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ABSTRAK 
  

. PENERAPAN STRATEGI   PEMBELAJARAN  NUMBERED HEADS 
TOGETHER  UNTUK MENINGKATKAN  MOTIVASI  BELAJAR  

MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI 01 JATEN  KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN  PELAJARAN 2012 - 2013 

 
Susanto, A54A100093 Progran pendidikan guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu  Pendidikan Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 2013. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika melalui 
strategi pembelajaran Numbered Heads Together pada siswa kelas V SD Negeri 01 Jaten 
Karanganyar  tahun ajaran 2012 / 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas  V SD Negeri 01 Jaten  
Karanganyar, tahun pelajaran 2012- 2013.Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes.Validitas data yang digunakan adalah, 
trianggulasi data, trianggulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis teknik deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil data motivasi siswa yaitu : 
antusias dalam belajar 8%, mendengarkan penjelasan guru 16%, bertanya apabila kurang 
paham 8%, menjawab pertanyaan 12%, mengerjakan soal latihan 60%,  kerjasama 
kelompok 20%,  memberi tanggapan 4%. Pelaksanaan siklus I pertemuan dua diperoleh 
hasil data motivasi siswa yaitu: antusias dalam belajar 24%, mendengarkan penjelasan 
guru 32%, bertanya apabila kurang paham 40%,  menjawab pertanyaan28%, mengerjakan 
soal latihan 72%,  kerjasama kelompok 36%,  memberi tanggapan 48%. Pelaksanaan 
siklus II pertemuan dua diperoleh hasil data motivasi siswa: antusias dalam belajar 96%, 
mendengarkan penjelasan guru 80%, bertanya apabila kurang paham 76%,   menjawab 
pertanyaan 76%, mengerjakan soal latihan 88%,  kerjasama kelompok 92%,  memberi 
tanggapan 64%  Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran Matematika adalah 
6,0. Sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar 
siswa yang belum tuntas (KKM < 6,0) sebanyak 18 siswa atau72 %. Sedangkan rata-rata 
hasil belajar siswa yang sudah tuntas (KKM ≥ 6,0) 7 siswa atau  28%. Pelaksanaan siklus 
I pertemuan 2 diperoleh hasil data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang belum 
tuntas (KKM < 6,0) sebanyak 8 siswa atau 32%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa 
yang sudah tuntas (KKM ≥ 6,0) sebanyak 17 siswa atau 68%. Pelaksanaan siklus II 2 
diperoleh hasil data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang belum tuntas (KKM < 
6,0) sebanyak 0 siswa atau 0%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang sudah tuntas 
(KKM ≥ 6,0) sebanyak 25 siswa atau 100%. Hasil penelitian ini diperoleh persentase tiap 
indikator motivasi yaitu : antusias dalam belajar 92%, mendengarkan penjelasan guru 
88%,   bertanya apabila kurang paham 72%, menjawab pertanyaan 76%,  mengerjakan 
soal latihan 60%,   kerjasama kelompok 20%, memberi tanggapan 80%. Hasil penelitian 
menunjukan hasil belajar siswa yang dapat mencapai KKM sebesar 100%. Hasil tersebut 
telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 75% dengan KKM ≥ 6,0. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran serta hasil 
belajar pada siswa kelas V SD Negeri 01 Jaten Karanganyar  tahun ajaran 2012 / 2013. 

 
Kata kunci : Numbered heads Together, Motivasi 



PENDAHULUAN 

Pembelajaran dengan metode  Numbered Heads Together mendorong 

peserta didik memahami hakekat, makna, dan manfaat belajar, sehingga 

memungkinkan mereka rajin dan termotivasi untuk senantiasa belajar, sehingga 

kecanduan belajar. Kondisi tersebut terwujud, ketika peserta didik menyadari 

tentang apa yang mereka perlukan untuk hidup dan bagaimana cara 

menanggapinya. Dalam pembelajaran  Numbered Heads Together tugas guru 

adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, dengan 

menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan 

hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur 

lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar, 

lingkungan belajar yang sangat penting dan sangat menunjang pembelajaran 

dengan metode  Numbered Heads Together dan keberhasilan pembelajaran secara 

keseluruhan. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dapat 

dilakukan dengan berbagai model dan salah satunya adalah model pembelajaran 

dengan metode Numbered Heads Together. 

Salah satu materi yang menyangkut perkalian yang ada pada kelas 5 

semester genap adalah perkalian bilangan bilangan pecahan.  Bilangan  Pecahan 

adalah a ≠ 0 bilangan bulat, maka  terdapat bilangan 1/a  sedemikian sehingga a. 

1/a = 1 (Yusuf Yahya, 1990:27). Bilangan pecahan tersusun atas bilangan bulat, 

maka perhitungan perkalian bilangan bilangan pecahan dapat dikatakan sama 

dengan perhitungan perkalian bilangan bulat. Mengingat dalam sebaran nilai   

masih terdapat delapan anak yang mendapat nilai lebih dari 65. Dapat diambil 

jalan untuk dapat meningkatkan rata-rata nilai kelas dapat dilakukan dengan jalan 

diskusi kelompok heterogen. Salah satu pendekatan yang menggunakan media 

diskusi kelompok heterogen adalah model  pembelajaran  teknik  Numbered 

Heads Together. Menurut Trianto (2007:62)  Numbered Heads Together     

dikembangkan pertama kali oleh Spenser Kagen untuk lebih banyak melibatkan 

siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajarn tersebut. 



Berdasarkan paparan masalah di atas, peneliti memilih judul   “Penerapan 

Strategi  Pembelajaran Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan  Motivasi  

Belajar   Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 01 Jaten  Kabupaten Karanganyar 

Tahun Ajaran 2012 / 2013”. 

 

LANDASAN TEORI 

Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together atau lebih dikenal dengan sebutan kepala 

bernomor merupakan  teknik belajar yang dikembangkan oleh Spencer Kagan 

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam 

suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut,  

Trianto (2007:62). Teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Selain itu, teknik ini juga mendorong  peserta  didik  untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka. Buchari Alma (2009:90) menyatakan bahwa teknik 

pembelajaran kepala bernomor, dalam hal ini kelompok terdiri atas 4 siswa, yang 

masing masing  diberi nomor 1, 2, 3, 4, mereka diberi pertanyaan lalu dipikirkan 

bersama. Kemudian guru memanggil nomor siswa, yang harus menyampaikan  

jawabannya. Dalam  hal ini yang dimaksud adalah guru memberikan soal sesuai 

dengan jumlah siswa dan setiap siswa bertanggung jawab atas jawaban dari soal 

pada nomornya. Juga tiap siswa bertanggung jawab atas keahlian anggota 

kelompok atas soal itu. 

Langkah-langkah pembelajaran Numbered Heads Together   

1. Penomoran 

2. Pengajuan Pertanyaan 

3. Berpikir Bersama 

Kelebihan  Numbered Heads Together  antara lain: 

1)  Semua peserta didik aktif memikirkan jawaban 

2) Peserta didik mendapat pengetahuan dari pikiran temannya . 

3) Peserta didik bekerja sama secara kooperatif. 

4)  Peserta didik merasa  percaya diri untuk memberi jawaban ketika  dipanggil.  



5) Meningkatkan keselarasan kelas. 

 

Kerangka Berpikir 

 
 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitiannya adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri  01 Jaten 

Karanganyar  tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 25 siswa, terdiri dari 15 

siswa putra dan 10 siswa putri. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas.  

Melalui langkah-langkah akan dapat ditentukan tindakan yang tepat dalam 

rangka meningkatkan motivasi belajar  mengalikan bilangan pecahan pada siswa 

kelas V SD Negeri 01 Jaten melalui penerapan teknik Numbered Heads Together    

maka didapat refleksi awal. Dengan berpedoman pada refleksi awal tersebut, 

maka prosedur pelaksanaan penelitian  tindakan  kelas ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dalam setiap siklus.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan tes. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi.  Trianggulasi  ini merupakan teknik yang didasari pola pikir 

Kondisi 
Guru menggunakan 

pembelajaran 
Konvensional 

1.  Motivasi belajar 
rendah 

2.  Hasil belajar 
d h

Tindakan 
Penggunaan Model 

Pembelajaran   teknik 
Numbered Heads 

Together  

Kondisi akhir 

1.  Motivasi belajar 
meningkat 

2. Hasil belajar meningkat 
 



fenomenologi yang bersifat multi perspektif (S.Y.  Slamet dan Suwarto, 2007:54). 

Artinya, untuk menarik simpulan dari satu variable dibutuhkan lebih dari satu 

sudut pandang atau sumber. penelitian ini menggunakan analisi model interaktif 

Milles dan Huberman. Kegiatan pokok analisa model ini meliputi: reduksi data, 

penyajian data, keimpulan-kesimpulan penarikan/verifikasi 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pra Siklus 

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti mengadakan pengamatan. 

Berdasarkan hasil observasi khususnya pelajaran matematika perkalian bilangan 

pecahan. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah. Guru 

mengkombinasikan pembicaraan dan buku masih merupakan sumber belajar 

utama, sehingga siswa kurang termotivasi dalam pelajaran matematika. Kondisi 

awal dan hasil pembelajaran perkalian bilangan pecahan , dapat diperoleh 

informasi sebagai data awal, sebab penelitian ini menitik  beratkan pada Motivasi 

belajar  Matematika tentang perkalian bilangan pecahan   pada siswa kelas V SD 

N 01 Jaten yang masih rendah pada awal semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut. 

Berdasarkan hasil pra siklus bahwa motivasi belajar siswa pada saat 

pembelajaran matematika masih rendah. Dari 25 siswa secara keseluruhan yang 

antusias dalam belajar sebesar 8%, Mendengarkan penjelasan guru  sebesar 16%, 

Bertanya apabila kurang paham 4%, menjawab pertanyaan sebesar 12%, 

mengerjakan soal latihan sebesar 15%, Kerjasama kelompok sebesar 20% dan 

berani memberikan tanggapan sebesar 4%. Dapat di gambarkan dengan histogram  

motivasi belajar  matematika perkalian bilangan cacah pada siswa SD N 01 Jaten 

tahun pelajaran 2012/2013 pada Pra siklus dibawah ini.     

  



Gambar 3 : Grafik Motivasi belajar Matematika Pra Siklus 

 
 

SIKLUS I 

Berdasarkan hasil siklus I pertemuan satu bahwa motivasi belajar siswa 

pada saat pembelajaran matematika masih rendah. Dapat di gambarkan dengan 

histogram  motivasi belajar  matematika pada siklus I pertemuan satu di bawah 

ini. 

Gambar 6 : Grafik Motivasi belajar Matematika Siklus I Pertemuan Satu 

 
 

Motivasi belajar  matematika pada siklus I pertemuan dua dapat digambarkan 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 6 : Grafik Motivasi belajar Matematika Siklus I Pertemuan dua 
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Proses  pembelajaran siklus I  pertemuan  I  dan  II, siswa kelas V SD N 

01 Jaten berjumlah 25 siswa terdapat 17 siswa yang mencapai kriteria Ketuntasan 

Minimal atau 68%.. Dan  masih ada 8  siswa atau 32% yang mendapatkan nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), . Data yang diperoleh dari observasi, 

dari lembar pengamatan motivasi belajar yaitu : Pelaksanaan siklus I pertemuan 

dua diperoleh hasil data motivasi siswa yaitu: antusias dalam belajar 24%, 

mendengarkan penjelasan guru 32%, bertanya apabila kurang paham 40%,  

menjawab pertanyaan28%, mengerjakan soal latihan 72%,  kerjasama kelompok 

36%,  memberi tanggapan 48%.  Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata 

pelajaran Matematika adalah 6,0. Sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil data 

siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang belum tuntas (KKM < 6,0) sebanyak 

18 siswa atau72 %. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang sudah tuntas 

(KKM ≥ 6,0) 7 siswa atau  28%. Pelaksanaan siklus I pertemuan 2 diperoleh hasil 

data siswa yaitu: rata-rata hasil belajar siswa yang belum tuntas (KKM < 6,0) 

sebanyak 8 siswa atau 32%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang sudah 

tuntas (KKM ≥ 6,0) sebanyak 17 siswa atau 68%. 

 

SIKLUS II 

Pada awal pembelajaran matematika terlihat siswa dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik. Prasyarat pengetahuan dan motivasi yang diberikan guru 

saat membuka pelajaran siswa  belum menunjukkan antusias belajar matematika.  

Selama pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap siswa yang dilakukan oleh 

peneliti dan guru kelas V dengan menggunakan format pengamatan, yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana  strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar  matematika. 

Setelah guru memberikan tugas sesuai dengan strategi pembelajaran yang 

dibawakan mulai timbul permasalahan.     

Pada siklus II pertemuan pertama motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tergolong   memuaskan  Hal ini dibuktikan dengan adanya motivasi 

siswa dalam pembelajaran yang pro aktif dibandingkan dengan cara/model 

pembelajaran sebelumnya. Siswa yang antusias dalam belajar  berjumlah 15 siswa 



atau 60%. Mendengarkan penjelasan guru tingkat motivasinya 20 siswa atau 80%, 

Bertanya apabila kurang paham berjumlah 8 siswa atau 32%,  mengerjakan soal 

latihan hanya 20 siswa atau 80%, siswa yang kerjasama kelompok ada 20 siswa 

atau 80%,  memberi tanggapan terdapat 8 siswa atau 32%. Data ini menunjukkan 

bahwa adanya perubahan tingkat partisipasi belajar siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Dapat di gambarkan dengan 

histogram  motivasi belajar  matematika pada siklus I pertemuan dua dibawah ini. 

Gambar 9 : Grafik Motivasi belajar Matematika Siklus I Pertemuan dua 

 
 

Pada siklus II pertemuan ke dua motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  tergolong   memuaskan  Hal ini dibuktikan dengan adanya motivasi 

siswa dalam pembelajaran yang pro aktif dibandingkan dengan cara/model 

pembelajaran sebelumnya.  

Siswa yang antusias dalam belajar berjumlah 24 orang atau 96%. Siswa 

yang mendengarkan penjelasan guru tingkat motivasinya 20 siswa atau 80%, 

siswa yang bertanya apabila kurang paham berjumlah 19  siswa atau 76%, siswa 

yang mengerjakan soal latihan hanya 22 siswa atau 88%, siswa yang kerjasama 

kelompok ada 23 siswa atau 92%, siswa yang memberi tanggapan terdapat 16 

siswa atau 64%. Data ini menunjukkan bahwa adanya perubahan motivasi belajar 

matematika siswa setelah diterapkan model pembelajaran  numbered heads 

together. Dapat di gambarkan dengan histogram  motivasi belajar  matematika 

pada siklus II   pertemuan dua dibawah ini. 
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Gambar 12 : Grafik Motivasi belajar Matematika Siklus II Pertemuan dua  

 
Data yang diperoleh dari observasi, dari lembar pengamatan motivasi 

belajar yaitu : 1 Siswa yang antusias dalam belajar berjumlah 24 orang atau 96%. 

Siswa yang mendengarkan penjelasan guru tingkat motivasinya 20 siswa atau 

80%, siswa yang bertanya apabila kurang paham berjumlah 19  siswa atau 76%, 

siswa yang mengerjakan soal latihan hanya 22 siswa atau 88%, siswa yang 

kerjasama kelompok ada 23 siswa atau 92%, siswa yang memberi tanggapan 

terdapat 16 siswa atau 64%. Maka pencapaian indikator 75%  siswa SD N 01 

Jaten sudah tercapai. 

 

Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah, bahwa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SD N 01 Jaten. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penilaian proses pembelajaran yang mengalami peningkatan dari 

siklus I pertemuan I ke siklus II pertemuan  dua.  

Hal ini dirasakan baik oleh siswa  maupun guru yang di pantau dari hasil 

observasi oleh guru mitra. Suasana pembelajaran lebih menyenangkan , 

pemahaman materi yang mendalam, siswa lebih  antusias dalam belajar, 

mendengarkan penjelasan guru, bertanya apabila kurang paham, menjawab 

pertanyaan, mengerjakan soal latihan, kerjasama kelompok, memberi tanggapan . 

Selain itu perubahan perilaku siswa terlihat pada persiapan yang lebih matang saat 

guru memberikan kesempatan kepada siswa. Pengaruh yang ditimbulkan dari 
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strategi pembelajaran Numbered Heads Together adalah pencapaian hasil belajar 

siswa. Dapat di gambarkan dengan histogram  hasil belajar dari pra siklus, siklus 

I, siklus II 

Gambar 14 : Grafik hasil  belajar pra siklus I, siklus I, siklus II 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan melalui siklus-siklus, dan 

setiap siklus dilakukan tahapan –tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

pengumpulan data, menganalisa, hingga menyimpulkan hasil dari setiap siklus 

tersebut dengan melakukan kolaborasi antara peneliti dengan pengamat dan 

siswa.  

Dari proses persiapan penelitian, hingga pelaksanaan dan menganalisis 

data penelitian, maka keseluruhan pelaksanaan pembelajaran dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan strategi pembelajaran numbered heads together  dapat 

meningkatkan  motivasi dalam belajar matematika dapat ditunjukkan 

antusias dalam belajar,   mendengarkan penjelasan guru, bertanya apabila 

kurang paham, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal latihan, kerjasama 

kelompok, memberi tanggapan dalam pembelajaran. 

2. Melalui penggunaan strategi pembelajaran numbered heads together  

dapat meningkatkan  hasil  belajar matematika sebesar 21% 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan uraian penutup 

skripsi ini antara lain :  

1.  Bagi Guru  

Dengan kesimpulan dan implikasi yang di uraikan dalam hasil 

penelitian  

     ini, maka guru hendaknya : 

a. Para guru  perlu  mempertimbangkan menggunakan  model 

pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembelajaran 

matematika selain diperlukan pembelajaran yang menyenangkan, juga 

diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif agar siswa dapat 

mengembangkan materi yang disampaikan. Untuk itu diperlukan 

proses tindak lanjut. Penggunaan strategi pembelajaran numbered 

heads together   

b. Menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dapat memotivasi 

siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga 

hasil belajar meningkat. 

2. Kepada Kepala sekolah. 

sekolah hendaknya mengadakan pelatihan penerapan berbagai 

macam strategi pembelajaran inovatif kepada guru diantaranya 

Penggunaan strategi pembelajaran numbered heads together    

3. Bagi Peneliti Lain  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

model  pengembangan teori belajar, sehingga dapat dipakai sebagai 

referensi dalam upaya pelaksanaan penelitian lebih lanjut.  
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