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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika dengan penerapan strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads 
Together bagi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. Desain penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru metematika dan 
peneliti. Siswa kelas XI Perawatan Kesehatan berperan sebagai subjek penerima tindakan 
yang berjumlah 33 siswa, guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan 
obyek penelitian adalah keaktifan dan hasil belajar matematika. Metode pengumpulan data 
yang digunakan saat penelitian adalah metode tes, observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah peningkatan keaktifan 
siswa yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Menjawab pertanyaan dari guru, sebelum 
tindakan 27,27%, putaran I 33,3%, putaran II 60,60%, putaran III 84,84%.(2) Mengajukan 
pertanyaan kepada guru, sebelum dilakukan penelitian 6%, putaran I 12,12%, pada 
putaran II 45,45%, putaran III 63,63%.(3) Mengemukakan pendapat pembelajaran 
matematika, sebelum dilakukan penelitian 15,15%, putaran I 24,24%, putaran II 33,33%, 
putaran III 51,51%.(4) Mempresentasikan hasil pekerjaan pembelajaran matematika, 
sebelum dilakukan penelitian 9,09%, putaran I 18,18%, putaran II 39,39%, putaran III 
60,60%.(5) Hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri meningkat, 
sebelum tindakan 42,42%, pada putaran I 60,60%, pada putaran II 66,66%, putaran III 
75,75%.Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika. 
 
 
Kata kunci: Keaktifan belajar; hasil belajar; cooperative learning; numbered heads 

together. 
 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah berkembang 

dengan cepat, dan canggih yang ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan 

dan penguasaan teknologi ilmu terapan serta ilmu pengetahuan dasar secara seimbang. 

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat memberikan dampak yang positif 

maupun negatif bagi masyarakat. Pada saat ini, manusia lebih mudah menerima informasi 

yang melimpah, cepat, praktis dan nyaman. Ilmu pengetahuan sangatlah berhubungan erat 

dengan dunia pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Dalam proses belajar mengajar guru dapat memilih  dan menggunakan beberapa 

strategi mengajar, dimana strategi pembelajaran yang dipakai dapat meningkatkan 

keaktifan, minat, prestasi, serta rasa keingintahuan siswa mengenai matematika. Karena 

pada dasarnya mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang salah satu tujuannya adalah 

menanamkan konsep-konsep kepada siswa. Suatu konsep akan lebih dipahami dan diingat 

oleh siswa jika konsep tersebut disajikan melaui langkah-langkah yang menarik. Dengan 

demikian pekerjaan mengajar seorang guru bukan sekedar menyelesaikan sejumlah materi 

pelajaran tetapi guru harus mampu menanamkan konsep dengan harapan dapat dikuasai 

oleh siswa. 

Rendahnya keaktifan belajar matematika juga dialami siswa SMK Muhammadiyah 

Delanggu kelas XI Perawatan Kesehatan. Faktor yang menyebabkan rendahnya keaktifan 

dan hasil belajar matematika di SMK Muhammadiyah Delanggu kelas XI Perawatan 

Kesehatan diantaranya adalah guru matematika yang kurang menarik dalam memberikan 

materi sehingga membuat siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika, kurang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, menganggap matematika 

adalah suatu yang sudah jadi, penyampaiannya cenderung monoton dan kurang bervariasi, 



akibatnya peserta didik kurang aktif dalam belajar matematika seperti suasana kelas yang 

menyenangkan dalam pembelajaran matematika hampir tidak tampak. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran matematika di kelas XI Perawatan 

Kesehatan SMK Muhammadiyah Delanggu menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran matematika rendah, hal itu dapat dilihat dari jumlah seluruh siswa 

sebanyak 33, terdapat 9 siswa (27,27%) yang menjawab pertanyaan dari guru, 2 siswa (6 %) 

yang mengajukan pertanyaan, 5 siswa (15,15%) yang berani mengemukakan gagasan atau 

pendapat, 3 siswa (9,09%) yang mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas, dan yang 

lainya hanya mendengarkan dan menulis hasil kerja. Untuk hasil belajar matematika yang 

telah dicapai dari 33 siswa yang berhasil mencapai KKM ( 70) baru 14 siswa (42,42%) 

dari siswa keseluruhan. 

Untuk itu diperlukan strategi pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu strategi pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk aktif adalah strategi Coopertive Learning tipe Numbered Heads Together 

(NHT). 

Strategi Cooperative learning  merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus 

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar (Sugiyanto, 2010: 37). Salah satunya adalah 

berdasarkan penelitian dasar yang mendukung penggunaan pembelajaran kooperatif untuk 

meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan juga akibat-akibat positif lainnya yang 

dapat mengembangkan hubungan antarkelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang 

lemah dalam bidang akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. 

Menurut Iif Khoiru Ahmaidi, dkk (2011 :59) Strategi Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together(NHT) merupakan suatu strategi belajar dimana setiap peserta 

didik diberi nomor suatu kelompok kemudian secara acak guru memanggil nomor dari 



peserta didik. Dimana strategi pembelajaran, untuk setiap peserta didik dibagi kelompok, 

setiap peserta kelompok mendapatkan nomor, guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakan tugas. Setiap kelompok mendiskusiksn jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan, kemudian guru memanggil salah 

satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil dan melaporkan hasil kerjasama kelompok. 

Tanggapan dari kelompok yang lain, kemudian guru menunjuk nomor lain. Guru 

menyimpulkan tugas yang diberikan kepada peserta didik.  

Berkaitan dengan keunggulan strategi pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together(NHT), penerapan strategi Cooperative Learning tipe Numbered 

Heads Together(NHT) diduga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa  pada 

pokok bahasan trigonometri bagi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian mengkaji dan mendeskripsikan untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika di 

kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. Tujuan Khusus penelitian adalah untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

trigonometri dengan strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together(NHT) 

bagi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Manfaat secara umum penelitian ini memberikan pengetahuan tentang 

meningkatkan keaktifan  dan hasil belajar siswa dengan strategi Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together(NHT) bagi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam pembahasan secara detail 

dilakukan pada desain penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR) yang dilaksanakan secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru 



matematika dan peneliti (Sutama, 2010: 14).  Maksud dari penelitian yaitu untuk 

memberikan informasi mengenai beberapa langkah yang tepat untuk  meningkatkan 

keatifan dan hasil belajar pada strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together (NHT). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang bersifat reflektif 

(Sutama, 2011:16). Kegiatan penelitian berawal dari masalah nyata kemudian bagaimana 

cara untuk memcahkan masalah tersebut. Tindakan dalam penelitian harus direncanakan 

terlebih dahulu agar mencapai hasil yang optimal. Jika pada rencana tersebut belum bisa 

digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dihadapi, untuk itu perlu dilakukan 

penelitian siklus pada tahap berikutnya. 

Dalam penelitian ini, subjek pemberi tindakan adalah guru matematika SMK 

Muhammadiyah Delanggu, sedangkan peneliti sebagai subjek pengamat yang bertugas 

mengamati pelaksanaan kegiatan dan pencatatan data. Siswa sebagai subjek penerima 

tindakan, yaitu siswa kelas XI Perawatan Kesehatan berjumlah 33 siswa. Obyek penelitian 

yang diteliti adalah pembelajaran matematika dalam usaha meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar matematika melalui strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang berbasis kelas kolaboratif 

berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran di kehidupan sehari-

hari di SMK Muhammadiyah Delanggu. Diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan 

cara untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika melalui strategi Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together sehingga dapat menunjang hasil belajar siswa. 

Kegiatan pemecahan masalah diawali dari: perencanaan(planning), pelaksanaan(action) dan 

pengumpulan data(observing), menganalisis data atau informasi untuk memutuskan 

kelebihan maupun kelemahan tindakan tersebut(reflecting) dan evaluasi. 



Dalam pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) metode tes 

digunakan mengetahui hasil belajar matematika berupa soal evaluasi yang diberikan oleh 

guru berupa soal uraian; (2) metode observasi untuk mengamati secara langsung dengan 

teliti tentang keaktifan belajar matematika dengan menerapkan strategi Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together; (3) catatan lapangan digunakan untuk mencatat 

kejadian-kejadian yang penting dalam suatu proses pembelajaran sebagai sumber data; (4) 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa RPP, daftar nama siswa, nomor induk siswa, 

pedoman observasi, catatan lapangan, lembar tanggapan guru serta foto setiap pelaksanaan 

tindakan.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa: (1) proses analisis data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data di tempat penelitian; (2) penyajian data berupa 

mengumpulkan informasi mengenai data kemudian disusun secara runtut, dan (3) verifikasi 

data (penarikan kesimpulan) dilakukan pada setiap tindakan yang pada akhirnya dapat 

dijadikan menjadi kesimpulan. Pada analisis hasil yang ditekankan pada siswa berupa: 

keberanian siswa bertanya kepada guru, keberanian siswa menjawab pertanyaan dari guru, 

keberanian siswa mengerjakan soal didepan kelas, kemampuan siswa mengerjakan soal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dialog awal peneliti melakukan observasi pembelajaran awal dilakukan di 

kelas XI Perawatan Kesehatan yang terdiri dari 33 siswa. Tujuan dari observasi awal 

memperjelas sekaligus menentukan indikator yang akan dicapai dari keaktifan dan hasil 

belajar matematika diantaranya adalah keaktifan dalam menjawab pertanyaan dari guru, 

keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, keaktifan dalam mengemukakan gagasan atau 

pendapat, keaktifan dalm mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas, dan hasil 

belajar yang telah dicapai. 



Dialog awal menghasilkan kesepakatan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, ada alternatif strategi 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas adalah dengan strategi 

Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together(NHT). Hasil penelitian mengenai 

keaktifan siswa kelas XI mulai dari sebelum tindakan sampai putaran ketiga dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 1 Data Hasil Peningkatan Keaktifan Siswa 

No. Keaktifan Siswa 
Sebelum 

Tindakan 
Putaran I Putaran II Putaran III 

1 
Menjawab 

pertanyaan dari 

guru 

9 siswa 

(27,27%) 

11 siswa 

(33,33%) 

20 siswa 

(60,60%) 

28 siswa 

(84,84%) 

2 
Mengajukan 

pertanyaan 

2 siswa 

(6%) 

4 siswa 

(12,12%) 

15 siswa 

(45,45%) 

21 siswa 

(63,63%) 

3 
Mengemukakan 

pendapat 

5 siswa 

(15,15%) 

8 siswa 

(24,24%) 

11 siswa 

(33,33%) 

17 siswa 

(51,51%) 

4 
Mempresentasikan 

hasil pekerjaan 

3 siswa 

(9,09%) 

6 siswa 

(18,18%) 

13 siswa 

(39,39%) 

20 siswa 

(60,60%) 
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Grafik 1 Grafik Peningkatan Keaktifan siswa 

Adapun hasil penelitian untuk peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas XI 

Perwatan Kesehatan dari sebelum tindakan sampai putaran III dapat ditunjukakan sebagai 

berikut: 

Tabel 2  Data Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Hasil Belajar 

Matematika 

Sebelum 

tindakan 
Putaran I Putaran II Putaran III 

Nilai hasil belajar 

siswa lebih dari 

sama dengan 

KKM 

14 siswa 

(42,42%) 

20 siswa 

(60,60%) 

22 siswa 

(66,66%) 

25 siswa 

(75,75%) 

 

 

Grafik 2   Grafik Hasil Peningkatan Hasil Belajar Matematika 
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ada 9 siswa (27,27%), pada putaran I ada 11 siswa(33,3%), pada putaran II ada 20 

siswa(60,60%), dan pada putaran III ada 28 siswa(84,84%). Mengajukan pertanyaan kepada 

guru, sebelum dilakukan penelitian ada 2 siswa(6%), pada putaran I ada 4 siswa(12,12%), 

pada putaran II ada 15 siswa(45,45%), dan pada putaran III ada 21 siswa(63,63%). 

Mengemukakan pendapat dalam pembelajaran matematika, sebelum dilakukan penelitian 

ada 5 siswa(15,15%), pada putaran I ada 8 siswa(24,24%), pada putaran II ada 11 

siswa(33,33%), dan pada putaran III ada 11 siswa(51,51%). Mempresentasikan hasil 

pekerjaan dalam pembelajaran matematika, sebelum dilakukan penelitian ada 3 

siswa(9,09%), pada putaran I ada 6 siswa(18,18%), pada putaran II ada 13 siswa(39,39%), 

dan pada putaran III ada 20 siswa(60,60%). Hasil belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan trigonometri meningkat, sebelum tindakan ada 14 siswa(42,42%), pada putaran I 

ada 20 siswa(60,60%), pada putaran II ada 22 siswa(66,66%), dan pada putaran III ada 25 

siswa(75,75%). 

Dalam penelitian ini terbukti bahwa keaktifan siswa dan hasil belajar matematika 

mengalami peningkatan yang signifikan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

oleh peneliti dan guru matematika di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lu Chung Chin dkk(2010) dalam 

jurnal yang berjudul “The Effects of Cooperative Learning on Students’ Mathematics 

Achievement and Attitude towards Mathematics” hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran dan 

sikap terhadap matematika. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan yang efektif, 

dan  siswa mendorong untuk berdiskusi dalam pemecahkan masalah. 

Penelitian ini sejalan dengan  hasil penelitian Hua Cheng(2011) ) dalam jurnal 

yang berjudul “A Case Study of Cooperative Learning in Mathematics: Middle School 

Course Design”, hasil penelitian menunjukkan guru dalam pembelajaran kooperatif 



difokuskan pada siswa, siswa yang selalu aktif dan kuncinya siswa diharapkan saling 

bergotong royong dalam pembelajaran matematika. Suasana dikelas tercipta kerjasama 

antar siswa dalam pemecahan masalah.  

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zahara Aziz(2010) dalam jurnal yang 

berjudul “A Comparison of Cooperative and Conventional Teaching on Students’ 

Achievement in Secondary Mathematics”, hasil penelitian menunjukkan pembelajaran 

kooperatif adalah penggunaan pembelajaran kelompok-kelompok kecil dimana siswa 

bekerja sama dalam memaksimalkan hasil belajar yang baik. Pembelajaran kooperatif saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pada kelompok belajar. Pembelajaran 

kooperatif juga merupakan pendekatan pembelajaran dimana siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dan rendah bekerja sama untuk memecahkan masalah dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rini Hadiyanti dkk(2012) dalam 

jurnal yang berjudul “Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Numbered Head Together 

terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep”, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk 

rata-rata keaktifan peserta didik kelas eksperimen adalah 74%, sedangkan kelas kontrol 

adalah 73%. Dengan demikian dapat disimpulkan model pembelajaran kelas kooperatif tipe 

Numbered Head Together lebih efektif dalam kemampuan pemahaman konsep peserta 

didik. Oleh karena itu guru matematika hendaknya mengembangkan pembelajaran melalui 

pembelajaran kooperatif, terutama model pembelajaran NHT untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi Noviawati (2009) berjudul 

“Upaya Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Pendekatan Make A Math” dari hasil penelitian menyatakan bahwa keberanian siswa dalam 

mengerjakan soal didepan kelas mencapai 72,5%, dalam mengemukakan pendapat 



mencapai 60%, dalam mengajukan pertanyaan mencapai 65%, dan dalam menjalin 

kerjasama kelompok mencapai 70%. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan strategi  Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together(NHT) siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Delanggu mengalami peningkatan. Dengan demikian, data penelitian tersebut mendukung 

diterimanya hipotesis bahwa ada peningkatan keaktifan belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran matematika melalui strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together(NHT) dan ada peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

matematika melalui strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together(NHT) 

siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu dimana keaktifannya meliputi: keaktifan 

dalam menjawab pertanyaan dari guru, keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, keaktifan 

dalam mengemukakan gagasan atau pendapat, keaktifan dalm mempresentasikan hasil 

pekerjaan di depan kelas, dan hasil belajar yang telah dicapai. Selanjutnya peningkatan hasil 

belajar matematika pada pokok bahasan meliputi: hasil tes belajar pada pokok bahasan 

trigonometri ≥ KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). 

 

KESIMPULAN 

Penerapan strategi penerapan strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakuka secara kolaborasi antara guru matematika kelas XI Perawatan 

Kesehatan SMK Muhammadiyah Delanggu dengan peneliti, peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut: (1) menjawab pertanyaan dari guru, sebelum tindakan 

ada 9 siswa (27,27%), pada putaran I ada 11 siswa(33,3%), pada putaran II ada 20 

siswa(60,60%), dan pada putaran III ada 28 siswa(84,84%), (2) mengajukan pertanyaan 

kepada guru, sebelum dilakukan penelitian ada 2 siswa(6%), pada putaran I ada 4 



siswa(12,12%), pada putaran II ada 15 siswa(45,45%), dan pada putaran III ada 21 

siswa(63,63%), (3) mengemukakan pendapat dalam pembelajaran matematika, sebelum 

dilakukan penelitian ada 5 siswa(15,15%), pada putaran I ada 8 siswa(24,24%), pada 

putaran II ada 11 siswa(33,33%), dan pada putaran III ada 11 siswa(51,51%), (4) 

mempresentasikan hasil pekerjaan dalam pembelajaran matematika, sebelum dilakukan 

penelitian ada 3 siswa(9,09%), pada putaran I ada 6 siswa(18,18%), pada putaran II ada 13 

siswa(39,39%), dan pada putaran III ada 20 siswa(60,60%), (5) hasil belajar matematika 

siswa pada pokok bahasan trigonometri meningkat, sebelum tindakan ada 14 

siswa(42,42%), pada putaran I ada 20 siswa(60,60%), pada putaran II ada 22 

siswa(66,66%), dan pada putaran III ada 25 siswa(75,75%). 
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