
 

31 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Kondisi awal 

Sebelum melakukan tindakan dalam penelitian, peneliti melakukan 

observasi awal. Hasil observasi menunjukan bahwa dalam prestasi belajar 

matematika siswa khususnya kelas IV masih tergolong rendah dan model 

pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran yang konvensional. 

Berdasarkan hasil belajar siswa tersebut, diputuskan untuk menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam mengajarkan materi jarak dan 

kecepatan. Adapun hasil belajar pada kondisi awal sebelum penelitian dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Hasil Analisis Tes Kondisi Awal 
 

No Pencapaian Data Awal 

1 Nilai rata - rata 59,3 
2 Nilai terendah 40 
3 Nilai tertinggi 80 
4 Siswa yang belum tuntas , < 65 10 
5 Siswa yang tuntas,   ≥ 65 9 
6 Persentase ketuntasan belajar 44 % 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada awalnya rata - rata nilai 

yang diperoleh masih kurang, siswa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 

44 %.  Dari hasil analisis tes kondisi awal di atas dapat diperjelas dengan 

grafik 1 berikut:  

Grafik 1 Hasil  Belajar Kondisi Awal 
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Dengan melihat hasil belajar kondisi awal di atas  memberikan 

gambaran bahwa prestasi belajar matematika siswa masih tergolong rendah 

untuk itu perlu diadakan perbaikan dalam pembelajaran. 

 

4.2. Deskripsi  Hasil Siklus I 

            Sebelum melaksanakan penelitian peneliti mangambil data berupa 

nilai hasil ulangan semester 1 siswa kelas IV SD Negeri Kepohkencono 01 

yang digunakan untuk menentukan data awal penelitian. Pada siklus 1 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together, dijabarkan hasil 

penelitiannya sebagai berikut : 

4.2.1.  Perencanaan Tindakan  

         Tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus I yaitu menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. Pada siklus I 

ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan – 

kekurangan pada siklus I adalah sebagai berikut: 

1 Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam kelompoknya. 

2 Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik dalam 

berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

3 Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan pendapat. 

  4.2.2  Pelaksanaan  Tindakan  

Hari / Tanggal      : Kamis, 22 Nopember 2012 

Pokok Bahasan     : Jarak dan kecepatan  

Kelas / Semester   : V / I 

Waktu                   : 2 Jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. 

1 Kegiatan Awal  

Pada kegiatan awal siklus I guru memperjelas kembali tentang 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together, 
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kemudian memberi apersepsi dengan mengingatkan siswa pada materi 

sebelumnya dan memotivasi siswa untuk tidak takut mempresentasikan hasil 

diskusi. Selanjutnya guru menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu siswa  

dapat melakukan penaksiran dan pembulatan hasil operasi hitung dalam satuan   

puluhan atau  ratusan dengan benar. 

2 Kegiatan Inti 

            Pada kegiatan inti guru menunjukkan bagan cara menaksir suatu 

bilangan. Guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang telah 

ditentukan dan membagikan LKS pada setiap kelompok. Kemudian guru 

memberi waktu ± 15 menit untuk mendiskusikan soal. Pada kegiatan ini guru 

lebih memberikan bimbingan pada setiap kelompok, tidak secara klasikal hal 

ini dilakukan agar tidak mengganggu kelompok yang sudah faham. Ada satu 

kelompok yang bersitegang dengan pendapatnya masing–masing, kemudian 

guru memberikan bimbingan agar bekerja sama dengan baik dan tidak 

memaksakan kehendak. 

            Selama proses pembelajaran guru berkeliling kelas untuk mengontrol 

dan memonitoring proses belajar siswa. Dalam kegiatan ini guru 

membimbing siswa dalam berdiskusi dan menginformasikan bahwa semua 

siswa harus mengetahui jawaban dari soal yang telah dikerjakan. Setelah 

diskusi selesai dan semua siswa mengetahui jawabannya, guru memanggil 

salah satu nomor dalam kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Siswa 

yang nomornya ditunjuk mempresentasikan hasil di depan kelas.  

           Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru menunjuk nomor 

dari kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban 

temannya. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan didiskusikan. 

3 Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan ini guru memberikan tes akhir (tes hasil belajar). Setiap 

siswa mendapatkan soal untuk dikerjakan. Setelah selesai siswa mengoreksi 

hasil tes dengan cara menukarkan jawaban kepada temannya. Pelaksanaan tes 

berlangsung dengan lancar meskipun masih ada siswa yang tengok kanan kiri, 
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namun guru selalu mengingatkan siswa untuk mengerjakan soal sendiri – 

sendiri. 

      4.2.3. Hasil Observasi  

4.2.3.1. Paparan Hasil Belajar Siklus I 

           Dalam tindakan ini, untuk mengukur peningkatan prestasi belajar  

siswa diadakan tes hasil belajar  yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

Berdasarkan tes hasil belajar pada akhir siklus II diperoleh hasil analisis data 

seperti yang tersaji pada tabel 2 berikut:. 

                                      Tabel  2 
                                                  Hasil Analisis Tes Siklus I 
 

No Pencapaian Data Awal Siklus I 

1 Nilai rata - rata 59,3 71,1 

2 Nilai terendah 40 50 

3 Nilai tertinggi 80 90 

4 Siswa yang belum tuntas , < 65 10 7 

5 Siswa yang tuntas, ≥ 65 9 12 

6 Persentase ketuntasan belajar 44 % 63 % 

         

           Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada awalnya rata - rata nilai 

yang diperoleh masih kurang, siswa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 

44 %. Setelah dilakukan pembelajaran dengan kooperatif tipe Numbered 

Heads Together ada peningkatan yaitu diperoleh nilai rata- rata siklus 1 

adalah 71,1 dengan ketuntasan belajar klasikal 63 % (12 siswa) tuntas belajar 

dengan mendapat nilai ≥ 65, dan masih ada 37 % (7 siswa) belum tuntas 

dengan mendapat nilai ≤ 65. Pada siklus 1 ini nilai tertinggi adalah 90 dan 

nilai terendah adalah 50. Dari hasil analisis tes siklus I di atas ketuntasan 

belajar dapat diperjelas dengan grafik 2 berikut: 
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Grafik 2 Ketuntasan  Belajar Siklus I 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2. Hasil Observasi aktivitas Siswa 

                             Tabel 3 

  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

No Nama 
Siklus II 

Indikator Pengamatan 
1 2 3 4 5 6 7 

1 A.  3 3 3 3 3 3 3 
2 B.  3 4 3 2 3 3 4 
3 C.  3 3 2 3 2 2 3 
4 D.  3 4 4 3 3 3 4 
5 E.  4 4 3 3 4 3 4 
6 F.  3 4 3 3 3 3 4 
7 G.  2 3 3 3 2 3 3 
8 H.  3 3 2 3 2 4 3 
9 I.  3 3 2 3 2 3 3 

10 J.  3 4 3 2 2 3 3 
11 K.  3 3 3 2 3 4 3 
12 L.  4 4 4 3 4 3 4 
13 M.  4 4 3 4 3 4 4 
14 N.  4 4 4 3 3 4 4 
15 O.  3 4 3 3 2 3 4 
16 P.  3 4 3 3 2 3 4 
17 Q.  3 4 3 3 2 3 4 
18 R.  3 3 3 2 3 3 3 
19 S.  3 3 2 3 3 2 3 
Jumlah 61 70 59 58 56 65 74 
Rata - Rata 3,1 3,5 2,9 2,9 2,8 3,3 3,7 
Persentase 76 89 74 73 70 81 93 
Rata - Rata Persentase 79 
Kategori Baik 
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       Keterangan : 

Skala Penilaian : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

Indikator Pengamatan 

1. Interaksi Siswa dalamkelompok NHT 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

3. Terjalin kerjasama yang aktif dan terarah dalam berdiskusi 

4. Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan 

5. Siswa memaparkan hasil diskusi 

6. Siswa merespon jawaban temannya 

7. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. 

 

      4.2.3.3 Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan keaktifan guru siklus I dapat dilihat pada tabel 4 

dibawah ini : 

Tabel 4 

Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus I 

No Indikator pengamatan 
Skor 

Penilaian 

1 Kegiatan Awal 
a. Menginformasikan tujuan pembelajaran 4 

 b. Melakukan apersepsi 4 

2. Kegiatan inti 
a.  Membagi siswa dalam kelompok 4 

 b. Menyampaikan materi pada siswa 3 
 c. Memberikan nomor pada setiap kelompok 4 
 d. Mengajukan pertanyaan berupa tugas LKS 3 
 e. Memberikan pengarahan pada siswa dalam 

menjawab pertanyaan 3 

 f. Membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok. 4 
 g.  Membimbing siswa untuk memaparkan    hasil 

diskusi 3 
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 h. Memberikan kesempatan kepada kelompok   lain 3 
3. Kegiatan Akhir 

a. Membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 3 

 b. Memberikan evaluasi 4 
 c. Memberikan tindak lanjut  3 

Jumlah 45 
Rata - rata 3,46 
Persentase 86,5 % 
Kategori Sangat Baik 

 

Keterangan: 

Skala Penilaian : 

1 =  Kurang 

2 =  Cukup 

3 =  Baik 

4 =  Sangat baik 

4.2.4. Refleksi  

     Dalam siklus I setelah melakukan pengamatan atas tindakan 

pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya dilakukan refleksi dari tindakan kelas 

yang telah dilakukan. Dalam kegiatan pada siklus I didapatkan hasil refleksi 

sebagai berikut: 

1) Hasil tes menunjukkan bahwa masih ada 37 % siswa yang belum tuntas dan 

ketuntasan belajar hanya 63 %. Sehingga ketuntasan belajar masih kurang 

dari standar yang telah ditentukan. 

2) Motivasi guru terhadap siswa perlu ditingkatkan lagi. 

3) Siswa yang nomornya ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi 

langsung maju untuk mempresentasikan. 

4) Penampilan siswa sudah baik dalam menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

5) Secara garis besar pelaksanaan pembelajaran pada siklus I sudah baik tetapi 

masih perlu ditingkatkan, agar hasil belajar yang telah ditentukan dapat 

tercapai. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu diadakan 

rencana tindakan untuk pelaksanaan siklus berikutnya: 
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1) Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam kelompoknya. 

2) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik dalam 

berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

3) Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan pendapat. 

4.3. Deskripsi Hasil Siklus II 

           Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together. Dijabarkan hasil penelitiannya sebagai berikut  

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

Tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II ini masih 

sebelumnya, yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together. Pada siklus II ada beberapa hal yang akan 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan – kekurangan pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 

1 Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam 

kelompoknya. 

2 Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik 

dalam berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

3 Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan 

pendapat. 

4.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Hari / Tanggal        : Kamis, 6 Desember 2012 

Pokok Bahasan     : Jarak dan kecepatan . 

Kelas / Semester   : V / I 

Waktu                   : 2 Jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuana ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. 
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1   Kegiatan Awal 

 Pada kegiatan awal siklus II guru mengingatkan kembali pada materi 

sebelumnya, kemudian guru  memberi apersepsi. selanjutnya guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat dapat melakukan 

penaksiran dan pembulatan hasil operasi hitung dalam satuan   puluhan atau  

ratusan dengan benar. 

2   Kegiatan Inti 

     Pada kegiatan inti siswa dikondisikan ke dalam kelompok yang telah 

terbentuk pada siklus – siklus sebelumnya. Setiap kelompok mendapatkan 

LKS untuk dikerjakan secara bersama – sama. Sebelum siswa mengerjakan 

LKS guru menyarankan agar siswa membaca petunjuk dalam mengerjakan 

soal. Kemudian guru memberikan waktu + 15 menit untuk mendiskusikan 

soal.  

Selama proses pembelajaran guru berkeliling kelas untuk mengontrol 

dan memonitoring proses belajar siswa. Dalam kegiatan ini guru 

membimbing siswa dalam berdiskusi dan menginformasikan bahwa semua 

siswa harus mengetahui jawaban dari soal yang telah dikerjakan. Setelah 

diskusi selesai dan semua siswa mengetahui jawabannya, guru memanggil 

salah satu nomor dalam kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Siswa 

yang nomornya ditunjuk mempresentasikan hasil di depan kelas. Dalam 

siklus II semua nomor yang ditunjuk langsung mempresentasikan hasil 

diskusi.  

Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru menunjuk nomor 

dari kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban 

temannya. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan didiskusikan. 

3   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan ini guru memberikan tes akhir (tes hasil belajar). 

Setiap siswa mendapatkan soal untuk dikerjakan. Setelah selesai siswa 

mengoreksi hasil tes dengan cara menukarkan jawaban kepada temannya. 
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Pelaksanaan tes berlangsung dengan lancar  dan siswa mengerjakan sendiri 

tanpa melihat jawaban temannya.   

 

4.3.3. Observasi 

         4.3.3.1  Paparan Hasil Belajar Siklus II 

          Dalam tindakan ini, untuk mengukur peningkatan prestasi belajar  

siswa diadakan tes hasil belajar yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

Berdasarkan tes hasil belajar pada akhir siklus II diperoleh hasil analisis 

data seperti yang tersaji pada tabel 5 

Tabel 5  

Hasil Analisis Tes Siklus II 

 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Nilai rata - rata 71,1 82,1 

2 Nilai terendah 50 60 

3 Nilai tertinggi 90 100 

4 Siswa yang belum tuntas 7 2 

5 Siswa yang tuntas 12 17 

6 Persentase ketuntasan belajar 63 % 89 % 

                    

Berdasarkan  tabel diatas, pada siklus I diperoleh nilai rata – rata tes sebesar 

71,1 dan ketuntasan belajar 63 %. Pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata 

– rata menjadi 82,1 dengan ketuntasan belajar klasikal 8 9% (17 siswa) tuntas 

belajar dengan mendapat nilai > 65 dan masih ada 11 % (2 siswa) belum 

tuntas dengan mendapat nilai < 65. Pada siklus II nilai tertinggi adalah 100 

dan nilai terendah adalah 60. Dari hasil analisis tes siklus II di atas ketuntasan 

belajar dapat diperjelas dengan grafik 3 berikut: 
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Grafik 3 Ketuntasan  Belajar Siklus II 

 

 

 

 

 

 

. 

4.3.3.2 . Hasil Observasi aktivitas Siswa 

  Hasil pengamatan siswa siklus II dapat dilihat pada tabel 6  di bawah ini 

Tabel 6 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No Nama 
Siklus II 

Indikator Pengamatan 
1 2 3 4 5 6 7

1 A.  4 4 3 4 4 3 4
2 B.  4 4 4 3 4 4 3
3 C.  4 4 3 4 3 4 3
4 D.  4 4 4 3 4 4 4
5 E.  4 4 3 4 4 4 4
6 F.  4 4 3 4 3 4 4
7 G.  3 3 4 3 3 3 3
8 H.  3 4 3 3 3 4 4
9 I.  3 3 4 4 3 3 4

10 J.  3 4 3 4 3 4 3
11 K.  3 4 4 3 3 4 4
12 L.  4 4 4 4 4 4 4
13 M.  4 4 4 4 4 4 4
14 N.  4 4 4 4 4 4 4
15 O.  3 4 4 3 3 4 4
16 P.  3 4 3 4 4 3 4
17 Q.  4 4 3 4 4 4 4
18 R.  4 4 4 3 3 3 4
19 S.  3 4 4 3 4 3 3
Jumlah 69 76 71 72 72 76 78
Rata - Rata 3,5 3,8 3,5 3,6 3,6 3,8 3,9
Persentase 86 96 88 90 90 96 97
Rata - Rata Persentase 91 
Kategori Sangat Baik 
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                            Keterangan : 

         1 = Kurang    2 = Cukup          3 = Baik     4 = Sangat Baik 

        Indikator Pengamatan 
1 Interaksi Siswa dalamkelompok NHT 
2 Siswa mendengarkan penjelasan guru 
3 Terjalin kerjasama yang aktif dan terarah dalam berdiskusi 
4 Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan 
5 Siswa memaparkan hasil diskusi 
6 Siswa merespon jawaban temannya 
7 Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. 
8  
4.3.3.3. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan aktivitass guru siklus II dapat dilihat pada tabel 7 dibawah 

ini : 

Tabel 7 

Hasil Pengamatan aktivitas Guru Siklus II 

No Indikator pengamatan Skor 
Penilaian 

1 Kegiatan Awal 
a. Menginformasikan tujuan pembelajaran 4 

 b. Melakukan apersepsi 4 

2. Kegiatan inti 
a. Membagi siswa dalam kelompok 4 

 b. Menyampaikan materi pada siswa 4 
 c. Memberikan nomor pada setiap kelompok 4 
 d. Mengajukan pertanyaan berupa tugas LKS 3 
 e. Memberikan pengarahan pada siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
3 

 f. Membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok 4 
 g. Membimbing siswa untuk memaparkan hasil 

diskusi 
4 

 h. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 4 
3. Kegiatan Akhir 

a. Membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 
4 

 b. Memberikan evaluasi 4 
   c. Memberikan tindak lanjut  3 

Jumlah 49 
Rata - rata 3,37 
Persentase 94,2 % 
Kategori Sangat baik 
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           Keterangan: 
Skala Penilaian : 

1    =  Kurang 

2    =  Cukup 

3 =  Baik 

4    =  Sangat baik 

 

4.3.4.  Refleksi Siklus II 

Dalam siklus II setelah melakukan pengamatan atas tindakan 

pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya dilakukan refleksi dari tindakan 

kelas yang telah dilakukan. Dalam kegiatan pada siklus II didapatkan hasil 

refleksi sebagai berikut: 

1 Hasil tes menunjukkan bahwa nilai rata – rata siklus II adalah 82,1 dengan 

ketuntasan belajar 89%. 

2 Kerjasama siswa dalam kelompok sudah terjalin dengan baik, dan siswa 

asyik berdiskusi dengan kelompoknya. 

3 Siswa tidak takut atau ragu – ragu dalam menyampaikan pendapat maupun 

dalam mempresentasikan hasil diskusi. 

4 Semua  nomor yang ditunjuk siap mempresentasikan hasil diskusi. 

5 Selama proses pembelajaran guru memberikan perhatian dan bimbingan 

kepada siswa secara menyeluruh. . 

Adapun rencana tindakan dalam siklus II adalah guru harus lebih 

membimbing dan memotivasi siswa sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. 

Dari uraian di atas prestasi dan keaktifan siswa dapat meningkat dengan 

menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together. 

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian  

       4.4.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan lebih banyak didasarkan pada hasil observasi dan 

refleksi pada setiap siklusnya. 
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a.  Hasil Belajar Matematika 

        Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan diperoleh hasil tes 

belajar siswa pada tiap siklus , seperti yang tercamtum dalam tabel 8 

berikut:  

Tabel 8 

Perolehan Hasil Belajar Siswa 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1. Nilai rata – rata 71,1 82,1 

2. Nilai Terendah 50 60 

3. Nilai Tertinggi 90 100 

4. Siswa yang belum tuntas 7 2 

5. Siswa yang tuntas 12 17 

6. Persentase ketuntasan siswa 63 % 89 % 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data pada siklus I nilai rata – 

rata yang dicapai oleh siswa adalah 71,1 dengan ketuntasan belajar sebesar 

63 %. Pada siklus II nilai rata – rata yang dicapai siswa adalah 82,1 dengan 

ketuntasan belajar 89 %. Hal ini menunjukkan peningkatan hasil belajar 

dan ketuntasan belajar yang sangat baik. Dari tabel hasil analisis tes siklus 

I dan II  presentase ketuntasan belajar dapat  diperjelas dengan grafik 1 

berikut: 

                               Grafik 4 Ketuntasan belajar Siklus I dan II 
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Dalam kurikulum KTSP (2007: 11) ketuntasan belajar didasarkan 

pada beberapa pertimbangan, diantaranya: intake siswa (input peserta 

didik); kompleksitas masing – masing kompetensi dasar setiap mata 

pelajaran; dan daya dukung. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditentukan 

ketuntasan belajar individu adalah 65 dan ketuntasan belajar klasikal 

adalah 80%. Dari nilai hasil belajar tiap siklus menunjukkan bahwa pada 

siklus I ketuntasan belajar klasikal belum tercapai, dan pada siklus II 

ketuntasan belajar baru tercapai. Sehingga penelitian sampai pada siklus II. 

 

4.4.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

             Pada penelitian ini, aktivitas siswa yang di observasi meliputi: 

Interaksi siswa, Siswa mendengarkan penjelasan guru, Kerjasama siswa, 

Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan, Siswa mempresentasikan 

hasil, Siswa merespon jawaban teman, Kedisiplinan siswa. 

            Penelitian ini sesuai dengan Ibrahim (2000: 7- 9) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif bertujuan mengembangkan keterampilan 

sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain berbagi tugas, 

aktif bertanya, saling bekerjasama, menjelaskan ide, mengemukakan 

pendapat, dan sebagainya. Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat 

Roger dan David Johnson (Lie, 2002: 30 – 34) bahwa salah satu unsur 

yang diterapkan dalam model pembelajaran kooperatif adalah komunikasi 

antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali berbagai 

keterampilan berkomunikasi. Contoh bentuk komunikasi tersebut adalah 

mempresentasikan hasil. Dalam mempresentasikan hasil harus ada 

keberanian, lancar dan jelas dalam berbahasa, serta hasil yang 

dipresentasikan harus tepat. 

            Pada siklus I interaksi siswa dalam kelompok masih  kurang, hal ini 

terbukti masih banyak siswa yang tidak mau bertanya ataupun berpendapat 

dengan teman sekelompoknya. Dalam hal kerjasama siswa masih bekerja 

sendiri – sendiri dalam mengerjakan LKS, hal ini karena siswa belum 
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terbiasa mengerjakan soal secara berkelompok. Kesiapan siswa dalam 

menjawab pertanyaan maupun mempresentasikan hasil diskusi juga masih 

kurang. Siswa masih malu–malu dan ragu–ragu dalam menjawab ataupun 

mempresentasikan hasil diskusi. Siswa yang merespon jawaban temannya 

masih sedikit, nomor yang ditunjuk tidak mau merespon jawaban temanya. 

Dalam hal kedisiplinan siswa masih kurang disiplin, masih banyak siswa 

yang main sendiri dan sering ijin keluar waktu pembelajaran sedang 

berlangsung.  

                 Kekurangan pada siklus I adalah siswa masih ragu dalam 

mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang belum tuntas sebanyak 7 

siswa dari 19 siswa. Kelebihan siklus I adalah siswa sudah siap dalam 

menerima pelajaran, hal ini dapat dilihat  dari ketepatan siswa masuk 

ruang kelas dan tidak satupun siswa yang terlambat. 

            Dari hasil observasi pada siklus II interaksi siswa sudah baik, siswa 

bekerjasama dalam mengerjakan LKS, suasana diskusi semakin baik siswa 

berbagi tugas untuk mengerjakan LKS dan masing–masing siswa 

mengemukakan pendapatnya. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dengan suara yang keras dan jelas, jawaban yang diberikan juga sudah 

benar. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran tercermin dari kesungguhan 

siswa mengikuti pelajaran dan antusias siswa dalam berdiskusi. Sehingga 

rata – rata persentase keaktifan siswa pada siklus II adalah 91%. 

            Pada siklus II sudah tidak ada kekurangan karena pembelajaran 

sudah sesuai dengan rencana pembelajaran dan sebagian besar siswa sudah 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan kelebihan siklus II adalah siswa 

benar – benar aktif dalam berdiskusi, hal ini terlihat dari banyaknya siswa 

yang ingin mempresentasikan hasil diskusi. 

 

   4.4.3. Hasil Observasi Keaktifan Guru 

Dalam penelitian ini keaktifan guru yang di observasi meliputi: 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal guru 

melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Penelitian 
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ini sesuai dengan pendapat Sumantri (2001: 242) bahwa keterampilan 

membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental 

siswa agar siap dalam menerima pelajaran.  

 Dalam kegiatan inti keaktifan guru yang di observasi antara lain: 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok, mengajukan pertanyaan, dan 

membimbing siswa selama pembelajaran berlangsung. Penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Ibrahim (2000: 10) bahwa fase ketiga dalam 

pembelajaran kooperatif adalah mengorganisasikan siswa kedalam 

kelompok – kelompok belajar. Pembagian kelompok dibentuk dari siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Bilamana mungkin 

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang 

berbeda (Ibrahim, 2000: 6- 7). Sejalan dengan Arends (dalam Trianto, 

2007: 47) bahwa pembelajaran kooperatif memiliki ciri yang salah satunya 

adalah kelompok yang dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah, apabila memungkinkan kelompok berasal dari 

ras, budaya, suku, serta jenis kelamin yang beragam. 

 Menurut Sumantri (2001: 234) salah satu prinsip bertanya adalah 

pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata – kata yang 

sederhana. Sejalan dengan Trianto (2007: 62- 63) fase kedua dalam NHT 

adalah mengajukan pertanyaan, bentuk pertanyaan bervariasi dan spesifik.  

Ibrahim (2000: 11) berpendapat bahwa fase keempat dalam pembelajaran 

kooperatif adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

 Observasi kegiatan akhir meliputi membimbing siswa 

menyimpulkan materi, melakukan evaluasi, dan tindak lanjut. Hal ini 

sesuai pendapat Sumantri (2001: 242) keterampilan menutup pelajaran 

adalah kemampuan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam 

menutup pelajaran guru dapat melakukan kegiatan menyimpulkan materi 

pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 

 Pada siklus I guru melakukan kegiatan awal berupa apersepsi dan 

menginformasikan tujuan pembelajaran. Karena dalam pengkondisian 
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kelas belum baik, sehingga siswa kurang mengetahui tujuan pembelajaran 

yang akan di capai. Dalam kegiatan inti  pengorganisasian siswa dalam 

kelompok terlalu lama. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru bagi siswa 

karena belum pernah melakukan diskusi kelompok. Guru membimbing 

siswa dalam diskusi belum merata. Pada kegiatan akhir siswa belum di 

bimbing untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Penyimpulan 

materi masih berasal dari guru. Evaluasi kurang berjalan dengan baik, 

masih ada siswa yang tengok kanan kiri. Dari hasil observasi pada siklus I 

diperoleh data rata – rata persentase keaktifan guru adalah 82,7%  , 

sedangkan penilaian pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan 

adalah 83,0%. 

Hasil observasi siklus II guru melakukan apersepsi sesuai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, dan menginfomasikan tujuan 

pembelajaran dengan baik. Pengorganisasian siswa dalam kelompok 

diskusi berlansung tertib dan lancar. Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi secara merata. Guru juga 

membimbing siswa dalam menyimpulkan materi, sehingga siswa dapat 

menyimpulkan materi dengan baik. Evaluasi berlangsung tertib tanpa ada 

siswa yang tengok kanan kiri dan hasil yang diperoleh sudah melebihi 

standar yang telah ditentukan. Sehingga rata – rata persentase keaktifan 

guru pada siklus II adalah 94,2% (tabel 12). Dan hasil penilaian 

pelaksaaan pembelajaran yang telah dilakukan adalah 93,2%. Hal ini 

menunjukakan peningkatan dari siklus – siklus sebelumnya, sehingga 

keaktifan guru dalam pelaksanaan model pembelajaran NHT sangat baik. 

 

  4.4.3. Implikasi Hasil Penelitian 

           Berdasarkan hasil refleksi atau evaluasi dari siklus I sampai II, 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dalam materi alat pernapasan manusia memberikan kesempatan kepada 

siswa bekerja dalam kelompok – kelompok kecil untuk menyelesaikan 

atau memecahkan masalah secara bersama. Dengan diskusi kelompok 
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siswa merasa senang dan bersemangat dalam pembelajaran. Cara ini yang 

tadinya membuat siswa kesulitan mengerjakan tugas sendiri menjadi lebih 

mudah karena dapat bekerjasama dengan kelompoknya. Pembentukan 

kelompok yang heterogen menambah semangat belajar siswa sehingga 

siswa lebih termotivasi untuk berfikir memecahkan masalah dengan 

anggota kelompoknya.  

          Hal ini tampak dari hasil tes yang telah dilaksanakan menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan hasil tes pada siklus I sampai siklus II. Pada 

siklus I diperoleh nilai rata – rata 71,1 dengan ketuntasan belajar 63 %, 

pada siklus II nilai rata – rata hasil tes sebesar 82,1 dengan ketuntasan 

belajar 89 %. Dari hasil tes tersebut terjadi peningkatan nilai rata – rata 

pada siklus I dan siklus II yaitu sebesar 10,1.  

          Dalam model pembelajaran Numbered Heads Together, guru tidak 

langsung berperan sebagai Teacher Centered melainkan sebagai fasilitator, 

mediator, dan  pembimbing kegiatan kegiatan pembelajaran yang 

membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Guru 

membimbing jalannya diskusi, membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan, sehingga hubungan guru dan siswa menjadi lebih dekat. 

Kegiatan ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil pengamatan keaktifan siswa pada siklus I adalah 

79 % siklus II 91% .Dengan demikian terjadi peningkatan persentase 

keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 12 %.  

Berdasarkan dari uraian pembahasan di atas, baik dari hasil 

ketuntasan belajar, dan hasil observasi siswa dalam pembelajaran 

diketahui bahwa semua indikator keberhasilan yang telah penulis tetapkan 

sebelumnya dapat tercapai semua, yaitu: 

1. 85 % Siswa kelas V SD Ngurenrejo telah memenuhi kriteria 

ketuntasan dalam belajar Matematika dan menguasai materi yang 

diajarkan yaitu jarak dan kecepatan dengan nilai KKM 65. 
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2. Terjadinya perubahan sikap dan respon siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Matematika yang ditandai dengan aktivitas belajar siswa 

minimal baik. 

Dengan demikian, dapat dikemukakan peneliti bahwa hipotesis   

tindakan yang   penulis ajukan , yaitu: ‘model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT diduga dapat meningkatkan hasil belajar tentang materi jarak dan 

kecepatan pada siswa kelas V SD Ngurenrejo Wedarijaksa semester 1 

tahun 2012/2013, dapat diterima kebenarannya.    

 

 

 

 

 


