
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar dan Prestasi Belajar

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar 

itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Menurut Gagne dan Berliner dalam  Anni, 

Tri Catharina (2006:2) menyatakan bahwa belajar merupakan prores dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman dan belajar menurut 

Morgan et.al adalah perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Howard L. Kingsley (dalam Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 1990:120) 

menyatakan bahwa belajar  adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) 

ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan.  Sedangkan Winkel  (dalam Kurnia 

2007:1-3) mendefinisikan belajar  sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri 

seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan lingkungannya 

sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan ranah 

kognitif,afektif dan psikomotorik

Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (1986:28) memberikan pengertian 

prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar 

sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.” Selanjutnya Winkel (1996:162) mengatakan 

bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan 

seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 

dicapainya.” Sedangkan menurut S. Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: 

“Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi 

belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan 

psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum 

mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut.”
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Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; faktor yang 

terdapat dalam diri siswa (faktor intern) seperti kecedersan/intelegensi, bakat, minat dan 

motivasi., dan faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern) yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan 

menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar 

seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi 

pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah 

mengalami proses belajar mengajar.

2.1.2 Hakekat Matematika

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau manthenien yang artinya 

mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata Sangsekerta, 

medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau intelegensia (Sri Subariah, 

2006:1). Menurut Ruseffendi (1993), matematika adalah terjemahan dari Mathematics.

Namun arti atau definisi yang tepat tidak dapat diterapkan secara eksak (pasti) dan singkat 

karena cabang-cabang matematika makin lama makin bertambah dan makin bercampur 

satu sama lainnya. Menurut Rusefendi (1989) dalam Karso, dkk (2007: 1.39) matematika 

itu terorganisasikan dari unsure-unsur yang tidak didefinisikan, definesi-definisi, aksioma-

aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya, sehingga matematika disebut ilmu 

deduktif.

Ruseffendi juga mengutip beberapa definisi matematika menurut pendapat beberapa 

ahli, yaitu:

1) Menurut James & James matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 

susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya 

dengan jumlah yang banyaknya terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan 

geometri.

2) Menurut Johnson & Rising matematika merupakan pola pikir, pola 

mengorganisasikan pembuktian logik, pengetahuan struktur yang terorganisasi memuat: 



sifat-sifat, teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan, 

aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya (Reseffendi, 1993: 28).

3) Menurut Reys matematika merupakan telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan     

atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat (Reseffendi, 1993: 28)

4) Menurut Kline matematika bukan pengetahuan tersendiri yang dapat sempurna karena 

dirinya sendiri, tetapi keberadaanya karena untuk membantu manusia dalam memahami 

dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam (Reseffendi, 1993: 28)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Ini 

berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep 

dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Ciri khas matematika yang deduktif 

aksiomatis ini harus diketahui oleh guru sehingga mereka dapat mempelajari matematika 

dengan tepat, mulai dari konsep-konsep sederhana sampai yang komplek

2.1.3 Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT)

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) atau penomoran 

berpikir merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini dikembangkan oleh Kagen

dalam Trianto (2010: 82) dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut.

Dalam  pembelajaran kooperatif tipe NHT guru menggunakan struktur empat fase 

sebagai sintaks NHT, yaitu : 

a. Fase 1 : Penomoran

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

diawali dengan Numbering atau penomoran. Dalam fase ini guru membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok kecilyang terdiri dari 3-5 siswa dan kepada tiap-tiap siswa anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5.

b. Fase 2 : Mengajukan pertanyaan



Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. 

c. Fase 3 : Berfikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.

d. Fase 4 : Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

Adapun langkah-langkah pembelajaran NHT adalah:

a. Pendahuluan

Persiapan pembelajaran 

a. Guru melakukan apersepsi.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

c. Guru memberikan motivasi.

d. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran NHT

b. Kegiatan inti

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT

Fase pertama

a. Penomoran: Guru membagi siswa dalam kelompok yang ber-anggotakan 4-5 

orang dan kepada setiap anggota diberi nomor 1-5.

b. Siswa bergabung dengan anggotanya kelompoknya masing-masing.

Fase kedua

Mengajukan pertanyaan: Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk 

mengerjakan soal-soal di LKS.

Fase ketiga

Berpikir bersama: Siswa berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap 

jawaban permaslahan atau pertanyaan dalam LKS tersebut dan meyakinkan tiap 

anggota dalam kelompoknya mengetahui jawaban tersebut.

Fase keempat

a. Menjawab: Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 



pertanyaan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk seluruh 

kelas. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

terhadap hasil diskusi kelompok tersebut.

b. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok dan memberikan 

motivasi bagi kelompok yang belum berhasil.

c. Penutup

a. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang belum dipahami.

b. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan.

c. Guru memberikan soal evaluasi sebagai pemantapan terhadap hasil dari 

pengerjaan LKS.

d. Guru memberikan tindak lanjut.

e. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang telah 

diajarkan dan materi selanjutnya

Ada beberapa manfaat pada Pendekatan pembelajaran kooperatif tipe NHT 

terhadap siswa yang hasil belajarnya rendah yang dikemukakan oleh Lundgren dalam 

Ibrahim (2000: 18), antara lain adalah :

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi

2) Memperbaiki kehadiran

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar

4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil

5) Konflik antara pribadi berkurang

6) Pemahaman yang lebih mendalam

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi

8) Hasil belajar lebih tinggi

Kelebihan NHT:

1) Setiap siswa menjadi siap semua.

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

Kelemahan NHT:

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru.

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.



2.2 Kajian Hasil Hasil Penelitian yang Relevan

Ani Indriawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Prestasi Belajar Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Head Together (NHT) Berbasis Realistik Pada Siswa Kelas 4 SD”. Ada 

dua siklus yang dilaksanakan dalam penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

aktivitas siswa dapat ditingkatkan sebesar 25,57%, kinerja guru dapat ditingkatkan 

20,00%, dan kompetensi siswa dapat ditingkatkan ketuntasan belajarnya 83,3%.

2.3 Kerangka Berpikir

Kegiatan pembelajaran matematika kelas 4 di SDN Kepoh Kecamatan Wedarijaksa

Kabupaten Pati masih belum optimal. Dalam pembelajaran matematika guru masih 

menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional dan metode ceramah. Hal ini 

mengakibatkan siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika. Selain itu, jika 

dilaksanakan diskusi dan kerja kelompok masih banyak siswa bergantung pada siswa 

yang pandai.  Hal ini menyebabkan siswa mengalami kejenuhan, dan kurang 

bertanggungjawab yang berakibat aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika sangat rendah. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa maka 

guru perlu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan konteks 

dunia nyata. 

. 

2.4 Hipotesis Tindakan

Melalui metode Numbered Together ( NHT ) pada proses pembelajaran ,  maka 

aktivitas siswa, ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan  hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika tentang konsep factor dan kelipatan dapat meningkat.
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KAJIAN PUSTAKA



2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar dan Prestasi Belajar	

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Menurut Gagne dan Berliner dalam  Anni, Tri Catharina (2006:2) menyatakan bahwa belajar merupakan prores dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman dan belajar menurut Morgan et.al adalah perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Howard L. Kingsley (dalam Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 1990:120) menyatakan bahwa belajar  adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan.  Sedangkan Winkel  (dalam Kurnia 2007:1-3) mendefinisikan belajar  sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan ranah kognitif,afektif dan psikomotorik

 (
5
)Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (1986:28) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.” Selanjutnya Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan menurut S. Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut.”

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern) seperti kecedersan/intelegensi, bakat, minat dan motivasi., dan faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern) yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar.



2.1.2  Hakekat Matematika

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau manthenien yang artinya mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata Sangsekerta, medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau intelegensia (Sri Subariah, 2006:1). Menurut Ruseffendi (1993), matematika adalah terjemahan dari Mathematics. Namun arti atau definisi yang tepat tidak dapat diterapkan secara eksak (pasti) dan singkat karena cabang-cabang matematika makin lama makin bertambah dan makin bercampur satu sama lainnya. Menurut Rusefendi (1989) dalam Karso, dkk (2007: 1.39) matematika itu terorganisasikan dari unsure-unsur yang tidak didefinisikan, definesi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya, sehingga matematika disebut ilmu deduktif.

Ruseffendi juga mengutip beberapa definisi matematika menurut pendapat beberapa ahli, yaitu:

1) Menurut James & James matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri.

2) Menurut Johnson & Rising matematika merupakan pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian logik, pengetahuan struktur yang terorganisasi memuat: sifat-sifat, teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya (Reseffendi, 1993: 28).

3) Menurut Reys matematika merupakan telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan     atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat (Reseffendi, 1993: 28)

4) Menurut Kline matematika bukan pengetahuan tersendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi keberadaanya karena untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam (Reseffendi, 1993: 28)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Ciri khas matematika yang deduktif aksiomatis ini harus diketahui oleh guru sehingga mereka dapat mempelajari matematika dengan tepat, mulai dari konsep-konsep sederhana sampai yang komplek



2.1.3 Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT)

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  akademik. Tipe ini dikembangkan oleh Kagen  dalam Trianto (2010: 82) dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.

Dalam  pembelajaran kooperatif tipe NHT guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT, yaitu : 

a. Fase 1	: Penomoran

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) diawali dengan Numbering atau penomoran. Dalam fase ini guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecilyang terdiri dari 3-5 siswa dan kepada tiap-tiap siswa anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5.

b. Fase 2	: Mengajukan pertanyaan

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. 

c. Fase 3	: Berfikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.

d. Fase 4	: Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

Adapun langkah-langkah pembelajaran NHT adalah:

a. Pendahuluan

Persiapan pembelajaran 

a. Guru melakukan apersepsi.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

c. Guru memberikan motivasi.

d. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran NHT

b. Kegiatan inti

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT

Fase pertama

a. Penomoran: Guru membagi siswa dalam kelompok yang ber-anggotakan 4-5 orang dan kepada setiap anggota diberi nomor 1-5.

b. Siswa bergabung dengan anggotanya kelompoknya masing-masing.

Fase kedua

Mengajukan pertanyaan: Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan soal-soal di LKS.

Fase ketiga

Berpikir bersama: Siswa berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban permaslahan atau pertanyaan dalam LKS tersebut dan meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya mengetahui jawaban tersebut.

Fase keempat

a. Menjawab: Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk seluruh kelas. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut.

b. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok dan memberikan motivasi bagi kelompok yang belum berhasil.

c. Penutup

a. Siswa diberi kesempatan  bertanya tentang materi yang belum dipahami.

b. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan.

c. Guru memberikan soal evaluasi sebagai pemantapan terhadap hasil dari pengerjaan LKS.

d. Guru memberikan tindak lanjut.

e. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan materi selanjutnya

Ada beberapa manfaat pada Pendekatan pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap siswa yang hasil belajarnya rendah yang dikemukakan oleh  Lundgren dalam Ibrahim (2000: 18), antara lain adalah :

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi

2) Memperbaiki kehadiran

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar

4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil

5) Konflik antara pribadi berkurang

6) Pemahaman yang lebih mendalam

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi

8) Hasil belajar lebih tinggi

Kelebihan NHT:

1) Setiap siswa menjadi siap semua.

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

Kelemahan NHT:

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru.

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.



2.2 Kajian Hasil Hasil Penelitian yang Relevan

Ani Indriawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Berbasis Realistik Pada Siswa Kelas 4 SD”. Ada dua siklus yang dilaksanakan dalam penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa aktivitas siswa dapat ditingkatkan sebesar 25,57%, kinerja guru dapat ditingkatkan 20,00%, dan kompetensi siswa dapat ditingkatkan ketuntasan belajarnya 83,3%. 



2.3 Kerangka Berpikir

Kegiatan pembelajaran matematika kelas 4 di SDN Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati masih belum optimal. Dalam pembelajaran matematika guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional dan metode ceramah. Hal ini mengakibatkan siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika. Selain itu, jika dilaksanakan diskusi dan kerja kelompok masih banyak siswa bergantung pada siswa yang pandai.  Hal ini menyebabkan siswa mengalami kejenuhan, dan kurang bertanggungjawab yang berakibat aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika sangat rendah. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa maka guru perlu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan konteks dunia nyata. 

. 

2.4 Hipotesis Tindakan

Melalui  metode Numbered Together ( NHT ) pada proses pembelajaran ,  maka aktivitas siswa, ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika tentang konsep factor dan kelipatan dapat meningkat.



