hitung Campuran 

pada siswa kelas III SD N 2 Logede Tahun Pelajaran 2012/ 2013 yang diberikan 

pembelajaran matematika dengan metode Numbered Head Together (NHT). 

Prosedur penelitian yang digunakan adalah model spiral, yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi. 

Menerapkan metode pembelajaran Numbered Heads Together (Kepala Bernomor) 

dalam pembelajaran Matematika. Langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu: 

(1) Peserta didik dibagi dalam kelompok, setiap peserta didik dalam setiap 

kelompok mendapat nomor. (2) Guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya. (3) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 
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dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui 

jawabannya. (4) Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. (5) Tanggapan dari teman yang 

lain kemudian Guru menunjuk nomor yang lain. 

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif (nilai pemahahaman siswa) dapat di analisis secara 

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Misalnya mencari nilai rata-rata, persentase pemahaman siswa, sedangkan data 

kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta yang sesuai dengan 

data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman yang dicapai 

siswa juga aktifitas siswa selama pembelajaran serta aktifitas guru dalam 

pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

melalui beberapa cara antara lain: (1) Observasi adalah langkah awal untuk 

mengetahui suatu permasalahan yang dialami oleh guru dalam proses 

pembelajaran, dan observasi dilakukan di kelas yang menjadi sampel untuk 

mendapat gambaran secara langsung tentang kegiatan/ aktivitas belajar siswa di 

kelas. Observasi dapat mengetahui dan mengamati kegiatan siswa dalam 

mempersiapkan, memperhatikan, dan menanggapi penjelasan dari guru selama 

proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan metode Numbered Heads 

Together. (2) Tes digunakan menguji subjek untuk mendapatkan data tentang 

pemahaman siswa, dengan menggunakan butir-butir soal/ instrumen soal yang 

mengukur pemahaman siswa sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diteliti. 

Tes sangat lazim digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Hal ini disebabkan 

pada PTK pada umumnya salah satu yang diukur adalah hasil belajar siswa. (3) 

Dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto (2010: 135) menyatakan bahwa 

“Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya.” Penggunaan metode dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui data perkembangan siswa yang berupa daftar presensi, daftar nilai, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, foto-foto, dan dokumen yang ada di dalam 
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sekolah. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat 

dan mencatat kembali data yang ada dan yang akan diperlukan untuk keperluan 

tertentu. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Silabus, RPP, 

foto-foto, lembar kerja siswa, maupun daftar nilai siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Lembar observasi 

digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data mengenai kegiatan guru dan 

siswa selama pembelajaran matematika menggunakan metode Numbered Heads 

Together (NHT), lembar penilaian, RPP, lembar observasi/ pengamatan, dan 

catatan lapangan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi Awal: pelaksanaan tindakan kelas ini didasari pada latar belakang 

masalah yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa yang sudah tuntas 

dalam pemahaman matematika operasi hitung campuran berjumlah 6 siswa, 

sedangkan 9 siswa lainnya belum tuntas  belajarnya. Dari hal ini bisa dilihat 

bagaimana masih jauh dari ketuntasan belajar KKM Mata pelajaran matematika 

yaitu 60. Sedangkan rata – rata ketuntasan secara keseluruhan belum mencapai 

seperti yang diharapkan 75 %. Ketuntasan belajar siswa pada pra tindakan baru 

mencapai 40 %, dan rata – rata kognitif siswa mencapai 46,67. 

Siklus I: Sebelum dilaksanakan tindakan terlebih dahulu penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pembelajaran yang akan dilakukan 

berpedoman pada rencana pembelajaran yang telah disusun, yaitu selama 2 jam (2 

x 35 menit) dengan materi palajaran tentang Operasi Hitung Campuran. 

Kemudian mempersiapkan instrumen observasi proses pembelajaran yang 

dilakukan guru dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan 

mempersiapkan media pembelajaran berkaitan dengan materi operasi hitung 



 

campuran yaitu alat hitung (ketekan).

hari selasa tanggal 18 September 2012 jam 4 

adalah peneliti dibantu observer. Selain membantu peneliti, observer juga 

mengadakan observasi, sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas III 

dengan jumlah siswa yang hadir 15 siswa.

Kegiatan awal dalam proses pembelajaran, guru peneliti membuka 

pelajaran dengan salam, guru dan siswa berdoa bersama, mengabsen siswa, 

memotivasi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu k

peroleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan tanya jawab berkenaan 

dengan materi yang akan disampaikan

kemudian diadakan evaluasi dari hasil nilai dari siklus I menunjukkan bahwa ada 

peningkatan pemahaman siswa dari sebelumnya. Karena sebelum diadakan 

penelitian tindakan kelas siklus I ini siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 

hanya 40 %, sedangkan yang lainnya masih di bawah KKM 

menjadi 66,67 %, dan ketuntasan belajar sec

rata dari 46,67 menjadi 66. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan nilai 

yang diperoleh secara keseluruhan pada masing

siswa pada siklus I dapat dilihat pada Histogram di bawah ini

10 

campuran yaitu alat hitung (ketekan). Tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada 

nggal 18 September 2012 jam 4 – 5. Pada siklus ini pelaku tindakan 

adalah peneliti dibantu observer. Selain membantu peneliti, observer juga 

mengadakan observasi, sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas III 

dengan jumlah siswa yang hadir 15 siswa. 

Kegiatan awal dalam proses pembelajaran, guru peneliti membuka 

pelajaran dengan salam, guru dan siswa berdoa bersama, mengabsen siswa, 

memotivasi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang akan siswa 

peroleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan tanya jawab berkenaan 

dengan materi yang akan disampaikan. Setelah guru menyampaikan materi 

kemudian diadakan evaluasi dari hasil nilai dari siklus I menunjukkan bahwa ada 

atan pemahaman siswa dari sebelumnya. Karena sebelum diadakan 

penelitian tindakan kelas siklus I ini siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 

hanya 40 %, sedangkan yang lainnya masih di bawah KKM ≥ 60 ada kenaikan 

menjadi 66,67 %, dan ketuntasan belajar secara keseluruhan ada peningkatan rata

rata dari 46,67 menjadi 66. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan nilai 

yang diperoleh secara keseluruhan pada masing-masing siswa. Nilai pemahaman 

siswa pada siklus I dapat dilihat pada Histogram di bawah ini:  

0

1

2

3

4

5

6

3

2 2 2

6

Histogram Pada Siklus 1

40-49 50-59 60-69 70-79 80-90

INTERVALINTERVALINTERVALINTERVAL KELASKELASKELASKELAS

Tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada 

5. Pada siklus ini pelaku tindakan 

adalah peneliti dibantu observer. Selain membantu peneliti, observer juga 

mengadakan observasi, sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas III 

Kegiatan awal dalam proses pembelajaran, guru peneliti membuka 

pelajaran dengan salam, guru dan siswa berdoa bersama, mengabsen siswa, 

memotivasi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru 

emampuan yang akan siswa 

peroleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan tanya jawab berkenaan 

Setelah guru menyampaikan materi 

kemudian diadakan evaluasi dari hasil nilai dari siklus I menunjukkan bahwa ada 

atan pemahaman siswa dari sebelumnya. Karena sebelum diadakan 

penelitian tindakan kelas siklus I ini siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 

60 ada kenaikan 

ara keseluruhan ada peningkatan rata-

rata dari 46,67 menjadi 66. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan nilai 

Nilai pemahaman 
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Refleksi: Keseluruhan data yang diperoleh melalui observasi 

dikumpulkan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

selama proses pelaksanaan tindakan, peneliti mendapatkan informasi bahwa guru 

peneliti masih belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan. Pembelajaran 

matematika dengan metode Numbered Head Together (NHT). Hal tersebut dapat 

dilihat pada hasil pengamatan. Dalam kegiatan pembelajaran siklus I masih 

banyak kekurangan yang harus dibenahi. Hal tersebut dapat terjadi karena guru 

belum maksimal dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan 

nyaman bagi siswa, kekurangan itu antara lain: (1) Guru belum memberikan 

teguran secara optimal (tegas) pada siswa yang ramai sendiri dan tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru. (2) Guru belum bisa mengkondisikan siswa 

secara maksimal. (3) Pengalokasian waktu yang belum sesuai dengan RPP. 

Meskipun sudah ada peningkatan pemahaman pada siklus I dibandingkan pra 

tindakan, tetapi masih banyak kekurangan yang harus dibenahi pada siswa. 

Kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu: (1) Siswa masih ada 

yang tidak memperhatikan. (2) Kurang motivasi dan juga masih malu dalam 

bertanya. (3) Pemahaman siswa masih rendah. 

Hal itu membuat siswa masih merasa kesulitan ketika harus mengerjakan 

soal secara individu maupun kelompok dengan benar. Berdasarkan uraian tersebut 

di atas, maka peneliti harus menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan 

yang menghambat kelancaran proses pembelajaran matematika dengan metode 

Numbered Head Together (NHT). Hasil yang diperoleh setelah dilaksanakan 

tindakan, menyatakan bahwa pemahaman siswa masih belum mencapai target 

yang telah ditetapkan. Meskipun sudah ada peningkatan pemahaman siswa jika 

dibandingkan sebelum siklus I. Oleh sebab itu, dari data diatas bisa dijadikan 

sebagai dasar untuk melanjutkan kegiatan penelitian tindakan kelas pada siklus II, 

dengan harapan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada siklus I, serta 

dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat 

diambil adalah guru harus melakukan tindakan ke siklus selanjutnya untuk 

meningkatkan pemahaman siswa kelas III SD Negeri 2 Logede karena siklus I ini 
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dianggap belum berhasil karena masih banyak siswa yang belum mencapai 

indikator yang ditentukan. 

Siklus II: Pada tahap perencanaan, peneliti membuat suatu perencanaan 

dengan berpedoman pada hasil refleksi yang telah dilaksanakan peneliti pada 

siklus I. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I tersebut, diketahui bahwa materi 

yang diajarkan dengan metode Numbered Head Together (NHT) oleh guru 

peneliti belum dapat dipahami siswa secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

pemahaman siswa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Guru peneliti 

mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dimana waktu 

pembelajaran selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dengan materi pelajaran 

tentang pengembangan soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, 

media dan peralatan yang dibutuhkan, pedoman observasi, soal tes dan 

dokumentasi. Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari selasa 

tanggal 9 Oktober 2012 jam 4 – 5. Pada siklus ini pelaku tindakan adalah peneliti 

dibantu observer. Selain membantu peneliti, observer juga mengadakan observasi. 

Sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas III dengan jumlah siswa yang 

hadir 15 siswa. Kegiatan awal dalam proses pembelajaran, guru peneliti membuka 

pelajaran dengan salam, Guru dan siswa berdoa bersama, mengabsen siswa, 

memotivasi, dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang akan siswa 

peroleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan tanya jawab berkenaan 

dengan materi yang akan disampaikan. Observasi Tindakan Kelas Siklus II, 

setelah guru menyampaikan materi kemudian diadakan evaluasi dari hasil nilai 

dari siklus II menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman siswa dari 

sebelumnya. Karena sebelum diadakan penelitian tindakan kelas siklus II ini 

siswa yang memperoleh nilai di atas KKM hanya 66,67 %, sedangkan yang 

lainnya masih di bawah KKM ≥ 60 ada kenaikan menjadi 86,67 %, dan 

ketuntasan belajar secara keseluruhan ada peningkatan rata-rata dari 66 menjadi 

76,67. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan nilai yang diperoleh 

secara keseluruhan pada masing-masing siswa. Nilai pemahaman siswa pada 

siklus II dapat dilihat pada Histogram di bawah ini: 



 

Grafik Peningkatan Pemahaman Siklus II
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metode pembelajaran 
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mbelajaran. Hal ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan 

pemahaman siswa yang cukup baik. Dimana rata-rata secara keseluruhan sebelum 

dilakukan tinadakan menunjukkan hasil 46,67 dan setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I menunjukkan hasil 66 dan pada siklus II menunjukkan hasil 76,67.

Berdasarkan dari data diatas dapat dibuat histogram sebagai berikut :

Grafik Peningkatan Pemahaman Matematika setiap Siklus
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Hal ini dapat diketahui dimana jumlah siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 

au 13,33 % dari jumlah siswa keseluruhan. Sedangkan yang 

mendapat nilai diatas 60 sebanyak 13 siswa atau 86,67 % dari jumlah seluruhnya. 

Dari data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa pemahaman belajar siswa 

dapat ditingkatkan melalui proses belajar mengajar yang menyenangkan dan juga 
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tidak membosankan, salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT). 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi pada siklus I dan siklus II, proses 

pembelajaran telah dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan pemahaman siswa yang signifikan. Pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan peneliti dalam dua siklus telah dapat meningkatkan 

pemahaman siswa. Hal ini berpengaruh juga terhadap peningkatan pemahaman 

siswa yang pada siklus II telah memenuhi KKM yang telah ditetapkan. Secara 

rinci hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut. Sebelum diadakan 

tindakan prosentase belajar mencapai 40%. Setelah diadakan siklus I prosentase 

belajar mengalami kenaikan sebesar 66,67% dan setelah siklus II mengalami 

kenaikan sebesar 86,67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang 

dilakukan berhasil. 

 

Simpulan  

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: dengan menerapkan metode 

Numbered Heads Together (NHT) adanya peningkatan pemahaman matematika 

siswa dalam pembelajaran matematika. Penggunaan metode pembelajaran ini 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

Prosentase belajar secara keseluruhan baik pra tindakan maupun setelah dilakukan 

tindakan dapat dirinci yaitu pada pra tindakan mencapai 40 %, pada siklus I 

menjadi 66,67 %, dan siklus II mencapai 86,67 %. 

Implikasi hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

pedoman bagi guru, bahwa berbagai metode pembelajaran yang ada dan bervariasi 

tidak hanya sebagai bahan bacaan semata, akan tetapi untuk dapat menerapkan 

dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sehingga semua aspek dapat 

tercapai baik itu afektif, kognitif, maupun psikomotorik dan memperoleh 

gambaran yang jelas dengan menerapkan metode pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) untuk mencapai keberhasilan belajar matematika. 
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