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ABSTRAK

PENINGKATAN KETERAMPILAN BERHITUNG KONSEP PERKALIAN
DAN PEMBAGIAN MELALUI PEMBELAJARAN TEMATIK KOPERATM'

TWE NUMBERED HEAD TOGETHER (NIID PADA SISWA KELAS II
SDN 2 PUTATSARI SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Aspiyah, A54F100028, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruart dan Ihnu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta" 2013,54

halaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berhitung
penjumlahan dan pengurangan melalui model pembelajaran koperatif tipe
Numbered Head Together (NIID pada konsep penjumlahan dan pengurangan
siswa kelas II SDN 2 Putatsari semester 2 tahun pelajaran 201212013. Penelitian
dilaksanakan dengan nlenggunakan tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, siklus pertama dilaksanakan dua
pertemuan, dilanjutkan siklus kodua yang dilaksanakan dalam dua pertemuan.

Berdasarkan deskripsi uraian dalam deskripsi pelaksanaan tirtdakan, hasil
penelitian, dan pembahasan, diperoleh data adanya peningkatan keterampilan
berhitung pada setiap siklus. Pada siklus I nilai rata-rala siswa 68, sedangkan
pada siklus 2 nilai siswa meningkat menjadi 79. Jadi ada peningkatan sebanyak
11. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran
Numbered Head Together (NIID dapat meningkatkan keterampilan berhitung
pada pembelajaran matematika konsep perkalian dan pembagian di kelas II SDN 2
Putatsari semester 2 tahun pelajaran 2012/2013.

Kata kunci: keterampilan berhitung, penjumlahan dan pengurangan, model
pembelajaran koperatif tipe Numbered Head Together (NI{T)

vlll



I.PENDAIIT}LUAI{

Pada pembelajaran matematika keterampilan berhitung harus mulai dikuasai

siswa sejak dini. Keterampilan berhitung merupakan keterampilan dasar yang

menentukan siswa dapat terampil untuk menguasai keterarnpilan matematika yang

lebih lanjut. Pada kelas awal matematika diajarkan pada tingkatan yang pating

sederhana kemudian berkembang pada tingkat yang lebih kompleks. Pentingnya

penanaman konsep dengan benar pada kelas awal akan mempengaruhi

kemampuan bertritung siswa pada tingkat berikutnya.

Namun pembelajaran matematika di kelas II SDN 2 Putatsari semester 2

tahun pelajaran 201212013 masih .belum berhasil dsngan baik. Pada saat

pengamatan awal, hal-hal yang ditemukan antara lain: (l) siswa hanya

mendengarkan keterangan guru; (2) siswa tidak memiliki kebsanian untuk

bertanya; (3) siswa kurang berani pendapat; (4) sebagian besar siswa

yang masih belum jelas, mengerjakan soal dengan sesukanya; (5) siswa kurang

memilki tanggung jawab untuk belajar; (6) siswa terlihat bosan karena terus

menerus mengerjakan soal latihan.

Dari semua perrnasalahan di atas, menurut pengamatan awal disebabkan oleh

(1) Pembelajaran masih dilaksanalon secara konvensional, dengan menerapkan

metode drill; (2) dalam menyelesaikan soal-soal guru belum memberikan

bimbingan dengan baik; (3) guru belum menggunakan alat peraga yang dapat

memperjelas keterangan guru; (4) dalam menjelaskan guru masih kurang

memperhatikan kondisi kesiapan siswa; (5) guru belum mengaitkan kemampuan

awal siswa dengan pelajaran yang akan dipelajari; (6) gtru kurang memberikan

dorongan kepada siswa untuk aktif dalarn pembelajaran.

Hal ini menjadi penoalan yang harus segera diatasi. Berhitung merupakan

kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa kelas awal. Kemampuan ini

mendasari siswa untuk melanjutkan pada kemampuan matematis di tingkat

selanjutnya Bahkan kemarnpuan logis matematis ini digpnakan untuk

memecahkan masalah sehari-hari. Pentingnya berhitung ini



mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas di kelas II SDN

2 Putatsari

Untuk memperbaiki kondisi tersebut peneliti menerapkan model

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Model pembelajaran yang akan

peneliti krapkan adalah model pembelajaran Numbered Head Together (NI{T).

Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang

menyenangkan. Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) atau

kepala bernomor mendorong siswa untuk lebih aktif dalam melaksanakan

pembelajaran dengan berusaha untuk tedibat dalam menyelesaikan suatu

persoalan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian tentang

peninglcatan keteranrpilan berhitung melalui pembelajaran kooperatif Numbered

Head Together (NI{T.

Masalah pada penetitian ini peneliti rumuskan sebagai berikut *Apakah

model pembelajaran koperatif tipe Nwnbered Head Together NHD dapat

meningkatkan keterampilan berhitung pada siswa kslas II SDN 2 Putatsari

semester 2 tahun pelajaran 201212013?,'

Tujuan penelitian ini adatah untuk meningkatkan keterampilan berhitung

penjumlahan dan pengurangatr melalui model pembelajaran koperatif tipe

Numbered Head Together (NI{I) pada konsep penjumlahan dan pengurangan

siswa kelas II SDN 2 Putatsari semester 2 tahun pelajaran 201212013.

Manfaat penelitian bagi siswa adalah semakin meningkat hasil belajarnya

dalam melaksanakan terutama pada pembelajaran Matematika konsep

penjumlahan dan pengurangan, sedangkan bagi guru lebih menguasai kompetensi

pedagogik terutama penerapan model pembelajaran yang inovati| lebih dapal

meningkatkan dan memperbaiki kualitas sistem pemblajaran di kelas.

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas

pembelajaran di kelas terutama pada pelaksanaan model pembelajaran koperatif

t!6n, Numbered Head Together (NI{T), serta dapat menjadi referensi bagi peneliti

dan menambah pengalaman dalam menerapkan model pembelajma yang inovatif.



II.METODE PENELITIAN

Subjek dalam peneltian tindakan kelas ini adalah Siswa kelas II SDN 2

Putatsari tahun pelajaran 201212CI13, dengan alasan keterampilan berhitung di

kelas tersebut rendah. Penelitian dilaksanakan di kelas II SDN 2 Putatsari

semester 2 tahun pelajaran 2O|2/2A13- Alasan penelitian dilaksanakan di kelas II

SDN 2 Putatsari karena keterampilan berhitung siswa kurang sehingga berdampak

pada hasil belajar siswa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai

bulan Mei 2013, karena pada bulan tersebut materi penjumlahan dan pengurangan

diajarkan pada siswa kelas II SDN 2 Putatsari.

Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dilaksananakan sesuai dengan

tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam PTK yaitu perencananaaq

pelaksanaan, pengamatarL dan refleksi. Dalam setiap tahap menggambarkan

langkah penelitian tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperbaiki

kegiatan pembelajarannya sehingga ketemmpilan berhitung kelas II meningkat.

Jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan

data kualitatif. Data kuantatif berupa nilai keterampilan berhitrmg siswa dengan

rentang nilai 0 sampai 100. Nilai tersebut diperoleh dmi hasil tes formatif yang

dikerjakan siswa pada setiap s*lus. Nilai tersebut selanjutnya dirata-rata untuk

menemukan rata-rafakeberhasilan siswa secara klasikal.

Data kualitatif berupa deskripsi hasil observasi terhadap pelaksanaan model

pembelajaran Numbered Hesd Together NHry yang telah dikelompokkan

berdasarkan aspek yang diobsorvasi.

Tehnik pengumpulan data dalam PTK ini dilaksanakan dengan dua cara tes

dan rrontes. Tes formatif dilaksanakan untuk mengukur tingkat keterampilan

berhitung siswa dalam pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan

pengurangan. Nontes dilaksanakan dengan menggunakan lernbar observasi yang

dilaksanakan mengamalt pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model

kooperatif tipe NHT. Catatan di lapangan merupakan anekdot pengamat

(observer) ketika mengamati pelaksanaan pembelajaran.



Butir soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan memecahkan

masalah yang dikuasai siswa dalam pembelajaran rnatematika tentang pecahan.

Butir soal ini mengacu pada indikator yang telah disusun dalam Rencana

Perbaikan Pembelajaran dalam setiap siklus. Lembar observasi digunakan untuk

mengukur tingkat keterlaksanaan pembelajaran dengan model PBI sesuaikan

dengan sintaknya. Pada lembar observasi yan€ menjadi objek pengamatan adalah

aktivitas siswa dan aktivitas guru.

Peneliti melakukan validasi data dengan menggunakan validitas empirik,

yaitu dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing sebagai ahli (Expert

Judgement) dalam menyusun butir soal yang akan digunakan untuk mengukur

tingkat hasil belajar siswa dalam setiap siklus. Lembar observasi digunakan uqtuk

mengapati keaktifan siswa dalam pembelajaran dikonsultasikan kepada dosen

pembimbing terkait dengan aspek-aspek yang diamati.

Data yang zudah terkumpul lalu dianalisis untuk mengetahui tingkat

keberhasilan penelitian. Analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analitik,

data kuantifatif diolah dengan menggrmakan deskriptif persentase. Nilai yang

diperoleh siswa dirata-rata untuk mengetahui keberhasilan individu dan

kebehasilan klasikal. Data kualitatif yang berasal dari observasi diklasifikasikan

berdasarkan aspek-aspek yang dijadikan fokus analisis, kemudian dikaitkan

dengan data kuantitatif untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran.

Indikator pencapaian dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat

keterampilan berhitung siswa. Perrelitian ini dikatakan berhasil apabila: (a) Indeks

prestasi siswa mencapai 70; (b) Siswa yang mencapai nilai di atas 70 minimal

85%; (c) Pelaksanaad penrbelajaran dengan model NHT telah sesuai dengan

sintak minimal 80%.



III.HASIL DAN PEMBAIIASAF{

Penelitian dilaksanakan di SDN 2 Putatsari tempat peneliti mengajar tepatnya

di kelas II semester 2. Putatsari merupakan wilayah pedesaan yang berada jauh

dari kecamatan. Daerahnya sulit dijangkau karena sarana jalan yang tidak

memadai. Subjek penelitian adalah siswa kelas II SDN 2 Putatsari semester 2

tahun pelajaran 2012 12013.

Sebelum peneliti melaksanakan penelitiarr, peneliti mengamati keadaan siswa

bersama kolaborant lalu mengadakan refleksi. Hasil dari pengamatan tersebut

antara lain (l) siswa hanya mendengarkan keterangan gprv Q) siswa tidak

memiliki keberanian untuk bertanya; (3) siswa kurang berani menyatakan

pendapat; (4) sebagian besar siswa yang masih belum jelas, mengerjakan soal

dengan sesukanya; (5) siswa kurang memilki tanggung jawab untuk belajar; (6)

siswa terlihat bosan karena terus menems mengerjakan soal latihan; (7)

keterampilan berhitung sangat rendah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, hal-hal yang harus diperbaiki adalah

keterartpilan berhitung, karena keterampilan berhitung merupakarr kemampuan

dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar siswa tidak mengatrai kesulitan pada

penguasaan konsep yang lebih kompleks.

Permasalahan di atas disebabakan oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan

pembelajaran, antara lain: (1) Pembelajman masih dilaksanakan secara

konvensional, dengan menerapkan metode drill; (2) dalam menyelesaikan soal-

soal guru belum memberikan bimbingan dengan baik; (3) guru belum

menggunakan alat peraga yang dapat memperjelas keterangan guru; (4) dalam

menjelaskan guru masih kurang memperhatikan kondisi kesiapan siswa; (5) gwu

belum mengaitkan kemanpuan awal siswa dengalr pelajaran yang akan dipelajari;

(6) guru kurang memberikan dorongan kepada siswa untuk aktif dalam

pembelajaran.

Kondisi tersebut diatasi dengan menerapkan model pembelajaran Numbered

Head Together (NI{D.Alasan penerapan model pembelaJaran tersebut karena



dapat mengaktifkan siswa untuk bekerja sama secara kelompok dengan narnrm

semur anggotb kelornpok harus mampu untuk mengerjakan.soal,

Siklus pertama

Pelaksanaan tindakan pada siklus pertanra dilaksanakan dalam dua

pertemuan. Siklus pertama siswa melaksanakan pembelajaran dengan Kompetensi

Dasar melalc.rkan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka dengan

menerapkan model pernbelajaran Numbered Head Together (NI{D. Indikator

yang irtgin dieapai menjelaskan perkalian sebagai penjumlahan berulang dan

melakukan perkalian dua bilangan satu angka.

Berdasarkan hasil refleksi implementasi model i//II masih belum terlaksana

dengan baik, hal-hal yang harus dibenahi antara lain: (a) Guru hanrs membimbing

setiap kelompok agar seluruh siswa dapat aktif; (b) Guru harus memberikan

reward pada siswa yang mengajukan pertanyaan maupun mengemukakan

pendapat; (c) Guru membuat lembar kerja yang lebih kreatif agar siswa meftNa

seruLng; (d) Guru menghitung skor pada setiap kelompok dari jawaban yang

diberikan oleh nomor yang ditunjuk, lalu memberi penghargaan pada kelompok

yang mendapat skor paling banyak.

Siklus kedua

Berdasarkan hasil refleksi siklus 1, peneliti menentukan langkah untuk

memperbaiki pembelajaran dengan NHT pada siklus 2. Tujuan perbaikan

pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif. Narnun tangkah

tersebut tidak mengubah sintak NHT. Siklus kedua dilaksanaan dalam dua

pertemuan dengan kompetensi dasar melakukan pembagiau dua angka / bilangan

dua artgka.

Analisis Pencarian Fakta

Siklus Pertama

Pelaksanaan penelitian pada siklus pertama diamati oleh kolaborator dengan

menggunakan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati pelaksanaan



pembelajaran, beik kegiatan siswa mauprm kegiatan guru. Hasil pengamatan pada

kegiatan siswa difokuskan pada aktivitas siswa dalam kegiatan kelompok. Berikut

ini tabel aktivitas siswa.

Tabel I Rekapitulasi Hasil Pengamatan

Aktivitas Siswa Konsep Perkalian

Keterangan:
K (0 - 50): frekuensi aktivitas siswa 0 s.d 2 kali
C (51 -79)= frekuensi aktivitas siswa 3 * 5 kali
D (80 - 100): frekuensi aktivitas siswa lebih dari 6 kati

Pada tab€l di atas menunjukkan bahwa rct*rata siswa mengajukart

pertanyaan sebanyak 3 s.d 5 kali, menjawab pertanyaan 3 s.d. 5 kali, aktif

mengerjakan tugas 3 s.d. 5 kali, kerja sarta dalam kelornpok 3 s.d. 5 kali, dan

a}tif mengemukakan pendapat sebanyak 3 s.d 5 kali. Berdasarkan data tersebtrt

menunjukkn siswa masih belum sepenuhnya aktif.

Dari catatan yang diperoleh pengamat (observer) bahwa siswa yang aktif

hanya siswa-siswa tertentu. Kegiatan didominasi oleh siswa yang pandai saja"

sementara siswa yang lain hanya mengikuti saja. Berikut hasil pengamatan

observer tentang pelaksanaan pembelajaran dengan model NHT pada

pembelqiaran Matematika konsep perkalian siklus I.

Siklus I

NO AKTIVITAS SISWA INDIKATOR Nilai
Rata-
rata

K
(0 - so)

c
(sr -7e)

B
(80 - 100)

I Mensaiukan Dertanvaffi 1 59
2. Meniawab Dertanvaan 1 6 l
3. Keaktifan mengeri akan tusas 1,/ 6
4. Keria sama siswa dalam kelomook 'v 65
5. Keaktifan siswa dalam mengemukakan

Pendapat
./

58

JIJMLAH 309



Tabel 2
Lpmbar Pengamatan

Penerapan Model Nurnbered Heads Together (NIIT)
Siklus I

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa model Numbered Heads

Together (NI{T) telah dilaksanakan dengan baik. Hanya dalam memba}ras rtateri

secara kelompok masih ada kekurangan, karena ke{a kelompok masih didorninasi

oleh siswatertentu.

Siklus ke dua

Siklus ke dua dilaksanakan dengan berdasarkan pada hasil refleksi. Tindakan

yang diterapkan tetap menggunakan Numbered Head Together (NIID untuk

NO AKTIVITAS
SISV/A

INDIKATOR KET
K

(0 - 50)%
C

6l -79\o/o
B

(80 - 100)%
I Guru membantu siswa

membentuk kelompok
dengan anggota 4- 5
siswa, masing-masing
siswadiberinomor I -5.

\1

2. Gwumenjelaskan
maksud pembelajaran
dantusas kelompok

{

J . Guru memanggil ketua
kelompok dan setiap
kelompok mendapat
tusas

1,/

4. Masing-masirtg
kelompok membahas
materi yang sudah ada
secara kooperatif

./ Masih
didomin
asi
siswa
terbentu

5. Memanggilqalah satu
nomor dari setiap
kelompok secara acak
untuk menjelaskan hasil
keria kelomook

1'l

6. Gurumemberikan
penjelasan singkat
sekaligus memberi
kesimoulan

",J



meningkatkan keterampilan berhitung pada pembagian bilangan bulat. Berikut

tabel aktivitas siswa dalam NHT.

Tabel4 Rekapitulasi
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Konsep Pembagian
Siklus 2

Keterangan:
K (0 * 50; = +t*ensi altivitas siswa 0 s.d 2 kali
C (51 - 79) = frekuensi aktivitas siswa 3 - 5 kali
D (80 - 100): frekuensi aktivitas siswa lebih dari 6 kali

Pada fabel 3 dapat dijelaskan bahwa keaktifan siswa sudah mengalami
peningkatan. Siswa mengajukan pertanyaan rata-rata 69, ini bera*i frekuensi rata-
rata siswa yang mengajukan pertanyaan 3 - 5 kali. Siswa dalam penjawab
pertanyaan rata-rata 69, jadi frekuensi nta-rata siswa meqiawab pertanyaan 3 - 5
kali. Frekuensi keaktifan siswa dalam tugas sebanyak 3 - 5 kali,
begitu juga kerja sama siswa kerja kelompok dan keaktifan siswa dalam
mengemukakan pendapat.

Tabel 5
Lembar Pengamatan

Penerapan Model Numbered Heods Together (Nm)
Siklus 2

NO AKTIVITAS
SISWA

INDIKATOR Nilai
Rata-rataK

(0 - 50)
C

(sr -7e)
B

(80 - 100)
Mensaiukan Dertanvaan { 69

2. Meniawab retta'nvaa'n 69
J . Keaktifan rnengerjakan

tusas
1

74

4. Kerja sama siswa dalam
kelompok

lt
t4

5. Keaktifan siswa dalam
mengemukakan
Pendaoat

69

JUMLAH 354

NO AKTTVITAS
SISWA

INDIKATOR KET
K

(0 - s0)%
C

(5r -79|%
B

(80 * 100)%
1. Guru membantu siswa

membentuk kelompok
dengan anggota 4- 5
sisw4 masing-masing
siswa diberi nomor I - 5.

{

2. Guru rnenjelaskan
maksud pembelajaran
dan tusas kelompok



t0

NO AKTIVITAS
SISWA

INDIKATOR KET
K

(0 - 50)%
C

(51-79\%
B

(80 - 100)%
a
J . Guru memanggil ketua

kelompok dan setiap
kelompok mendapat
tusas

\l

4. Masing-rrrasing
kelompok membahas
materi yang sudah ada
secara kooperatif

{

5. Memanggil salah satu
nomor dari setiap
kelompok secara acak
untuk menjelaskan hpsil
keria kelomook

1

6. Guru memberikan
penjelasan singkat
sekaligus memberi
kesimoulan

1/

A

Pada tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa model Numbered

Heads Together (NI{I) telah dilaksanakan dengan baik. Masing-

masing langkah telah tercapai dengan kategori baik yaitu terlaksana

dengan rentang 80 o/s- 100 %.

Deskrisi Penelitian Siklus

1. Siklus Pertama

Selain berdampak pada keaktifan sisw4 diharapkan melalui model

Numbered Heads Together NI{Djuga berdampakpadahasil belajar. Pada

siklus I, siswa yang tuntas sebanyak 11 orang, sedangkan yang Tidak

Tuntas sebanyak 15 orang. Hasil belajar yailg diperoleh siswa siklus I

disajikan pada tabel berikut.



Tabel 6
Tabulasi Frckuensi Nilai flasil Belajar Siswa

' srklu,s I

NO Renteng Nllai Jumlah Sigwa
50- 58 7

2 s9-67 8
3 68 -76 6

77 -85 I
5 86-94 4

26

Pada tabel di atas meryatakan bahwa nilai yaug p'ling banyak dimih oleh

siswa adalah rentqng 59 - 67 yang diraih oleh 8 siswa. Sedangkan sisvra paling

sedikit meraih nilai 77 - 85. Pada tabe-l ters€but dapat diketahui bahwa 21 siswa

meraih nilai hitai antara 50 sampai dengan 76, sedangkan nilai 77 sampai dengan

94 hanya diraih 5 siwn. perolehan nilai disajikan pada gambar diagran berikut.

Gambar 1 Diagram ltrasil Belajar Siswa siklus I

Siklus ke dua

Hasil belajar siswa pada siklus 2 diperoleh dari tes formatif Siswa yang

tuntas pada siklus 2 sebanyak 23 siswa, sedangkan siswa yang Tidak Trmtas

sebanyak 3 siswa. Hasil tes formattfpada siklus 2 disajikan pada tabel 7 berikut

8

= "
d

2 2

0
5 0 ' 5 8 59-67 68-76 Tr-45 86-94

NENIAT{G I{II.AI
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Tabel 7
Tabulasi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa

Siklw 2

NO Rentang Nilai Jumlah Siswa
I 50,59
2 60 69 2
3 '10 - 79 t2
4 80-89 7
5 90 99 4

26

Pada tabel di atas m€nmjkkan bahwa nilai antara 50 sampai dengan 69 diraih

olsh 3 siswa. Artinya siswa yang tidak tuntas sebanyak 3 orang. Sedangkan niiar

antan 70 sampai dengan 99 diraih oleh 23 siswa- Ha1 ini rnenunjukkan siswa

yang tuntas sebanyak 23 siswa atau 88%. Hasil belajar tersebut agar lebih jelas

disajikan pada gambar diagarm berikut.

!2

3- "
! 2 a

0

I
.l

a

: l

50 - 59 50 -69 70-79 80-89

RENTA G NIIAI

Gambar 2 Hasil Belaiar Siswa

90 99

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa hasil trelajar siswa sebagian besa.r

pada rcntang nilai 70 - 79. Sedangkan rentang nilai 50 59 hanya diraih I siswa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa

aktifitas siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Peningkatan ini menunjukkao

bahwa penerapan model pembelajaran Numbered Heqds Together (NHT) tepaj

untuk meoingkatkan ketemmpilan berhitung siswa kelas II SDN 2 Putatsari pada
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pembelajaran tematik Matematika konsep perkalian. Peningkatan ini dapat dilihat

pada tabel bedkut.

Tabel 8
Rekapittrlasi

Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa
Siklus I Dan 2

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada siklus 1 rata-Iala nilai aktivitas

siswa dalam mengajukan pertanyaan 59, meningkat pada siklus 2 menjadi 69;

.ata-ruta nilai aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan 61, meningkat pada

siklus 2 menjadi 69; rata-rata nilai altivitas siswa dalam mengerjakan tugas

66, meningkat pada siklus 2 menjadi 74; mta-rata nilai aktivitas siswa dalam

keria sama melakukan tugas kelompok 65, meningkat pada siliJus 2 meqjadi

74l' ruta-tda [ilai aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat 58,

meningkat pada siklus 2 menjadi 69. Peningkalan tersebut terlihat jelas pada

gambar diagram berikut.

F 100

3o
z

a laa
'1oi9'

AKflVIAS STSWA

a
).6'

No Aktivitas Siswa Rata-Rata Nilai
Atlivitas Siswa

Siklus I

Rata-Rata Nilai
Aldivitas Siswa

Siklus 2
Mengaiukan penanyaan 59 69

2. Me awab Dertanman 6 l 69
3 . K€akifan m€ne€riakan lusas 66

Keria sama siswa dalan kelompok 65
5 . K€aktifan siswa dalam

mengemukakan
Pendaoat

58 69

JUM],AH 309 354

Gambar 3 Diagam Peningkatan Aktivitas siswa
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Tabet di atas monunjukkan bahwa pada siklus I rata-nta nilai aktivitas

sis*a dalam metrgajukan pertanyaan meningkat 10; .rata.rata nilai aktivitas

siswa dalam menjawab pertanyaan meoingkat 8; mta-lata oilai aktivitas siswa

dalam mengerjakan tugas meningkat 8; rata-rata nilai alllivitas siswa dalam

kerja sama melakukan kerja kelompok meningkat 9; rata-rata dlai altivitas

siswa dalam mengemukakan p€ndapat meningkat 11.

Dampak dari keaktifau siswa yaag meningkat dari penerapan Model

Nwnbered Heqds Together &alah hastf belaJar siswa yang meoingkat. Pada

siklus I siswa yang tuttas sebanyak 11 sislrla meningkal menjadi 23 siswa

pacla siklus 2. Peningkatan dalam setiap siklus disajikan pada gambar

berikut.

Gambar 4 Diagram Peningkatan Hasil Belajar

Peningkatan hasil belajar sisua pada setiap siHus saogat tinggi. Pada

gambar di atas menunjukkan pada siklus I nilai rata-rala siswa 68, sedangkan

pada siklus 2 nilai siswa meningkat meqjadi 79. Jadi ada peningkatao

sebanyak 11.

Dari data keaktifan siswa dan hasil belajar siswa, dapat dinyatakan

bahwa melalui model pernbelajaran Numbered Heads Togethel dapat

meningkatkan keterampilan berhitwE siswa pada pembelajaran Tematik

konssp pe*alian dan pembagian kelas tr SDN 2 Putatsari semestlr 2 tahun

pelajaratr 2012D013.

80

2

60



V

IV.KESIMPULAI{ DAN SARAN

Pembelajaran matematika di kelas II SDN 2 Putatsari masih dilaksanakan

secara konvensi,onal dengan menerapkan metode drill, Walaupxt dengan terus

menerus latihan soal, siswa masih belum menguasai keterampilan berhitung

dengan baik.

Peneliti berusaha untuk t'nemperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan

model pembalajaran Numbered Heqd Together (NI{l) untuk meningkatkan

keterampilan berhitung pada konsep perkalian dan pembagian kelas II SDN 2

Putatsari. Berdasarkan deskripsi uraian dalam deskripsi pelaksanaan tindakan,

hasil penelitian, dan pembahasan, diproleh data adanya peningkatan

keterampilan berhitung pada setiap siklus. Pada siklus I nilai rata4fia, siswa 68,

sedangkan pada siklus 2 nilar siswa meningkat meaiadi 79. J#i ada peningkatan

sebanyak 11. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa melalui model

pembelajaran Numbered Head Together (NI{D dapat meningkatkan keterampilan

berhitung pada pembelajaran matematika konsep perkalian dan pembagian di

kelas II SDN 2 Putatsari sernester2 tahun pelajaran 2412/2013.

Dalam menefapkan model pembelajaran Numbered Hesd Together(NHT)

memperhatikan kemampuan heterogen dari setiap anggota kelompok.

Keterampilan berhitung merupakan kemarnpuan dasar yang harus dikuasai oleh

siswa selain membaca dan menulis, sebiknya guru benar-benar memperhatikan

kemampuan siswa tersebut. Untuk meningkatkan kuplitas pembelajaran

dibarapkan guru melaksanakan model pembalajaran inovatif yang mementingkan

proses panbelajaran, tidak hanya hasil ppmbelajaran.
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