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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Tempat Penelitian 

Lembaga pendidikan yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian 

yaitu SD Kristen 03 Eben haezer Kota Salatiga yang terletak di Jln. Jendral 

Sudirman 111 B Kec, Tingkir Kota Salatiga,merupakan sebuah lembaga 

pendidikan swasta Kristen yang cukup berkompeten baik di Kota Salatiga maupun 

di Jawa Tengah. 

SD Kristen 03 Eben Haezer Kota Salatiga juga memiliki fasilitas yang 

lengkap,baik dalam menunjang kegiatan proses belajar-mengajar maupun 

ekstrakurikuler lainnya. Adapun sarana dan kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat 

di SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga disajikan pada Tabel 4.1  

Tabel 4.1 

Sarana dan Kegiatan Ekstrakurikuler SD Kristen 03  

Eben Haezer Salatiga 

No  Sarana prasarana Kegiatan ekstrakurikuler 

1 Lab bahasa Pramuka  

2 Ruang musik Angklung  

3 Lab komputer Seni tari 

4 Ruang kelas yang memadai English club 

5 Ruang UKS Seni lukis 

6 Ruang fotocopy Paduan suara 

7 Cafetaria Renang 

8 Ruang multimedia Drumband 

9 Lab IPA Science club 

10 Toilet Math club 

 

4.2Pelaksanaan Tindakan 

Pada bagian pelaksanaan tindakan, akan diuraikan empat subbab yaitu 

kondisi awal, siklus 1, siklus 2 dan pembahasan antar siklus 1 dan siklus 2. 

Subbab kondisi awal membahas tentang kondisi awal siswa termasuk di dalamnya 
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Hasil belajar pada mata pelajaran matematika sebelum dilakukannya tindakan 

penelitian. 

Selanjutnya pada subbab siklus 1 dan siklus 2 membahas tentang rencana 

tindakan, pelaksanaan tindakan, hasil tindakan dan refleksi. Pada subbab 

pembahasan antar siklus 1 dan siklus 2, akan dibahas tentang perbandingan 

pelaksanaan dan hasil dari siklus 1 dan siklus 2. 

4.2.1 Deskripsi Kondisi Awal 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

pada semester II tahun ajaran 2015/2016. Sebelum dilaksanakannya penelitian, 

terlebih dahulu peneliti melakukan kegiatan observasi saat pembelajaran 

matematika berlangsung, wawancara dengan guru kelas IV terkait dengan 

pembelajaran matematika.  

Dokumentasi awal untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara, ditemukan permasalahan yaitu  hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika yang masih rendah.  

Hal yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa yaitu model yang 

digunakan guru belum tepat dan tidak ada variasi model pembelajaran sehingga 

siswa pasif saat pembelajaran. Selain itu, guru juga belum mengoptimalkan 

penggunaan media pembelajaran sehingga siswa kurang memahami materi 

pelajaran Matematika.  

Hasil belajar siswa yang masih rendah ditunjukkan pada perolehan hasil 

belajar siswa yang kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran matematika yaitu ≥ 65. 

Data hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang diperoleh dari 

nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) pada semester I tahun ajaran 2015/2016 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

 
 

Tabel 4.2 

Tabulasi Data Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4A SD Kristen 03 Eben haezer Salatiga 

Semester I/2015-2016 

PRA SIKLUS 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Siswa 1 60 Tidak tuntas 

2 Siswa 2 45 Tidak tuntas 

3 Siswa 3 85 Tuntas 

4 Siswa 4 49 Tidak tuntas 

5 Siswa 5 49 Tidak tuntas 

6 Siswa 6 89 Tuntas 

7 Siswa 7 60 Tidak tuntas 

8 Siswa 8 100 Tuntas 

9 Siswa 9 60 Tidak tuntas 

10 Siswa 10 80 Tuntas 

11 Siswa 11 100 Tuntas 

12 Siswa 12 91 Tuntas 

13 Siswa 13 91 Tuntas 

14 Siswa 14 57 Tidak tuntas 

15 Siswa 15 36 Tidak tuntas 

16 Siswa 16 84 Tuntas 

17 Siswa 17 95 Tuntas 

18 Siswa 18 60 Tidak tuntas 

19 Siswa 19 92 Tuntas 

20 Siswa 20 73 Tuntas 

 

Dari  tabulasi  data  hasil  belajar  matematika  pada  Tabel  4.1.  Diperoleh  

data  bahwa hanya ada 9 siswa yang sudah mencapai KKM dan dikatakan tuntas 

dan ada 11 siswa yang masih  belum  mencapai  KKM dari jumlah siswa 

sebanyak 20 siswa.   

Dari  tabulasi  data  hasil  belajar  siswa  peneliti  membuat distribusi 

frekwensi hasil hasil matematika.Adapun distribusi frekwensi hasil belajar 

matematika dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4A SD Kristen 03 Eben haezer Salatiga 

Semester I/2015-2016 

PRA SIKLUS 

No Rentang 

Nilai 

Frekuensi Presentase 

1 36-46 3 15% 

2 47-57 4 20% 

3 58-68 4 20% 

4 69-79 1 5% 
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5 80-90 4 20% 

6 91-101 4 20% 

Jumlah 20 100% 

 

Dari tabel distribusi tersebut, jumlah siswa yang mendapat skor antara 36 

sampai 46 sebanyak 3 siswa dengan presentase 15%, siswa yang mendapat skor 

antara 47 sampai 57 sebanyak 4 siswa dengan presentase 20%, siswa yang 

mendapat skor 58 sampai 68 sebanyak 4 siswa dengan presentase 20%. 

 Kemudian siswa yang mendapat skor antara 69 sampai 79 sebanyak 1 

siswa dengan presentase 5%, siswa yang mendapat skor antara 80 sampai 90 

sebanyak 4 siswa dengan presentase 20% dan siswa yang mendapat skor antara 90 

sampai 101 sebanyak 4 siswa dengan presentase 20%. 

Dari analisis distribusi tersebut, peneliti kemudian membuat data berupa 

tabel analisis ketuntasan hasil belajar matematika siswa. Tabel ketuntasan siswa 

disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4A SD Kristen 03 Eben haezer Salatiga 

Pra Siklus 

No Ketuntasan  Frekuensi  Presentase  

1 Tuntas 9 45% 

2 Tidak Tuntas 11 55% 

Rata-rata 69 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 36 

 

Setelah  melihat  Tabel  4.3  dapat  dilihat  hasilnya  secara  jelas  

pelaksanaan pembelajaran pada pra siklus. Dari jumlah 20 siswa ada 9 siswa atau 

sekitar 45% siswa yang sudah tuntas (mencapai  KKM)  dan  ada  11  siswa  atau  

sekitar  55%  siswa  yang  tidak  tuntas (belum mencapai  KKM).   

Nilai  rata-rata  pada  pelaksanaan  pra  siklus 69 sedangkan nilai tertinggi 

100 dan   nilai terendah 36. Berdasarkan  analisis  ketuntasan  hasil  belajar  pra  

siklus  pada  tabel  4.3  maka peneliti  membuat  histogramnya  dalam  bentuk  

diagram  lingkaran.   
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Histogram  ini  akan memberi gambaran yang lebih jelas  berkaitan dengan  

tingkat  keberhasilan  (presentase  siswa yang tuntas dan tidak tuntas). Histogram 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Pra Siklus 

 

Dari Gambar 4.1 ketuntasan hasil belajar  matematika  Siswa  Kelas  4 SD  

Kristen 03 Eben haezer Salatiga Semester  I  Tahun  2015/2016. Pra  siklus  

memudahkan  kita  sekilas  melihat prosentase siswa  yang tuntas. Jumlah  siswa 

yang tuntas 45%  dan jumlah  siswa yang tidak tuntas 55%. 

Berdasarkan grafik tentang ketuntasan siswa pra siklus dapat dilihat bahwa 

hasil  belajar  matematika  kurang memuaskan.  Hal  tersebut  dikarenakan  guru  

dalam melaksnakan pembelajaran tidak menggunakan model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa aktif dan senang dalam mengikuti pelajaran.  

Hasil  refleksi  di  atas  sebagai  dasar  peneliti  untuk  menyusun  rencana  

perbaikan pembelajaran  yang  dapat  mengatasi  masalah  dengan  tindakan-

tindakan  yang  tepat.  Beberapa  tindakan  tersebut  meliputi  peningkatan  hasil  

belajar  Matematika  dengan menggunakan Model Pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT).  

4.2.2 Deskripsi Tindakan Siklus I 

Pada subbab siklus 1, akan diuraikan tentang rencana tindakan, pelaksanaan 

tindakan, hasil tindakan dan refleksi. Kegiatan pembelajaran pada siklus 1 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung 

selama dua kali 35 menit. 

45%

55%
Tuntas

Tidak Tuntas



 
37 

 

 
 

4.2.2.1 Rencana Tindakan 

Subbab tahap rencana tindakan menjelaskan tentang perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti bersama guru matematika kelas IV yaitu ibu Harimah 

,S.Pd. Perencanaan tindakan ini dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan 

pembelajaran dengan model Numbered Head Together (NHT). 

a. Pertemuan Pertama 

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada pertemuan pertama meliputi 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

model Numbered Head Together (NHT). Penyusunan RPP didiskusikan dengan 

ibu Harimah, S.Pd selaku guru matematika kelas IV. 

Diskusi yang dilakukan meliputi penentuan standar kompetensi, yaitu (1) 

Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar, 

kompetensi dasar yaitu (1) Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, 

indikator, yaitu (1) Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang balok, (2) Menyebutkan 

sifat-sifat bangun ruang kubus. 

Tujuan pembelajaran yaitu, (1) Melalui penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun 

ruang balok (2) Melalui penggunaan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus.  

Media yang akan digunakan adalah kertas karton yang akan dibentuk 

menjadi jaring-jaring balok dan kubus, serta penentuan waktu penelitian, yang 

akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April. Diskusi ini dilakukan 

bertujuan untuk kelancaran penelitian dan penyesuaian dengan kalender akademik 

sekolah. 

Berdasarkan RPP yang telah susun, materi pembelajaran yang akan 

diajarkan pada pertemuan pertama adalah tentang sifat-sifat balok dan kubus 

Selanjutnya peneliti menyiapkan perlengkapan pembelajaran berupa media balok 

dan kubus dan nomor dikepala yang terbuat dari kertas karton.  

Selain media pembelajaran, peneliti juga mempersiapkan perlengkapan 

lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan siswa sesuai 

dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). lembar observasi 
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kegiatan guru dan siswa digunakan untuk memeriksa keterlaksanaan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

b. Pertemuan Kedua 

Kegiatan perencanaan pada pertemuan kedua adalah tindak lanjut dari 

pertemuan pertama, yang membedakan adalah materi yang dipelajari.Pada 

pertemuan kedua materi yang dipelajari adalah tentang sifat-sifat kubus dan balok. 

Diskusi yang dilakukan meliputi penentuan standar kompetensi, yaitu (1) 

Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar, 

kompetensi dasar yaitu (1) Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, 

indikator, yaitu (1) Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang balok, (2) Menyebutkan 

sifat-sifat bangun ruang kubus.  

Tujuan pembelajaran yaitu, (1) Melalui penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun 

ruang balok (2) Melalui penggunaan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus.  

Media yang akan digunakan adalah kertas karton yang akan dibentuk 

menjadi jaring-jaring balok dan kubus, serta penentuan waktu penelitian, yang 

akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 . 

Selanjutnya peneliti menyiapkan perlengkapan pembelajaran yaitu media 

yang akan digunakan dalam pembelajaran berupa media balok dan kubus dan 

nomor dikepala yang terbuat dari kertas karton. 

Selain itu peneliti juga mempersiapkan lembar observasi kegiatan guru 

dan lembar observasi kegiatan siswa sesuai dengan model Numbered Head 

Together (NHT). Lembar observasi kegiatan dan RPP yang telah divalidasi 

kemudian diserahkan kepada guru observer. 

Peneliti juga menyusun soal evaluasi berupa soal pilihan ganda dengan 

jumlah soal 15 butir soal yang akan diberikan pada siswa pada akhir siklus atau 

pertemuan kedua. Soal evaluasi disusun berdasarkan materi yang sudah dipelajari 

siswa pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 
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4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Subbab pelaksanaan tindakan mendeskripsikan tentang rincian proses 

pelaksanaan tindakan dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Rincian 

pelaksanan tindakan siklus 1 sebagai berikut: 

a. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1  pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari Senin tanggal 4 April 2016 pukul 09.15-10.25 WIB oleh ibu Harimah, S.Pd. 

selaku guru matematika kelas empat. observer untuk mengamati kegiatan guru 

dan siswa adalah peneliti sendiri.  

` Kegiatan pembelajaran terdiri dari empat kegiatan yaitu kegiatan pra 

pembelajaran, pendahuluan, inti dan penutup. Pada tahap 1 (persiapan 

pembelajaran) yaitu dimulai dengan guru menyiapkan ruang, alat dan media 

pembelajaran. Siswa menyiapkan perlengkapan pembelajaran. Setelah itu guru 

mengatur siswa menempati tempat duduknya masing-masing. 

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan mengucapkan salam pada siswa, 

kemudian guru meminta perwakilan siswa untuk memimpin doa dan dilanjutkan 

dengan melakukan presensi atau memeriksa kehadiran siswa. Guru memeriksa 

kesiapan belajar siswa dengan bertanya pada siswa dan kembali memeriksa 

perlengkapan belajar siswa.   

Selanjutnya guru menyampaikan apersepsi pada siswa dengan bertanya 

pada siswa, “Anak-anak,apakah kalian pernah belajar tentang balok dan kubus 

dikelas 3? Jika pernah, berapa jumlah masing-masing sisi yang terdapat pada 

balok dan kubus?. Beberapa jawaban siswa antara lain pernah belajar balok dan 

kubus dikelas 3.  

Setelah menyampaikan apersepsi, guru menjelaskan tentang kegiatan dan 

tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru menjelaskan bahwa hari ini akan 

mempelajari tentang balok dan kubus.Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

Dalam kegiatan inti, pada tahap 2 (pembentukan kelompok), guru 

membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Pada 

kegiatan inti tahap 3 (pembagian nomor). Guru membagikan nomor pada siswa, 

kemudian siswa menempelkan nomor tersebut dikepala.  
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Pada tahap 4 (guru memberikan tugas). Pada tahap ini guru memberikan 

tugas kepada tiap-tiap kelompok untuk menyebutkan sifat-sifat balok dan 

kubus.Kemudian guru memberikan tugas agar tiap-tiap kelompok mengumpulkan 

benda-benda yang berbentuk balok dan kubus, serta memisahkan benda tersebut 

berdasarkan bentuk yang sama. 

Pada tahap 5 (memanggil siswa berdasarkan nomor). Pada tahap bagian 

pertama ini, guru menyebut satu nomor siswa dari tiap-tiap kelompok. Nomor 

yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawabannya. 

Kemudian bagian kedua guru menginstruksikan siswa yang nomornya di 

panggil untuk maju kedepan kelas dengan membawa hasil dengan jawaban serta 

mendemonstrasikan menggunakan benda-benda yang sudah disediakan oleh 

kelompknya. 

Pada bagian ketiga guru menyuruh siswa yang maju ke depan kelas 

menyebutkan sifat-sifat dan luas dari masing-masing sisi balok dan kubus yang 

disediakan kelompoknya, pada bagian keempat guru menunjuk nomor lain untuk 

demonstrasi di depan kelas, kemudian siswa lain diminta untuk memberi 

tanggapan. 

Pada tahap 6 (memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya). 

Pada tahap 6 bagian pertama ini guru memberikan kesempatan kepada siswauntuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui dari materi tentang balok dan 

kubus. Kemudian pada tahap 7 (memberikan tugas kelompok untuk mencoba 

mengisi lembar latihan 1-4 halaman 136, 138, 140, 142 pada buku paket 

matematika. 

Pada bagian kedua guru membimbing siswa untuk membahas setiap 

latihan 1-4 yang ada pada buku paket matematika Active learning 4B. Pada bagian 

ini siswa bersama dengan guru membahas setiap latihan. Pada tahap 8 

(kesimpulan dan motivasi). 

 Bagian pertama, guru memberi pujian bagi siswa yang yang sudah 

mengerjakan tugas dengan baik dan memotivasi siswa yang belum mengerjakan 

tugas dengan baik. Kemudian pada bagian kedua, guru memberi penguat materi 

tentang sifat-sifat balok dan kubus. 
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Bagian ketiga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum diketahui siswa mengenai materi sifat-sifat balok 

dan kubus. Pada bagian keempat guru meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

Kegiatan akhir bersama-sama siswa membuat rangkuman dari materi sifat-

sifat balok dan kubus, kemudian siswa mencatat PR yang diberikan oleh guru 

berupa mencari benda yang berbentuk balok dan kubus serta menuliskan sifat-

sifat balok dan kubus dari benda tersebut. 

Setelah selesai mencatat PR, guru bersama dengan siswa mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan berdoa. 

b. Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Kamis tanggal 7 April 2015 pukul 11,15-12.25 WIB oleh ibu Harimah, S.Pd. 

selaku guru matematika kelas IV. observer untuk mengamati kegiatan guru dan 

siswa adalah peneliti sendiri.  

Kegiatan pembelajaran terdiri dari empat kegiatan yaitu kegiatan pra 

pembelajaran, pendahuluan, inti dan penutup.Pada tahap 1 (persiapan 

pembelajaran) yaitu dimulai dengan guru menyiapkan ruang, alat dan media 

pembelajaran. Siswa menyiapkan perlengkapan pembelajaran. Setelah itu guru 

mengatur siswa menempati tempat duduknya masing-masing. 

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan mengucapkan salam pada siswa, 

kemudian guru meminta perwakilan siswa untuk memimpin doa dan dilanjutkan 

dengan melakukan presensi atau memeriksa kehadiran siswa. Guru memeriksa 

kesiapan belajar siswa dengan bertanya pada siswa dan kembali memeriksa 

perlengkapan belajar siswa.   

Selanjutnya guru menyampaikan apersepsi pada siswa dengan bertanya 

pada siswa, “masih ingatkah kalian minggu kemaren kita belajar tentang apa? Jika 

masih ingat bisakah kalian sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari materi 

yang kita pelajari minggu kemaren.  

Setelah menyampaikan apersepsi, guru menggali ingatan siswa tentang 

materi balok dan kubus, dari pertemuan sebelumnya, dengan bertanya, apa saja 
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sifat-sifat balok dan kubus? Kemudian guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menuliskan beberapa pertanyaan tentang balok dan kubus  dan siswa lainnya 

menjawab. 

Dalam kegiatan inti, pada tahap 2 (pembentukan kelompok), guru 

membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Pada 

kegiatan inti tahap 3 (pembagian nomor). Guru membagikan nomor pada siswa, 

kemudian siswa menempelkan nomor tersebut dikepala. Pada tahap 4 (guru 

memberikan tugas LKS).  

Pada tahap ini guru mengajukan pertanyaan “berapakah banyak sisi, rusuk, 

dan titik sudut pada balok dan kubus”? siswa bersama kelompok diskusinya 

mencari jawaban tersebut.Pada tahap 5 (memanggil siswa berdasarkan nomor).  

Pada tahap bagian pertama ini, guru menyebut salah satu nomor dan setiap 

siswa dari tiap-tiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas, diulang hingga semua pertanyaan guru 

terselesaikan. 

Pada tahap 6 (memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya). 

Pada tahap 6 ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum diketahui dari materi tentang balok dan kubus. 

Kemudian pada tahap 7 (memberikan soal tes formatif kepada siswa).  

Pada tahap ini guru memberikan soal tes evaluasi untuk melihat tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi sifat-sifat balok dan kubus. Pada 

bagian kedua guru membimbing siswa untuk membahas setiap latihan 1-4 yang 

ada pada buku paket matematika Active learning 4B. Pada bagian ini siswa 

bersama dengan guru membahas setiap latihan. 

Pada tahap 8 (kesimpulan dan motivasi). Bagian pertama, guru memberi 

pujian bagi siswa yang yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan 

memotivasi siswa yang belum mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian pada 

bagian kedua, guru memberi penguat materi tentang sifat-sifat balok dan kubus. 

Bagian ketiga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum diketahui siswa mengenai materi sifat-sifat balok 

dan kubus sesuai dengan alokasi waktu. 
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Pada tahap konfirmasi, guru memberi pujian bagi siswa yang yang sudah 

mengerjakan tugas dengan baik dan memotivasi siswa yang belum mengerjakan 

tugas dengan baik. Setelah itu guru memberi penguat materi tentang sifat-sifat 

balok dan kubus. 

Kemudian guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-

hal yang belum diketahui siswa tentang materi sifat-sifat balok dan kubus. Setelah 

itu guru meluruskan kesalahan pemhaman, memberikan penguatan dan 

penyimpulan. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat rangkuman atau 

simpulan dari materi tentang sifat-sifat balok dan kubus, kemudia guru 

memberikan tindak lanjut berupa PR “siswa disuruh menghitung luas sisi kotak 

sabun GIV”?. Setelah itu guru bersama siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa. 

4.2.2.3Hasil Tindakan Siklus 1 

Pada subbab ini, akan diuraikan tentang hasil tindakan pada siklus 1. Hasil 

tindakan  menguraikan hasil analisis data dari lembar observasi kegiatan guru dan 

kegiatan siswa sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head Together hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari nilai soal evaluasi yang diberikan pada 

pertemuan kedua. 

a. Hasil Analisis Lembar Observasi 

1) Pertemuan Pertama 

Kegiatan observasi bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). Pada pertemuan pertama, observasi 

dilakukan oleh peneliti sendiri. dengan mengisi lembar observasi kegiatan guru 

dan kegiatan siswa sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). Secara rinci disajikan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 

Tabel 4.5 

Observasi Kegiatan Guru Siklus 1 Pertemuan Pertama 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 2 2  

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

3 2 1 

3 Kegiatan Inti 8 7 1 

4 Kegiatan Penutup 4 3 1 
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Jumlah 17 14 3 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 tentang hasil observasi kegiatan guru pertemuan 

pertama, dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran 

terdapat beberapa kegiatan yang belum nampak atau belum dilakukan oleh guru. 

Dari keseluruhan 17 butir pengamatan, 14 butir pengamatan sudah 

terlaksana dan terdapat 3 butir pengamatan yang tidak terlaksana. Hasil dari 

pengamatan kegiatan guru secara umum pembelajaran sudah terlaksana dengan 

baik sesuai dengan model Numbered Head Together (NHT).  

Namun masih terdapat beberapa kegiatan guru yang tidak terlaksana 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada pertemuan pertama. 

Kegiatan guru yang belum nampak antara lainterdapat dalam kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

Pada kegiatan pendahuluan, hanya terdapat satu kegiatan yang tidak 

dilakukan yaitu pembentukkan  kelompok  digunakkan  nilai  tes  awal (pre-test)  

sebagai  dasar  dalam  menentukan  masing-masing kelompok, namun pada 

pelaksanaan dalam pembentukan kelompok guru memilih siswa secara acak.  

Pada kegiatan inti, guru tidak Menghitung nilai siswa secara individu 

digabungkan per kelompok dan dijumlahkan. Pada kegiatan penutup, guru tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Kemudian selain mengobservasi guru dalam mengajar, peneliti juga 

mengobservasi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil dari 

pengamatan siswa dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Kegiatan Observasi Kegiatan Siswa Siklus 1 Pertemuan Pertama 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 3 3  

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

5 4 1 

3 Kegiatan Inti 6 5 1 

4 Kegiatan Penutup 1 1  

Jumlah 15 13 2 
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Berdasarkan Tabel 4.6 tentang hasil observasi kegiatan siswa pertemuan 

pertama, dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran 

terdapat beberapa kegiatan yang belum nampak atau belum dilakukan oleh siswa. 

Dari keseluruhan 15 butir pengamatan, 13 butir pengamatan sudah terlaksana dan 

terdapat 2 butir pengamatan yang tidak terlaksana. 

Hasil dari pengamatan kegiatan siswa secara umum pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan model Numbered Head Together (NHT). 

Kegiatan siswa yang belum nampak antara lain adalah pada kegiatan pendahuluan 

yaitu siswa tidak membuat nama kelompok yang berbeda dengan kelompok lain.  

Pada kegiatan inti, siswa tidak dapat memberikan informasi jawaban 

kepada siswa lain. Berdasarkan hasil lembar observasi kegiatan siswa, terdapat 

beberapa catatan yang dituliskan oleh observer. Pada tahap 1 (persiapan 

pembelajaran) siswa kurang konsentrasi pada saat guru menyampaikan apersepsi 

berupa pertanyaan “apakah kalian pernah belajar tentang balok dan kubus dikelas 

3”?. 

Pada tahap 2 (pembentukan kelompok), siswa nampak kesulitan di dalam 

membentuk kelompok dengan nama yang berbeda dengan kelompok lain. Pada 

tahap 3 (pembagian nomor), beberapa siswa berebut mengambil nomor yang 

sedang dibagikan guru.  

tahap 4 (pemberian tugas LKS), pada saat guru menginstruksikan siswa 

untuk mengumpulkan benda yang berbentuk balok dan kubus beberapa siswa 

kesulitan menjalankan instruksi guru. Pada tahap 5 (memanggil nomor anggota 

atau pemberian jawaban), siswa juga nampak kesulitan dalam menginformasikan 

jawaban kepada kelompok lain.  

2) Pertemuan Kedua 

Kegiatan observasi bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). Pada pertemuan kedua, observasi 

masih dilakukan oleh peneliti sendiri. dengan mengisi lembar observasi kegiatan 

guru dan kegiatan siswa yang sama dengan lembar observasi pada pertemuan 
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pertama dan sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

Secara rinci disajikan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8. 

Tabel 4.7 

Observasi Kegiatan Guru Siklus 1 Pertemuan kedua 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 2 2 - 

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

3 3 - 

3 Kegiatan Inti 8 8 - 

4 Kegiatan Penutup 4 4 - 

Jumlah 17 17 0 

 

Berdasarkan Tabel 4.7. dari 4 indikator yang terdiri dari 17 butir 

pengamatan atau observasi semua butir observasi sudah terlaksana dengan baik, 

dan hampir sesuai dengan pelaksanaan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT). Namun masih terdapat beberapa kegiatan guru yang kurang 

sesuai dengan model pembelajaran Number Head Together (NHT). 

Beberapa kegiatan guru yang masih belum sesuai yaitu pada kegiatan 

tahap 3, (pembagian nomor). Guru masih kesulitan dalam mengatur siswa. 

Kemudian selain mengobservasi guru dalam mengajar, peneliti juga 

mengobservasi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil dari 

pengamatan siswa dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Kegiatan Observasi Kegiatan Siswa Siklus 1 Pertemuan Kedua 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 3 3  

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

5 4  

3 Kegiatan Inti 6 5 1 

4 Kegiatan Penutup 1 1  

Jumlah 15 13 2 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 tentang hasil observasi kegiatan siswa pertemuan 

kedua, dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran 

terdapat beberapa kegiatan yang belum nampak atau belum dilakukan oleh siswa. 

Dari keseluruhan 15 butir pengamatan, 14 butir pengamatan sudah terlaksana dan 

terdapat 1 butir pengamatan yang tidak terlaksana. 



 
47 

 

 
 

Hasil dari pengamatan kegiatan siswa secara umum pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan model Numbered Head Together (NHT). 

Namun masih terdapat beberapa kegiatan siswa yang tidak terlaksana sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada pertemuan kedua. 

Beberapa kegiatan siswa yang belum nampak antara lain adalah pada 

kegiatan inti yaitu siswa masih kurang memperhatikan instruksi dari guru. 

Berdasarkan hasil lembar observasi kegiatan siswa, terdapatbeberapa catatan yang 

dituliskan oleh observer. 

Pada tahap 6 (memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya), 

siswa masih kurang antusias untuk bertanya mengenai materi yang sudah 

dipelajari. 

b. Hasil Analisis Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus 1 diperoleh dari nilai soal evaluasi yang 

dikerjakan siswa pada pertemuan kedua. Soal evaluasi berbentuk pilihan ganda 

yang terdiri dari 15 butir soal. Nilai siswa diperoleh dengan menghitung skor 

yang diperoleh kemudian mengubahnya menjadi nilai akhir. Hasil dari analisis 

hasil belajar siswa secara rinci disajikan dalam Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Nilai Mata Pelajaran Matematika 

Siswa Kelas IV SD Kristen 03 Eben Haezer 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Siklus 1 

No Rentang 

Nilai 

Frekuensi Persentase 

1 60-73 3 15% 

2 74-87 3 15% 

3 88-101 14 70% 

Jumlah 20 100% 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 60 

Rata-rata 90,65 

 

Dari tabel frekuensi data nilai siklus I di atas, jumlah siswa sebanyak 20 

siswa. Siswa yang mendapat skor antara 60 sampai 73 ada 3 siswa dengan 

persentase 15%, siswa yang mendapat skor antara 74 sampai 87 ada 3 siswa 
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dengan persentase 15%, dan siswa yang mendapat skor antara 88 sampai 101 

sebanyak 14 siswa dengan persentase 70%. 

Kemudian untuk memperjelas persentase ketuntasan siswa pada siklus I, 

dengan KKM 65. Dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I 

Siswa Kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

No  KKM Ketuntasan  Jumlah Siswa Persentase  

1 <65 Belum Tuntas 3 15% 

2 ≥65 Tuntas  17 85% 

Jumlah 20 100% 

 

Dari Tabel 4.10 di atas terlihat siswa yang belum mencapai KKM 

sebanyak 3 siswa dengan persentase 15% dan siswa yang sudah mencapai KKM 

sebanyak 17 Siswa dengan persentase 85%. Untuk memperjelas distribusi 

ketuntasan hasil belajar matematika pada siklus I dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 

Persentase Ketuntasan Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus 1 

 

4.2.2.4 Refleksi Siklus 1 

Setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran siklus 1 dari pertemuan 

pertama dan kedua,  maka selanjutnya diadakan refleksi atas tindakan 

pembelajaran di siklus 1. Refleksi digunakan sebagai bahan perbaikan dengan 

85%

15%

Tuntas

Belum Tuntas
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membandingkan hasil tindakan selama proses pembelajaran dengan indikator 

aktivitas yang telah ditetapkan.  

Melalui kegiatan refleksi, dapat diketahui manfaat bagi guru dan siswa, 

kelebihan dan kekurangan dari tindakan menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT). Kegiatan refleksi diadakan dalam bentuk diskusi yang dilakukan 

oleh peneliti, guru matematika kelas IV dan beberapa siswa kelas empat.  

Dari diskusi yang dilakukan, dapat diketahui manfaat dari pelaksanaan 

pembelajaran bagi guru dan siswa. Guru dapat memperoleh pengalaman dan 

wawasan baru dalam pembelajaran, guru merasa lebih mudah menyampaikan 

materi khususnya dengan menggunakan media realita karena siswa bisa belajar 

langsung tentang materi yang dipelajari dan pembelajaran dapat berjalan lebih 

efektif.  

Selain itu, guru juga merasa dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan kelompok. Guru berperan 

menjadi fasilitator untuk membimbing siswa dan membantu siswa jika kesulitan 

dalam mengerjakan peneyelidikan. 

Sedangkan bagi siswa, siswa merasa tertarik dengan materi yang dipelajari 

karena guru menggunakan media nyata berupa balok dan kubus yang dibuat 

dengan menggunakan kertas karton serta nomor dikepala dalam menyampaikan 

materi. Sehingga siswa antusias dan berkompetensi antar kelompok.  

Hasil evaluasi yang diperoleh siswa dengan ketuntasan belajar pada Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 65) pada pelaksanaan tindakan siklus 1 terdapat 17 

siswa yang tuntas atau ketuntasan klasikal mencapai 85%. Berdasarkan hasil 

analisis, masih terdapat 3 siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 65). 

Rata-rata hasil belajar yang dicapai sudah mengalami peningkatan dari 

kondisi awal yaitu 69 menjadi 90.65 setelah pelaksanaan tindakan pada siklus 1. 

Namun rata-rata hasil belajar juga belum memenuhi indikator yang ditentukan 

oleh peneliti yaitu meningkat minimal 5 dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM 

≥ 65). 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan 

pertama dan kedua, dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa langkah 

pembelajaran yang belum nampak dilakukan oleh guru dan siswa. Namun secara 

umum pembelajaran sudah berjalan baik sesuai dengan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajara (RPP). 

Pada pertemuan pertama, beberapa kegiatan guru yang belum nampak 

antara lain adalah pada kegiatan inti yaitu guru tidak memberikan pujian bagi 

siswa yang mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian pada kegiatan penutup 

guru tidak melakukan kegiatan membimbing siswa dalam membuat simpulan atau 

rangkuman.  

Pada pertemuan kedua, guru melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik 

nampak dari beberapa kegiatan yang tidak dilakukan pada pertemuan pertama 

sudah tampak dilakukan pada pertemuan kedua. Kegiatan guru yang belum 

nampak antara lain adalah Pada kegiatan penutup, guru tidak menyampaikan 

rencana pembelajaran selanjutnya. 

Kegiatan siswa dalam pembelajaran sangat dipengaruhi dengan  

keterlaksanaan kegiatan guru. Pada pertemuan pertama, kegiatan siswa yang 

belum nampak adalah pada kegiatan pendahuluan yaitu siswa kurang siap dalam 

menerima materi yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan inti, siswa kurang 

komunikasi dengan kelompok masing-masing.  

Berdasarkan hasil tindakan pada pelaksanaan siklus 1 dapat diketahui 

beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT). Kelebihan akan dipertahankan untuk 

pelaksanaan siklus 2, sedangkan kekurangan akan diperbaiki untuk pelaksanaan 

siklus 2. Kelebihan dan kekurangan tersebut diantaranya: 

a. Kelebihan 

1. Secara umum pembelajaran sudah terlaksana dengan baik karena sesuai 

dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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2. Penggunaan media Numbered Head Together (NHT) di dalam pembelajaran 

membuat siswa lebih tertarik dengan  materi pembelajaran karena baru 

pertama kali belajar menggunakan model pembelajaran tersebut.  

3. Siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran yaitu nampak pada kegiatan 

siswa dalam belajar kelompok dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

kelompok lain.  

4. Peran guru yang semula sangat dominan dengan menggunakan ceramah dan 

tanya jawab, kini guru mulai tidak mendominasi pelajaran dengan berperan 

sebagai konselor bagi siswa dengan membimbing siswa dan membantu 

siswa jika merasa kesulitan.  

5. Kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan.  

b. Kekurangan 

1. Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) belum 

terbiasa dilakukan oleh guru dan siswa. Pada pertemuan pertama guru lupa 

menyampaikan langkah-langkah kegiatan sehingga siswa nampak 

kebingungan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2. Guru kurang jelas saat menyampaikan gambaran umum tentang topik/materi 

yang akan dipelajari dengan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT).  

3. Beberapa siswa belum bekerjasama dengan baik saat mengerjakan tugas 

kelompok, ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru 

dan belum aktif bertanya atau menganggapi pertanyaan kelompok lain. 

Berdasarkan kekurangan yang ditemukan pada siklus 1, maka peneliti 

menganalisis dan berkonsultasi dengan guru matematika kelas 4 untuk 

menyusun rencana perbaikan perbaikan yang akan  diterapkan pada siklus 1. 

Rencana perbaikan pada Siklus 2 adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti dan guru kolaborator melakukan diskusi sebelum melaksanakan 

pembelajaran mengenai langkah-langkah model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT). sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. 
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2. Sebelum memberikan nomor kepada masing-masing siswa guru harus 

menjelaskan kepada siswa agar tidak ribut.  

3. Guru harus lebih memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat bekerja 

kelompok dengan baik dan aktif bertanya atau menanggapi pertanyaan 

kelompok lain.  

4. Guru lebih memberikan bimbingan kepada siswa terutama dalam beberapa 

kegiatan yaitu pada kegiatan siswa untuk menjawab pertanyaan dan bekerja 

kelompok 

4.2.3 Deskripsi Tindakan Siklus II 

Pada subbab siklus 2, akan diuraikan tentang rencana tindakan, pelaksanaan 

tindakan, hasil tindakan dan refleksi. Kegiatan pembelajaran pada siklus 2 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung 

selama dua kali 35 menit. 

4.2.3.1 Rencana Tindakan Siklus II 

Subbab tahap rencana tindakan menjelaskan tentang perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti bersama guru matematika kelas IV yaitu ibu Harimah 

,S.Pd. Perencanaan tindakan ini dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan 

pembelajaran dengan model Numbered Head Together (NHT). Tahap 

perencanaan siklus 2 ini merupakan perbaikan dari siklus 1. 

a. Pertemuan Pertama 

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada pertemuan pertama meliputi 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

model Numbered Head Together (NHT). Penyusunan RPP didiskusikan dengan 

ibu Harimah, S.Pd selaku guru matematika kelas empat. 

Diskusi yang dilakukan meliputi penentuan standar kompetensi, yaitu 

(1) Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar, 

kompetensi dasar yaitu (1) Menentukan jaring-jaring balok dan kubus, 

indikator, yaitu (1) Menentukan jaring-jaring balok, (2) Menentukan jaring-

jaring kubus.  
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Tujuan pembelajaran yaitu, (1) Melalui penggunaan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) siswa dapat menentukan 

jaring-jaring balok (2) Melalui penggunaan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) siswa dapat menentukan jaring-jaring kubus.  

Media yang akan digunakan adalah kertas karton yang akan dibentuk 

menjadi jaring-jaring balok dan kubus, serta penentuan waktu penelitian, yang 

akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 . 

Berdasarkan RPP yang telah susun, materi pembelajaran yang akan 

diajarkan pada pertemuan pertama adalah menentukan jaring-jaring balok dan 

kubus Selanjutnya peneliti menyiapkan perlengkapan pembelajaran berupa media 

balok dan kubus dan nomor dikepala yang terbuat dari kertas karton.  

Selain media pembelajaran, peneliti juga mempersiapkan perlengkapan 

lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan siswa sesuai 

dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Lembar observasi 

kegiatan guru dan siswa digunakan untuk memeriksa keterlaksanaan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

b. Pertemuan Kedua 

Kegiatan perencanaan pada pertemuan kedua adalah tindak lanjut dari 

pertemuan pertama, yang membedakan adalah materi yang dipelajari.Pada 

pertemuan kedua materi yang dipelajari adalah menentukan jaring-jaring kubus 

dan balok. 

Sama halnya dengan pertemuan pertama, diskusi yang dilakukan meliputi 

penentuan standar kompetensi, yaitu (1) Memahami sifat bangun ruang sederhana 

dan hubungan antar bangun datar, kompetensi dasar yaitu (1) Menentukan jaring-

jaring balok dan kubus, indikator, yaitu (1) Menentukan jaring-jaring balok, (2) 

Menentukan jaring-jaring kubus.  

Tujuan pembelajaran yaitu, (1) Melalui penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) siswa dapat menentukan jaring-jaring balok (2) 

Melalui penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) siswa 

dapat menentukan jaring-jaring kubus.  
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Media yang akan digunakan adalah kertas karton yang akan dibentuk 

menjadi jaring-jaring balok dan kubus, serta penentuan waktu penelitian, yang 

akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 . 

Selanjutnya peneliti menyiapkan perlengkapan pembelajaran yaitu media 

yang akan digunakan dalam pembelajaran berupa media balok dan kubus dan 

nomor dikepala yang terbuat dari kertas karton. 

Selain itu peneliti juga mempersiapkan lembar observasi kegiatan guru dan 

lembar observasi kegiatan siswa sesuai dengan model Numbered Head Together 

(NHT). Lembar observasi kegiatan dan RPP yang telah divalidasi kemudian 

diserahkan kepada observer. 

Peneliti juga menyusun soal evaluasi berupa soal pilihan ganda dengan 

jumlah soal 15 butir soal yang akan diberikan pada siswa pada akhir siklus atau 

pertemuan kedua. Soal evaluasi disusun berdasarkan materi yang sudah dipelajari 

siswa pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

 

4.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Subbab pelaksanaan tindakan mendeskripsikan tentang rincian proses 

pelaksanaan tindakan dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Rincian 

pelaksanan tindakan siklus 2 sebagai berikut: 

a. Pertemuan Pertama 

 Pelaksanaan tindakan pada siklus 1  pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari Jumat, 8 April 2016 jam 07.15 – 08.25  WIB oleh ibu Harimah, S.Pd. selaku 

guru matematika kelas IV. observer untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

adalah peneliti sendiri.  

 Kegiatan pembelajaran terdiri dari empat kegiatan yaitu kegiatan pra 

pembelajaran, pendahuluan, inti dan penutup.Pada tahap 1 (persiapan 

pembelajaran) yaitu dimulai dengan guru menyiapkan ruang, alat dan media 

pembelajaran. Siswa menyiapkan perlengkapan pembelajaran. Setelah itu guru 

mengatur siswa menempati tempat duduknya masing-masing. 

 Kegiatan pendahuluan tahap 1 (persiapan pembelajaran) dimulai dengan 

mengucapkan salam pada siswa, kemudian guru meminta perwakilan siswa untuk 

memimpin doa dan dilanjutkan dengan melakukan presensi atau memeriksa 
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kehadiran siswa. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa dengan bertanya pada 

siswa dan kembali memeriksa perlengkapan belajar siswa.   

 Selanjutnya guru menyampaikan apersepsi pada siswa dengan bertanya 

pada siswa, “Anak-anak,apakah kalian pernah mengambar balok dan kubus? Jika 

pernah coba gambarkan jaring-jaring balok dan kubus dipapan tulis. 

 Setelah menyampaikan apersepsi, guru menjelaskan tentang kegiatan dan 

tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru menjelaskan bahwa hari ini akan 

mempelajari tentang jaring-jaring balok dan kubus. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 Dalam kegiatan inti, pada tahap 2 (pembentukan kelompok), guru 

membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Pada 

kegiatan inti tahap 3 (pembagian nomor). Guru membagikan nomor pada siswa, 

kemudian siswa menempelkan nomor tersebut dikepala masing-masing.  

 Pada tahap 4 (guru memberikan tugas LKS). Pada tahap 4 bagian pertama 

ini guru memberikan tugas agar tiap-tiap kelompok mengumpulkan benda-benda 

yang berbentuk balok dan kubus, serta memisahkan benda tersebut berdasarkan 

bentuk yang sama. 

 Kemudian pada bagian kedua guru menyuruh siswa mengunting masing-

masing kotak kemasan tersebut pada rusuk-rusuknya, sehingga kotak tersebut 

dapat direbahkan. Pada bagian ketiga guru menyuruh siswa menggambar hasil 

rebahan pada kertas berpetak atau kertas HVS. 

 Pada tahap 5 (memanggil siswa berdasarkan nomor). Pada tahap bagian 

pertama ini, guru menyebut satu nomor siswa dari tiap-tiap kelompok. Nomor 

yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawabannya. 

 Pada bagian kedua guru menyuruh siswa yang maju kedepan kelas 

menyebutkan mengambarkan dipapan tulis tentang jaring-jaring balok dan kubus 

yang sudah disediakan oleh kelompoknya. Kemudian pada bagian ketiga, guru 

menunjuk nomor lain untuk demonstrasi kedepan dan meminta siswa yang lain 

untuk memberi tanggapan.  

 Pada tahap 6 (memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya). 

Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
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mengenai hal-hal yang belum diketahui dari materi tentang jaring-jaring balok dan 

kubus. Kemudian pada tahap 7 (memberikan soal tes formatif kepada siswa).  

 Pada tahap ini guru memberikan tugas kelompok untuk mencoba mengisi 

lembar latihan 1-2 dan pemecahan masalah pada buku paket Active Learning 4B 

halaman 152, 154 dan 156.  

 Pada bagian kedua guru membimbing siswa untuk membahas setiap 

latihan 1-2 yang ada pada buku paket matematika Active learning 4B. Pada bagian 

ini siswa bersama dengan guru membahas setiap latihan. 

 Pada tahap 8 (kesimpulan dan motivasi). Bagian pertama, guru memberi 

pujian bagi siswa yang yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan 

memotivasi siswa yang belum mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian pada 

bagian kedua, guru memberi penguat materi tentang jaring-jaring balok dan 

kubus. 

 Bagian ketiga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum diketahui siswa mengenai materi jaring-jaring 

balok dan kubus. Pada bagian keempat guru meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 Kegiatan akhir bagian pertama, guru bersama-sama siswa membuat 

rangkuman dari materi sifat-sifat balok dan kubus, kemudian bagian kedua siswa 

mencatat PR yang diberikan oleh guru berupa” setiap siswa harus gambarkan 

jaring-jaring balok dan kubus pada kertas HVS dengan sekreatif-kreatifnya. 

Setelah selesai mencatat PR, guru bersama dengan siswa mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa. 

b. Pertemuan Kedua 

 Pelaksanaan tindakan pada siklus 1  pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Kamis tanggal 14 April 2015 pukul 11,15-12.25 WIB oleh ibu Harimah, 

S.Pd. selaku guru matematika kelas IV. observer untuk mengamati kegiatan guru 

dan siswa adalah peneliti sendiri.  

 Kegiatan pembelajaran terdiri dari empat kegiatan yaitu kegiatan pra 

pembelajaran, pendahuluan, inti dan penutup. Pada tahap 1 (persiapan 
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pembelajaran) yaitu dimulai dengan guru menyiapkan ruang, alat dan media 

pembelajaran. Siswa menyiapkan perlengkapan pembelajaran. Setelah itu guru 

mengatur siswa menempati tempat duduknya masing-masing. 

 Kegiatan pendahuluan dimulai dengan mengucapkan salam pada siswa, 

kemudian guru meminta perwakilan siswa untuk memimpin doa dan dilanjutkan 

dengan melakukan presensi atau memeriksa kehadiran siswa. Guru memeriksa 

kesiapan belajar siswa dengan bertanya pada siswa dan kembali memeriksa 

perlengkapan belajar siswa.   

 Selanjutnya guru menyampaikan apersepsi pada siswa denganbertanya 

pada siswa, “masih ingatkah kalian minggu kemaren kita belajar tentang apa? Jika 

masih ingat bisakah kalian sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari materi 

yang kita pelajari minggu kemaren”. Setelah menyampaikan apersepsi, guru 

mengali ingatan siswa tentang materi jaring-jaring balok dan kubus, dari 

pertemuan sebelumnya, dengan bertanya, apa saja sifat-sifat balok dan kubus?  

 Dalam kegiatan inti, pada tahap 2 (pembentukan kelompok), guru 

membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa.Pada 

kegiatan inti tahap 3 (pembagian nomor). Guru membagikan nomor pada siswa, 

kemudian siswa menempelkan nomor tersebut dikepala.  

 Pada tahap 4 (guru memberikan tugas LKS). Pada tahap ini guru 

mengajukan pertanyaan tentang jaring-jaring balok dan kubus pada setiap 

kelompok. ”berapakah banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada balok dan kubus”? 

siswa bersama kelompok diskusinya mencari jawaban tersebut. 

 Pada tahap 5 (memanggil siswa berdasarkan nomor). Pada tahap bagian 

pertama ini, guru menyebut salah satu nomor dan setiap siswa dari tiap-tiap 

kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

untuk seluruh kelas, diulang hingga semua pertanyaan guru terselesaikan 

 Pada tahap 6 (memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya). 

Pada tahap 6 ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum diketahui dari materi tentang jaring-jaring balok dan 

kubus. Kemudian pada tahap 7 (memberikan soal tes formatif kepada siswa).  
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 Pada tahap 7 ini, guru memberikan soal tes evaluasi untuk melihat tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi jaring-jaring balok dan kubus. Pada 

tahap 8 (kesimpulan dan motivasi). Pada tahap 8 bagian pertama guru memberi 

pujian siswa yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan memotivasi siswa 

yang belum mengerjakan tugas dengan baik.  

 Bagian kedua guru memberi penguat materi tentang jaring-jaring balok 

dan kubus. Pada bagian ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum diketahui siswa mengenai materi jaring-jaring 

balok dan kubus. Pada tahap keempat, guru meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan materi dan penyimpulan. 

 Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat rangkuman atau 

simpulan dari materi tentang sifat-sifat balok dan kubus, kemudia guru 

memberikan tindak lanjut berupa PR “siswa disuruh mengambar jaring-jaring 

balok dan kubus serta diberi warna yang menarik”.  

4.2.3.3 Hasil Tindakan 

Pada subbab ini, akan diuraikan tentang hasil tindakan pada siklus 1. Hasil 

tindakan  menguraikan hasil analisis data dari lembar observasi kegiatan guru dan 

kegiatan siswa sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). Serta hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai soal evaluasi yang 

diberikan pada pertemuan kedua. 

a. Hasil Analisis Lembar Observasi 

1. Pertemuan Pertama 

Kegiatan observasi bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). Pada pertemuan pertama, observasi 

dilakukan oleh peneliti sendiri. dengan mengisi lembar observasi kegiatan guru 

dan kegiatan siswa sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). Secara rinci disajikan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12. 

Tabel 4.11 

Observasi Kegiatan Guru Siklus 2 Pertemuan Pertama 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 2 2 - 

2 Kegiatan 3 3 - 
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Pendahuluan 

3 Kegiatan Inti 8 8 - 

4 Kegiatan Penutup 4 4 - 

Jumlah 17 17 0 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 hasil observasi kegiatan guru pertemuan pertama, 

dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran yang 

dijabarkan dalam 17 butir pengamatan, semuanya telah nampak dilakukan oleh 

guru. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan 

baik, guru telah melakukan semua langkah-langkah pembelajaran sesuai yang 

tertulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan hasil lembar observasi kegiatan guru, terdapat catatan yang 

dituliskan oleh observer yaitu pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Hal 

ini nampak dari semua butir pengamatan pada lembar observasi telah dilakukan 

oleh guru selama pembelajaran berlangsung. 

Kemudian selain mengobservasi guru dalam mengajar, peneliti juga 

mengobservasi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil dari 

pengamatan siswa dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 4.12 

Observasi Kegiatan Siswa Siklus 2 Pertemuan Pertama 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 3 3 - 

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

5 5 - 

3 Kegiatan Inti 6 6 - 

4 Kegiatan Penutup 1 1 - 

Jumlah 15 15 0 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil observasi kegiatan siswa pertemuan pertama, 

dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran yang 

dijabarkan dalam 15 butir pengamatan, semuanya telah nampak dilakukan oleh 

siswa.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik, siswa telah melakukan semua kegiatan pembelajaran sesuai yang 

tertulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hasil 
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lembar observasi kegiatan siswa, terdapat catatan yang dituliskan oleh observer 

yaitu pembelajaran sudah berlangsung dengan baik.  

Hal ini juga nampak dari semua butir pengamatan pada lembar observasi 

telah dilakukan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Namun ada 

beberapa siswa yang masih bergurau dengan temannya saat bekerja kelompok. 

2. Pertemuan Kedua 

Kegiatan observasi bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). Pada pertemuan kedua, observasi 

masih dilakukan oleh peneliti sendiri. dengan mengisi lembar observasi kegiatan 

guru dan kegiatan siswa yang sama dengan lembar observasi pada pertemuan 

pertama dan sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

Secara rinci disajikan pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14. 

Tabel 4.13 

Observasi Kegiatan Guru Siklus 2 Pertemuan Kedua 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 2 2 - 

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

3 3 - 

3 Kegiatan Inti 8 8 - 

4 Kegiatan Penutup 4 4 - 

Jumlah 17 17 0 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil observasi kegiatan guru pertemuan pertama, 

dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran yang 

dijabarkan dalam 17 butir pengamatan, semuanya telah nampak dilakukan oleh 

guru.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik, guru telah melakukan semua langkah-langkah pembelajaran sesuai 

yang tertulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hasil 

lembar observasi kegiatan guru, terdapat catatan yang dituliskan oleh observer 

yaitu pembelajaran sudah berlangsung dengan sangat baik.  

Hal ini nampak dari semua butir pengamatan pada lembar observasi telah 

dilakukan oleh guru selama pembelajaran berlangsung. Kemudian selain 
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mengobservasi guru dalam mengajar, peneliti juga mengobservasi siswa yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil dari pengamatan siswa dapat dilihat pada 

Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Observasi Kegiatan Siswa Siklus 2 Pertemuan kedua 

No Indikator Butir 

Pengamatan 

Hasil Observasi 

Ya  Tidak  

1 Pra Pembelajaran 3 3 - 

2 Kegiatan 

Pendahuluan 

5 5 - 

3 Kegiatan Inti 6 6 - 

4 Kegiatan Penutup 1 1 - 

Jumlah 15 15 0 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil observasi kegiatan siswa pertemuan pertama, 

dapat ditarik analisis bahwa dari empat indikator kegiatan pembelajaran yang 

dijabarkan dalam 15 butir pengamatan, semuanya telah nampak dilakukan oleh 

siswa.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik, siswa telah melakukan semua kegiatan pembelajaran sesuai yang 

tertulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hasil 

lembar observasi kegiatan siswa, terdapat catatan yang dituliskan oleh observer 

yaitu pembelajaran sudah berlangsung dengan sangat baik.  

Hal ini juga nampak dari semua butir pengamatan pada lembar observasi 

telah dilakukan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. 

b. Hasil Analisis Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus 2 diperoleh dari nilai soal evaluasi yang 

dikerjakan siswa pada pertemuan kedua. Soal evaluasi berbentuk pilihan ganda 

yang terdiri dari 15 butir soal. Nilai siswa diperoleh dengan menghitung skor yang 

diperoleh kemudian mengubahnya menjadi nilai akhir. Hasil dari analisis hasil 

belajar siswa secara rinci disajikan dalam Tabel 4.15. 
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Tabel4.15 

Distribusi Frekuensi Nilai Mata Pelajaran Matematika 

Siswa Kelas IV SD Kristen 03 Eben Haezer 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Siklus 2 

No Rentang 

Nilai 

Frekuensi Persentase 

1 76-83 2 10% 

2 84-91 10 50% 

3 92-100 8 40% 

Jumlah 20 100% 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 80 

Rata-rata 93,9 

 

Dari tabel frekuensi data nilai siklus 2 di atas, jumlah siswa sebanyak 20 

siswa. Siswa yang mendapat skor antara 76 sampai 83 ada 2 siswa dengan 

persentase 10%, siswa yang mendapat skor antara 84 sampai 91 ada 10 siswa 

dengan persentase 50%, dan siswa yang mendapat skor antara 92 sampai 100 

sebanyak 8 siswa dengan persentase 40%. 

Kemudian untuk memperjelas persentase ketuntasan siswa pada siklus 2, 

dengan KKM 65. Dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus 2 

Siswa Kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

No  KKM Ketuntasan  Jumlah Siswa Persentase  

1 <65 Belum Tuntas 0 0% 

2 ≥65 Tuntas  20 100% 

Jumlah 20 100% 

 

Dari Tabel 4.14 di atas terlihat tidak ada siswa yang belum mencapai 

KKM dan siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 20 Siswa atau semua siswa 

kelas 4 sudah tuntas semua dengan persentase 100%. Untuk memperjelas 

distribusi ketuntasan hasil belajar matematika pada siklus 2 dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 

Persentase Ketuntasan Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus 2 

4.2.3.4 Refleksi Siklus 2 

Setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran Siklus 2 dari pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua,  maka selanjutnya diadakan refleksi atas tindakan 

pembelajaran di Siklus 2. Refleksi digunakan sebagai bahan perbaikan dengan 

membandingkan hasil tindakan selama proses pembelajaran dengan indikator 

aktivitas yang telah ditetapkan.  

Kegiatan refleksi diadakan dalam bentuk diskusi yang dilakukan oleh 

peneliti, guru matematika kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer.. Pada pelaksanaan 

tindakan Siklus 2, peneliti dan guru matematika kelas 4 telah melakukan berbagai 

upaya perbaikan tindakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. 

Berdasarkan hasil refleksi diketahui bahwa guru matematika kelas 4 sudah 

dapat menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

sangat baik. Hal ini nampak pada hasil observasi kegiatan guru dan siswa yang 

menunjukkan bahwa seluruh indikator pengamatan kegiatan pembelajaran sudah 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

Pada pertemuan pertama, berdasarkan catatan hasil observasi kegiatan siswa 

masih terdapat beberpa siswa yang bergurau dengan teman saat diskusi kelompok. 

Namun pada pertemuan kedua, kekurangan tersebut sudah tidak nampak lagi dan 

pembelajaran sudah dapat terlaksana dengan sangat baik. 

Melalui model pembelajaran Numbered Head Together (NHT), siswa dapat 

bekerjasama dan berperan aktif didalam kelompok masing-masing. Berdasarkan 

intsruksi tugas yang guru bagikan. 

100%

0%

Tuntas

Belum Tuntas
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Hasil evaluasi yang diperoleh siswa dengan Kriteria Ketuntasan Belajar 

(KKM ≥ 65) maka diperoleh data sebanyak 20 siswa dengan presentase 100% 

tuntas. Maka dapat dinyatakan bahwa indikator keberhasilan telah tercapai karena 

presentase ketuntasan telah mencapai 100%. Sedangkan untuk perolehan nilai 

rata-rata belajar secara klasikal mencapai 93,9.  

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul pada 

siklus 1 dapat diselesaikan dengan baik melalui upaya yang direncanakan pada 

refleksi siklus 1 dan dilakukan pada Siklus 2. Hasil tindakan yang diperoleh pada 

Siklus 2 juga telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan oleh 

peneliti. 

4.3 Hasil Analisis Data 

Pada bab analisis data, akan diuraikan tentang perbandingan hasil belajar 

dan ketuntasan hasil belajar siswa kelas IV SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

pada kondisi awal, siklus 1 dan Siklus 2. Melalui perbandingan belajar dan 

ketuntasan hasil belajar pada kondisi awal, siklus 1 dan Siklus 2, maka dapat 

diketahui perbedaan dan peningkatan yang ditemukan. Perbandingan ketuntasan 

belajar matematika ditunjukan pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Pra Siklus, Siklus 1, Siklus 2 

No KKM Ketuntasan 

Belajar 

Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

1 ≥65 Tuntas 9 45% 17 85% 20 100% 

2 <65 Tidak 

Tuntas 

11 55% 3 15% 0 0% 

Jumlah 20 100% 20 100% 20 100% 

Nilai Rata-rata 69 90,65 93,9 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 perbandingan ketuntasan belajar matematika, 

dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dari kondisi awal, siklus 

1 dan Siklus 2. Pada kondisi awal, siswa yang tuntas atau mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 65) hanya berjumlah 9 siswa (45%), sementara 

siswa yang belum tuntas berjumlah 11 siswa (55%).  

 Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus 1, peningkatan jumlah siswa 

yang tuntas yaitu dengan jumlah 17 siswa (85%), siswa yang belum tuntas 
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berjumlah 3 siswa (15 %). Berdasarkan hasil tindakan pada siklus 1, ketuntasan 

belajar secara klasikal belum mencapai indikator keberhasilanyaitu mencapai 

80%. sehingga masih diperlukan perbaikan pada Siklus 2. 

 Setelah pelaksanaan tindakan pada Siklus 2, jumlah siswa yang tuntas 

mencapai 100% atau seluruh siswa telah tuntas dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM ≥ 65). Berdasarkan hasil tindakan pada siklus 1, dapat diketahui bahwa 

ketuntasan belajar secara klasikal telah mencapai atau memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu mencapai 80% dari total keseluruhan siswa.  

Perbandingan ketuntasan belajar kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2 dapat 

dilihat dalam diagram tabel pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 

Diagram Batang Ketuntasan Belajar Matematika Siswa 

Kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Kondisi Awal, Siklus 1, Siklus 2 

 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui bahwa selain ketuntasan hasil 

belajar klasikal yang meningkat, nilai rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan. Perbandingan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas IV 

SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga pada kondisi awal, siklus 1 dan Siklus 2  

ditunjukan dalam Tabel 4.18. 

 

Tabel 4.18 

Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Kondisi Awal, Siklus 1, Siklus 2 

Hasil Tindakan Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

Rata-rata Nilai Hasil Belajar 

Matematika 

69 90,65 93,9 
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Berdasarkan Tabel 4.18tentang perbandingan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa, dapat diketahui terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada 

kondisi awal, siklus 1 dan Siklus 2. Pada kondisi awal, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa hanya mencapai 69. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1, nilai rata-rata 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 90,65. 

Berdasarkan hasil tindakan pada siklus 1, dapat diketahui bahwa perolehan 

nilai rata-rata hasil belajar siswa juga belum mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan yaitu meningkat minimal 5 dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM ≥ 65). Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan melalui 

pelaksanaan tindakan pada siklus 2.  

Setelah dilakukan tindakan pada siklus 2, diketahui bahwa hasil belajar 

matematika semakin mengalami peningkatan. Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada Siklus 2 mencapai 93,9. Perbandingan nilai rata-rata hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga pada kondisi 

awal, siklus 1 dan Siklus 2  dilihat dalam diagram batang pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 

Diagram Batang Perbandingan Rata-Rata Nilai Hasil BelajarMatematika  

Siswa Kelas 4 SD Kristen 03 Eben haezer Salatiga 
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4.2 Pembahasan 

Hasil dokumentasi awal menunjukkan hasil belajar siswa masih rendah 

yaitu kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 65). Data hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari nilai Ulangan Tengah Semester (UAS) pada semester I 

tahun ajaran 2015/2016 menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah siswa yaitu 

20 siswa terdapat 11 siswa (55%) yang belum tuntas dan hanya 9 siswa (45%) 

yang tuntas. 

Berdasarkan kondisi yang demikian, maka peneliti merasa diperlukan 

adanya tindakan perbaikan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). Melalui penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Hasil dari tindakan pada siklus 1 menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together menunjukkan hasil belajar siswa meningkat menjadi 

85%, yang mana pada kondisi awal sebelum siswa menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together persentase ketuntasan siswa hanya 

sebesar 45%.  

Pada siklus kedua menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together persentase ketuntasan siswa sebesar 100%, selisih peningkatan 

persentase ketuntasan siswa antara siklus 1 dan siklus 2 sebesar 15%.  

Meningkatnya hasil belajar siswa sebelum menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together karena pada kondisi awal siswa belajar 

hanya menggunakan metode ceramah, dan aktifitas di kelas lebih didominasi 

guru. 

Pada saat tindakan menggunakan model Numbered Head Together guru 

hanya memfasilitasi siswa untuk belajar bersama kelompok dan aktifitas di kelas 

lebih didominasi oleh siswa. Faktor yang menyebabkan model pembelajaran 

Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu, siswa 

lebih banyak belajar bersama kelompok, sehingga siswa dapat berdiskusi bersama 

kelompoknya masing-masing. 
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Aktifitas pembelajaran didominasi oleh siswa guru bertugas membimbing 

dan memfasilitasi. Ibrahim (2007:7) Peran aktif siswa sangat diperlukan  melalui 

kerjasama yang kompleks dalam suatu kelompok belajar. Hal ini menunjukkan 

peran aktif siswa dalam belajar kelompok dapat meningkatkan pemahaman yang 

lebih mendalam (Ibrahim 2000:18). 

Dalam pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, sehingga siswa yang pandai 

dapat mengajari siswa yang kurang pandai (Hamdani 2011:90) dan memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik (Ibrahim 2000:28) 

Berdasarkan dari hasil analisis data siklus 1 dan siklus 2, dapat ditemukan 

beberapa temuan dalam penelitian ini. Temuan ini terkait perilaku guru dan 

perilaku siswa yang dapat teramati dengan menggunkan  model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT).  

Siswa aktif dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang 

yang akan dipelajari. Hal ini sesuai dengan tujuan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) yang dikemukakan oleh Ibrahim, dkk (2000) ada tiga 

tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe Numbered 

Heads Together (NHT) yaitu:  

“Hasil belajar akademik struktural bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik, Pengakuan adanya keragaman bertujuan agar 

siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang, 

Pengembangan keterampilan sosial bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa” 

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran guru yang semula sebagai 

pemberi informasi yaitu dengan menyampaikan materi melalui ceramah dan tanya 

jawab berubah peran menjadi seorang konselor atau fasilitator. Pada tahap-tahap 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together siswa lebih banyak 

belajar bersama kelompok-kelompoknya. 

Guru terlibat langsung dalam pembelajaran namun tidak mendominasi 

pembelajaran, karena siswa lebih banyak belajar bersama kelompoknya. Menurut 
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Ibrahim (2007:7) Peran aktif siswa sangat diperlukan melalui kerjasama yang 

kompleks dalam suatu kelompok belajar.  

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) mampu menjadi 

sarana yang tepat untuk mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran dan melatih siswa dalam bekerjasama dalam pembelajaran 

kelompok, sehingga siswa dapat saling membantu dalam menghadapi kesulitan 

dalam menerima materi yang diajarkan.  

 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dalam penelitian  ini selaras dengan hasil penelitian oleh beberapa 

penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya peningakatan 

hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukeni (2013) yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Numbered Head 

Together Siswa kelas V SDN Tondokerto Kecamatan Jakenan, kabupaten pati 

Semester 1/2013-2104.”  

Sukeni (2013) menyimpulkan bahwa melalui penerapan model Model 

Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika materi operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas V 

SDN Tondokerto, kecamatan Jakenan, kabupaten Pati.  

Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata hasil belajar dari 

kondisi awal (60,38%) meningkat hasil belajarnya pada siklus 1 (68,10%) 

kemudian diperbaiki lagi pada siklus II yang menujukan peningkatan hasil belajar 

yang cukup signitifikan (77,33%). 

Selanjutnya adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haris Cahyono 

Muhamad (2013) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Kelas V 

menggunakan Model Pembelajaran Numbered Head Together dan Media 

Pembelajaran SDN Tukang 02 Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 

2012/2013.”  

Haris Cahyono Muhamad (2013) menyimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Numbered Head Together dan media pembelajaran dapat 
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meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Tukang 02 tahun 

pelajaran 2012-2013.  

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa. Pada kondisi 

awal terdapat 12 siswa (60%) yang tuntas dan 8 siswa  (40%) yang tidak tuntas. 

Pada siklus 1 terjadi peningkatan 19 siswa (95%) yang tuntas dan 1 siswa (5%) 

yang tidak tuntas. Pada siklus II ketuntasan siswa meningkat menjadi 20 siswa 

(100%). 

Dari penelitian yang dilakukan dan beberapa penelitian diatas dapat 

disimpulkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga semester 1 tahun ajaran 2015/2016. Dengan demikian hipotesis penelitian 

yang menyatakan bahwa penggunaan  model pembelajaran  Numbered  Head  

Together (NHT) dapat  meningkatkan  hasil  belajar  matematika dapat terbukti. 

Dari penelitian yang dilakukan menggunakan model Numbered Head 

Together terdapat temuan-temuan yang berbeda dari penelitian yang dilakukan 

peneliti sebelumnya, temuan-temuan itu yaitu; (1) siswa tidak malu atau sungkan 

untuk bertanya pada teman kelompoknya (2) siswa aktif dalam proses 

pembelajaran hal ini tampak pada saat siswa melakukan tanya-jawab antar 

kelompok.  

Kemudian temuan  (3) adanya rasa toleransi siswa, hal ini tampak saat 

siswa saling membantu memecahkan masalah tugas yang guru berikan (4) siswa 

lebih disiplin, yang tampak pada saat siswa bergantian tanya-jawab antar 

kelompok.  

 

 

 


