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Abstract 

This study aims to improve the activity of learning mathematics through cooperative 

model Numbered Heads Together (NHT) in grade VII C students of SMP Negeri 2 

Sawit on even semester. This research is a classroom action research conducted 

collaboratively between researcher and mathematics teacher. Recipients of the 

action are the students of class VII C SMP Negeri 2 Sawit as many as 22 students 

and the doer is mathematics teacher. Data collection techniques in this study using 

observation, field notes, documentation and tests. Data analysis techniques used in 

this study are reduction, presentation and conclusion. The result of this research are 

the increase of student learning activity of mathematics, it can be seen from each of 

the following indicators, (1) the students are active in responding to the questions 

given by the teacher before the action as much as 3 students (13.36%), and after the 

action as many as 14 students (63, 63%); (2) the students are confident in doing the 

problem before the action as many as 5 students (27,72%), and after action as many 

as 18 students (81,81%); (3) the students asked the teacher about the unknown 

matter before the action as much as 6 students) 27,27%), and after action as many as 

17 students (77,27%); (4) the students are involved in the learning process before the 

action as many as 5 students (27,72%), and after action as many as 18 students 

(81,81%). 

Keywords: Being active, Numbered Heads Together (NHT) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa 

melalui model kooperatif Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VII C 

semester genap SMP Negeri 2 Sawit. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika. Penerima 

tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Sawit sebanyak 22 siswa dan 

pelaku tindakan adalah guru matematika. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya keaktifan belajar matematika 

siswa, hal tersebut dapat dilihat dari setiap indikator berikut, (1) siswa aktif dalam 

menanggapi pertanyaan yang diberikan guru sebelum tindakan sebanyak 3 siswa 

(13,36%), dan setelah tindakan sebanyak 14 siswa(63,63%); (2) siswa percaya diri 

dalam mengerjakan soal didepan sebelum tindakan sebanyak 5 siswa(27,72%), dan 

setelah tindakan sebanyak 18 siswa(81,81%); (3) siswa bertanya kepada guru 
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mengenai materi yang belum dipahami sebelum tindakan sebanyak 6 siswa)27,27%), 

dan setelah tindakan sebanyak 17 siswa (77,27%); (4) siswa terlibat dalam proses 

pembelajaran sebelum tindakan sebanyak 5 siswa(27,72%), dan setelah tindakan 

sebanyak 18 siswa (81,81%). 

Kata Kunci : Keaktifan, Numbered Heads Together(NHT) 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi – potensi yang 

dimiliki seseorang melalui kegiatan pembelajaran. Dibutuhkan sikap yang aktif , 

kreatif, inovatif dan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran agar apa yang telah 

dipelajari dapat ditangakap atau diterima dengan baik. Dalam pendidikan formal 

(sekolah) misalnya siswa diajarkan disiplin, aktif, kreatif, berfikir kritis dan 

bertanggung jawab. Hal inilah yang dibutuhkan untuk mengembangkan pemikiran 

dan kreatifitas. Selain itu juga dibutuhkan kemampuan untuk berfikir sistematis, 

logis dan kritis yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Dalam 

kegiatan pembelajaran juga perlu adanya interaksi antara guru dan siswa. Tidaklah 

mudah antara guru dan siswa untuk berinteraksi secara aktif. Masih ada guru yang 

bersifat otoriter dalam mengajar, dimana guru harus memiliki kualitas tinggi 

sedangkan kualitas guru itu sendiri masih diragukan. Akibatnya siswa justru menjadi 

korban ketidaktahuan guru. Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan 

menerangkan, memberi contoh, mengerjakan soal serta meminta siswa untuk 

mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah diterangkan guru. Model ini 

menekankan pada menghafal konsep dan prosedur matematika guna menyelesaikan 

soal, sehingga siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VII C SMP Negeri 2 Sawit ditemukan 

kesulitan siswa dalam belajar, yaitu kurang aktifnya siswa dalam proses 

pembelajaran yang masih dibawah 60%, Akar dari permasalahan tersebut antara lain, 

kurang aktifnya siswa dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan guru sebanyak 

3 siswa(13,36%), siswa kurang percaya diri ketika mengerjakan soal didepan 

sebanyak 5 siswa(22,72%) dan kecenderungan siswa yang enggan bertanya kepada 

guru mengenai materi yang belum dimengerti sebanyak 6 siswa(27,27%), 
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keterlibatan siswa dalam berpartisipasi pada kerja kelompok masih rendah sebanyak 

5 siswa(22,72%) serta model pembelajaran yang digunakan  guru masih monoton, 

dimana  metode yang digunakan yaitu metode ekspository. Metode ini hanya 

mendengarkan dan mencatat merupakan hal yang biasa bagi peserta didik sehingga 

siswa mudah bosan dan berakibat siswa tidak berminat untuk memperhatikan. Yang 

menjadi akar penyebab utamanya yaitu jarangnya guru mengunakan model atau 

strategi dalam proses pembelajaran matematika pada keaktifan siswa sehingga proses 

pembelajaran belum sesuai harapan.  

Salah satu alternatif solusi yang ditawarkan guru untuk upaya mengatasi 

masalah guna meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan cara menerapkan model 

pembelajaran yang telah dipaparkan oleh pakar pendidikan, salah satunya adalah 

model pembelajaran kooperatif numbered Heads Together (NHT). Model 

pembelajaran kooperatif Numbered Head Together (NHT) merupakan pembelajaran 

yang melibatkan lebih banyak murid dalam menelaah materi yang tercangkup dalam 

suatu pembelajaran. Menurut (Hamdani, 2011 : 89) model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) adalah model pembelajaran yang melibatkan diskusi 

kelompok dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat satu kelompok, 

kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa.  Model pembelajaran 

kooperatif numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar 

matematika pada siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 2016/2017. 

Tujuan yang diharapkan penelitian ini  untuk meningkatan keaktifan belajar 

dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 

2016/2017. 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif  dengan desain Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Menurut Daryanto ( 2014 : 1 ) PTK merupakan tindakan 

nyata dalam rangka memperbaiki mutu pembelajaran dikelasnya serta untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam tugas pokok dan fungsinya. PTK yang 

dilakukan guru bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran 

disekolah. Dalam PTK guru aktif melakukan perbaikan dalam mencari solusi atas 

masalah yang timbul dalam proses pembelajaran. 
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Penelitian ini dilakasanakan di SMP Negeri 2 Sawit. Penelitian ini dimulai 

pada bulan mei 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Sawit. 

Dalam penelitian ini guru matematika kelas VII C di SMP Negeri 2 Sawit bertindak 

sebagai subjek penelitian. Dimana dalam proses kegiatan belajar mengajar guru 

matematika selalu memotivasi siswa dan mengusahakan agar siswa selalu aktif. 

Siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan yakni siswa kelas VII C di SMP 

Negeri 2 Sawit yang terdiri dari 15 siswa laki – laki dan 7 siswa perempuan dengan 

jumlah seluruhnya yaitu 22 siswa. Pelaku tindakan ini adalah peneliti sendiri dibantu 

oleh guru matematika kelas VII C di SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 2016/2017. 

Dalam penelitian ini Pengambilan data dapat dilakukan dengan observasi, 

catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik pengamatan (Observasi) data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk mengamati kegiatan siswa 

guna merencanakan tindakan selanjutnya, catatan lapangan berupa catatan tertulis 

mengenai semua hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran matematika 

berlangsung, dokumentasi untuk mendukung dan menambah kepercayaan dan 

pembuktian suatu masalah, dan tes digunakan untuk mengukur kemampuan objek 

yang diteliti. Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi keaktifan belajar 

matematika pada siswa  dan kemampuan guru dalam menyusun sencana 

pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT). Data penelitian  yang 

diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi: 1) informan, yakni guru dan siswa 

yang terllibat dalam penelitian; 2) tempat dan peristiwa perilaku penelitian di 

ruangan VII C Negeri 2 Sawit dan 3) dokumen atau arsip yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

Informasi yang dijadikan data penelitian perlu diperiksa keabsahannya 

(validitasnya), sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Keabsahan  Teknik 

yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data diantaranya yaitu triangulasi 

(tringulasi teknik dan tringulasi sumber). Triangulasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.  
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Peneliti menggunakan triangulasi teknik yang berarti menggunakan teknik 

pengumpulan data dari teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda. Peneliti menggunakan observasi , catatan lapangan, wawancara dan 

dokumentasi berupa kajian RPP dan foto – foto untuk sumber data yang sama secara 

bersamaan serta untuk informasi dengan harapan keabsahan data dapat 

dipertahankan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Observasi dan Dialog awal antara peneliti dengan guru matematika 

menghasilkan kesepakatan bahwa dalam meningkatkan keaktifan belajar matematika 

siswa diperlukan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT). 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Sawit 

memperoleh data keaktifan belajar matematika siswa yaitu  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan belajar siswa kelas VII 

C SMP Negeri 2 Sawit yang masih dibawah 60%  dapat dilihat dari hasil pengamatan 

berikut, 1) kurang aktifnya siswa dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan guru 

sebanyak 3 siswa(13,36%), 2) kurang percaya diri ketika mengerjakan soal didepan 

sebanyak 5 siswa(22,72%),3) kecenderungan siswa yang enggan bertanya kepada 

guru mengenai materi yang belum dimengerti sebanyak 6 siswa(27,27%), 4) 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sebanyak 5 siswa (22,72%). 

Penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan. 

Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 07.15-08.50 WIB. 

Pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 11.20-12.40 WIB 

dengan alokasi waktu 4 x 40 menit.  Pada siklus I indikator belum tercapai. 

Berdasarkan hasil siklus I yaitu  aktifnya siswa dalam menanggapi pertanyaan yang 

diberikan guru (27,27%) menjadi (40,90%) , percaya diri ketika mengerjakan soal 

didepan (31,18%) menjadi (50%)  , siswa yang  bertanya kepada guru mengenai 

materi yang belum dimengerti (40,90%) menjadi (59,09%) ,keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran (36,36%) menjadi (45,45%) . 

Beberapa yang perlu direfleksi pada siklus I akan diterapkan pada siklus II 

adalah: 1) guru harus memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai model 
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pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) secara lebih dalam sehingga siswa 

dapat memahami strategi Numbered Heads Together (NHT) dan siswa mampu 

bekerja kelompok dengan baik dan dapat menggunakan waktu secara efisien, 2) 

Guru harus lebih memperhatikan siswa dengan mendakatkan diri ke masing-masing 

kelompok diskusi dan memberi arahan, 3) Guru memberikan tambahan motivasi 

untuk menstimulasi siswa agar lebih berani dalam menyampaikan pendapat sehingga 

siswa dapat memahami materi pembelajaran serta mengerjakan soal post-test dengan 

baik. 

Penelitian tindakan kelas siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan. 

Pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 07.15-08.50 WIB. 

Pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 11.20-12.40 WIB 

dengan alokasi waktu 4 x 40 menit. Pada proses pembelajaran siklus II, penerapan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) secara umum 

sudah berjalan dengan baik. Kegiatan diskusi kelompok berjalan dengan lancar 

dimana hampir setiap siswa dalam kelompok ikut berdiskusi untuk menyelesaikan 

LKS yang diberikan. Siswa terlihat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II adanya peningkatan keaktifan belajar 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran model kooperatif Numbered 

Heads Together (NHT) dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terbukti 

berdasarkan data yang diperoleh dengan adanya peningkatan indikator-indikator 

yang digunakan peneliti. 

Peningkatan keaktifan belajar matematika dari sebelum tindakan sampai 

tindakan siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 1 Data Penigkatan Keaktifan Belajar Matematika Siswa 

Indikator 

Keaktifan 

Belajar 

Matematika 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Siswa yang 

dapat aktif 

menanggapi 

pertanyaan 

yang diberikan 

3 siswa 

(13,36%) 

6 siswa 

(27,27%) 

9 siswa 

(40,90%) 

12 siswa 

 (54,54%) 

14 siswa 

(63,63%) 
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guru 

Siswa percaya 

diri ketika 

mengerjakan 

soal didepan 

5 siswa 

(27,72%) 

7 siswa 

(31,18%) 

11 siswa 

(50%) 

14 siswa 

(63,63%) 

18 siswa 

(81,81%) 

Siswa yang 

berani 

bertanya pada 

guru mengenai 

materi yang 

belum 

dimengerti 

6 siswa 

(27,22%) 

9 siswa 

(40,90%) 

13 siswa 

(59,09%) 

15 siswa 

(68,18%) 

17 siswa 

(77,27%) 

Keterlibatan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

5 siswa 

(27,72%) 

8 siswa 

(36,36%) 

10 siswa 

(45,45%) 

14 siswa 

(63,63%) 

18 siswa 

(81,81%) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh akan disajikan dalam grafik 

peningkatan keaktifan belajar matematika siswa dari sebelum tindakan 

sampai dengan sesudah tindakan pada siklus II sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Grafik peningkatan keaktifan belajar matematika  

Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

kooperatif  Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar 
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Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar 

siswa yang dapat aktif menanggapi pertanyaan yang diberikan guru 
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keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajarann 
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matematika siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Sawit. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan indikator-indikator keaktifan belajar matematika. Setelah dilakukan 

penelitian menggunakan model kooperatif  Numbered Heads Together (NHT) 

diperoleh peningkatan keaktifan siswa yang meliputi 4 indikator yaitu: 

1. Siswa yang dapat aktif menanggapi pertanyaan yang diberikan guru 

Berani menanggapi pertanyaan terlihat pada langkah-langkah siswa 

dalam menanggapi pertanyaan dari guru yang berkaitan dengan materi 

matematika yang sedang diajar. Jumlah siswa yang menanggapi 

pertanyaan dalam pembelajaran matematika meningkat setelah guru 

menggunakan  model kooperatif  Numbered Heads Together (NHT). 

2. Siswa percaya diri ketika mengerjakan soal didepan 

Percaya diri mengerjakan soal didepan terlihat dari langkah-langkah 

siswa maju kedepan untuk mengerjakan soal LKS, Jumlah siswa yang 

menanggapi pertanyaan dalam pembelajaran matematika meningkat 

setelah guru menggunakan  model kooperatif  Numbered Heads Together 

(NHT). 

3. Siswa yang berani bertanya pada guru mengenai materi yang belum 

dimengerti 

Berani bertanya mengenai materi yang belum dimengerti dengan 

menggunakan model kooperatif  Numbered Heads Together (NHT) ini 

terlihat pada siswa dalam mengajukan pertanyaan seputar materi. 

4. Keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dilihat dari setiap siswa 

yang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, mau terlibat berdiskusi 

dalalm mengerjakan LKS. Jumlah siswa yang terlibat dalam pembelajaran 

matematika meningkat setelah guru menggunakan  model kooperatif  

Numbered Heads Together (NHT). 

Pada tindakan siklus pertama, semua indikator belum mengalami peningkatan 

atau belum tercapai. Penyebab indikator belum tercapai adalah siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) karena selama ini 

siswa terbiasa dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan dan monoton.  
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Pada tindakan kelas siklus kedua, indikator keaktifan belajar matematika 

sudah tercapai, yaitu: 14 siswa (63,63%) aktif menanggapi pertanyaan yang 

diberikan guru, 18 siswa (81,81%) percaya diri ketika mengerjakan soal didepan, 17 

siswa (77,27%) berani bertanya pada guru mengenai materi yang belum dimengerti, 

18 siswa (81,81%) Keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan pembelajaran menggunakan model kooperatif  Numbered Heads 

Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

Pembelajaran matematika menggunakan model Numbered Heads Together 

(NHT) telah meningkatkan keaktifan siswa dalam  belajar matematika. Menurut 

Firdaus Daud dan Muhammad Mifta Hausan menyimpulkan bahwa keaktifan belajar 

matematika siswa lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together(NHT) dibandingkan menggunakan model pembelajara ekspository. 

Berdasarkan penjelasan diatas yang mendukung peneliti melakukan 

penelitian dan menyimpulkan bahwa penggunaan model kooperatif  Numbered 

Heads Together (NHT) dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

keaktifan belajar matematika siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Sawit Tahun Ajaran 

2016/2017. 

4. KESIMPULAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan model  

kooperatif  Numbered Heads Together (NHT) untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika siswa kelas VII C SMP Negeri  2 Sawit Tahun Ajaran 2016/2017. 

Adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti dengan kolaborasi bersama guru 

matematika yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan kekatifan belajar matematika, yaitu dengan langkah- langkah : 1) 

Siswa dibagi dalam kelompok, Masing – masing siswa dalam kelompok diberi 

nomor, 2) Guru memberikan tugas atau pertanyaan dan masing – masing 

kelompok mengerjakan, 3) Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang dianggap paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut, 4) Guru memanggil salah satu nomor, Siswa 
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dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok 

mereka, 5) Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan , kemudian guru 

menunjuk nomor lain, 6)Kesimpulan dari pembelajaran. 

2. Adanya peningkatan keaktifan belajar matematika menggunakan model 

kooperatif Numbered Heads Together (NHT)  dapat dilihat dari peningkatan 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Siswa yang aktif dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan guru sebelum 

tindakan sebanyak 3 siswa ( 13,36%), setelah tindakan sebanyak (63,63%). 

b. Siswa yang percaya diri mengerjakan soal didepan sebelum tindakan 

sebanyak 5 siswa (27,725), setelah tindakan sebanyak 18 siswa (81,81%) 

c. Siswa yang berani bertanya kepada guru  mengenai materi yang belum 

dimengerti sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (27,27%), setelah tindakan 

sebanyak 17 siswa (77,27%). 

d. Siswa yang terlibat dalam pembelajaran sebelum tindakan sebanyak 5 siswa 

(27,72%), setelah tindakan sebanyak 18 siswa (8,81%). 
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