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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Kondisi Awal 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Blotongan 01 Salatiga. Subyek dari 

penelitian tindakan kelas siswa kelas IV SD Negeri Blotongan 01 Salatiga 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah 27 siswa yang terdiri dari 

13 siswa laki – laki dan 14 siswa perempuan. Dengan pelaksanaan penelitian 

terdiri dari 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 2x35 menit. 

 Pada saat ini jumlah tenaga pengajar di SD Negeri Blotongan 01 

Salatiga berjumlah 12 orang yang terdiri dari: 1 Kepala Sekolah sebagai 

penanggungjawab yang dibantu dengan tenaga pengajar yang terdiri dari 6 guru 

kelas yaitu kelas 1 – 6, 1 guru Bahasa Inggris, 1 guru agama Islam, 1 guru agama 

Budha, 1 guru olahraga, dan 1 penjaga sekolah. Jumlah siswa di SD Negeri 

Blotongan 01 mulai dari kelas 1 – 6 sebanyak  150 siswa. 

 Kondisi Awal merupakan keadaan siswa sebelum penelitian tindakan 

kelas dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

yang telah dilakukan di kelas 4 SD Negeri Blotongan 01 pada Semester I Tahun 

Pelajaran 2013/2014 hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai 

hasil Ujian Tengah Semester  I pada mata pelajaran Matematika dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM<60). Hasil belajar Kondisi Awal dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Hasil Belajar Kondisi Awal 

NIlai Jumlah Siswa Persentase (%) Keterangan 

≤ 60 14 52% Tidak Tuntas 

≥ 60 13 48% Tuntas 

Jumlah 33 100%  

Nilai Rata-rata 56 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 40 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas terlihat bahwa siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM ≥60) adalah sebanyak 13 siswa (48%) sedangkan siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 14 siswa (52%). Dengan nilai 

tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah 40. 

Hasil belajar siswa pada Kondisi Awal bila disajikan dalam diagram 

lingkaran, dapat dilhat pada gambar 4.1 : 

 

 

Gambar 4.1 Diagaram Lingkaran Hasil Belajar Kondisi Awal 

 

4.2 Deskripsi Hasil Siklus I 

 Pelaksaan tindakan pada Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan, 

pertemuan pertama pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 dan pertemuan kedua  
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dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014. Masing-masing pertemuan 

dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dengan kompetensi dasar 

menjelaskan arti pecahan dan urutannya.  

4.2.1  Perencanaan Tindakan 

 Pembelajaran pada Siklus I dlaksanakan melalui 2 pertemuan dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

a. Pertemuan I 

 Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti atau observer membuat RPP 

yang sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan Numbered Heads Together( 

NHT ) dengan materi bilangan pecahan dengan SK 8.Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar, dan KD 8.1 Menentukan sifat-

sifat bangun ruang sederhana. Setelah membuat RPP peneliti menyusun lembar 

kerja siswa berdasarkan materi bilangan pecahan. Sebelum pelaksanaan tindakan 

peneliti menyiapkan pedoman observasi yang berupa lembar observasi model 

pendekatan kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

b.  Pertemuan II 

 Berdasarkan pertemuan 1 yang masih ada siswa yang tidak mengerti 

materi dengan baik maka pada pertemuan 2 peneliti membuat RPP yang telah 

didiskusikan dengan guru kelas sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan 

Numbered Heads Together( NHT ) dengan materi bilangan pecahan dengan SK 8. 

Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar, dan 

KD 8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana. Pada RPP ini ditekankan 

pada membuat siswa yang pada pertemuan 1 tidak mengerti dan masih malu untuk 

bertanya agar dapat lebih memahami dan berani untuk bertanya dan aktif dalam 

kegiatan kelompok. Setelah membuat RPP peneliti menyusun lembar kerja siswa 

berdasarkan materi bilangan pecahan. Peneliti juga membuat dan menyusun alat 

evaluasi berupa tes tertulis yang mencakup dari materi yang akan diajarkan. 

Melaksanakan tes evaluasi pada akhir pertemuan 2 Siklus I. 
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4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama (Jumat, 28 Maret 2014) 

 Sebelum guru memulai proses belajar mengajar, pertama-tama guru 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dlam pembelajaran, seperti RPP, lembar 

kerja siswa, lembar observasi, media pembelajaran, dan nomor kepala yang akan 

digunakan.  

Pada awal pembelajaran guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran, mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan presesnsi, kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian apersepsi, yaitu guru “Anak-anak, ada banyak 

benda di sekitar kita berbentuk pola, salah satunya penghapus yang saya pegang 

ini” Penghapus ini termasuk bangun ruang balok, ayo apa lagi benda-benda 

disekitar kita yang termasuk bangun ruang balok?”dilanjutkan dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.  

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, kemudian dilanjutkan kegiatan 

inti menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

Tahap 1 - Penomoran (Numbering) 

 Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 4 hingga 6 orang dan memberi mereka nomor sehingga tiap siswa 

dalam kelompok tersebut memiliki nomor berbeda. 

Tahap 2 - Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. 

Tahap 3 - Berpikir Bersama (Heads Together) 

Pada tahap ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru yang telah 

diberikan bersama teman sekelompoknya. Peneliti dan guru berkeliling 

mengamati dan membimbing kerjasama dalam kelompok.  

Tahap 4 - Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang 



67 
 

 
 

telah diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa dengan 

nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan 

jawaban atas pertanyaan dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa 

dengan nomor kepala yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran 

memaparkan jawaban atas pertanyaan dari guru. Kelompok siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan benar akan diberikan skor dan guru memberi penghargaan 

kepada kelompok siswa yang mendapat skor terbanyak. Guru juga memberikan 

kesempatan pada siswa bertanya berkaitan dengan materi yang belum dipahami 

siswa. 

Kegiatan akhir guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama 

siswa, kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan dan 

refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

b. Pertemuan Kedua (Sabtu, 29 Maret 2014) 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan II sebagai tindak lanjut dan 

perbaikan proses pembelajaran dan pemahaman siswa yang berupa hasil belajar 

pada pertemuan I, maka pada pelaksanaan pertemuan II ini peneliti menyiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran, yaitu RPP, lembar kerja 

siswa, lembar observasi, media pembelajaran, dan nomor kepala yang akan 

digunakan.  

Pada awal pembelajaran guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran, mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan presesnsi, kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian apersepsi,yaitu “ Anak-anak, ada banyak benda 

disekitar kita yang berbentuk pola, salah satunya kotak spidol yang saya pegang 

ini, Kotak spidol ini termasuk bangun ruang kubus, ayo apa lagi benda-benda 

disekitar kita yang termasuk bangu ruang kubus?”. dilanjutkan dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, kemudian dilanjutkan kegiatan 

inti menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  
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Tahap 1 - Penomoran (Numbering) 

 Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 

4 hingga 6 orang dan memberi mereka nomor sehingga tiap siswa dalam 

kelompok tersebut memiliki nomor berbeda. 

Tahap 2 - Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. 

Tahap 3 - Berpikir Bersama (Heads Together) 

Pada tahap ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru yang telah 

diberikan bersama teman sekelompoknya. Peneliti dan guru berkeliling 

mengamati dan membimbing kerjasama dalam kelompok.  

Tahap 4 - Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang 

telah diterimanya dar guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa dengan 

nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan 

jawaban atas pertanyaan dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa 

dengan nomor kepala yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran 

memaparkan jawaban atas pertanyaan dari guru. Kelompok siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan benar akan diberikan skor dan guru memberi penghargaan 

kepada kelompok siswa yang mendapat skor terbanyak. Guru juga memberikan 

kesempatan pada siswa bertanya berkaitan dengan materi yang belum dipahami 

siswa. 

Kegiatan akhir guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama 

siswa, kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan dan 

refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah itu 

pembelajaran diakhiri dengan pemberian soal evaluasi siklus I. 
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4.2.3 Hasil Pengamatan 

a. Pertemuan I 

Hasil pengamatan selama pembelajaran siklus I pertemuan I adalah sebagai 

berikut: 

 Pada kegiatan awal guru sudah memberikan apersepsi dan menjelaskan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang kan digunakan. Akan tetapi guru 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan Secara 

keseluruhan guru sudah cukup baik dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT.  

 Guru juga belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

berkaitan dengan materi yang belum dipahami. Guru belum melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan siswa. Dalam kegiatan diskusi kelompok masih 

ada siswa yang pasif dalam mengikuti diskusi kelompok, dengan hanya beberapa 

siswa saja yang mengerjakan lKS sehingga siswa yang dipanggil nomor 

kepalanya untuk menjawab pertanyaan tidak dapat mempertanggungjawabkan 

jawaban dari kelompoknya. Ada beberapa siswa yang masih kurang tertib dalam 

mengikuti pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT seperti nomor kepala yang sudah disediakan guru yang 

seharusnya dipakai di kepala dilepas atau diiikat ditangan. Siswa masih belum 

terbiasa maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil diskusi yang telah dilakukan 

dan beberapa siswa masih ada yang kurang percaya diri saat menjawab pertanyaan 

dari guru saat dipanggil nomor kepalanya. 

 Pada saat pembelajaran siklus I pertemuan I berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas selain kelas V untuk mengamati jalannya 

pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar 

pengamatan/observasi yang telah disediakan. Lembar pengamatan/observasi 

tersebut meliputi item untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. 

 Analisis penelitian setelah pembelajaran diperoleh hasil 

pengamatan/observasi yang dilakukan oleh observer terhadap guru dan aktivitas 

siswa secara keseluruhan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
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NHT dapat dilihat pada lampiran lembar observasi guru dan siswa siklus I 

pertemuan I. Oleh karena itu berdasarkan lembar hasil observasi guru dan siswa 

penerapan model pembelajaran NHT pada siklus I pertemuan I masih banyak 

kekurangan dan kelemahan sehingga akan diperbaiki pada siklus I pertemuan II. 

b. Pertemuan II 

Pada siklus I pertemuan II ini kegiatan pembelajaran sudah mulai berjalan 

dengan baik. Hasil pengamatan/observasi selama pembelajaran siklus I pertemuan 

II adalah sebagai berikut : 

1. Pada kegiatan awal guru sudah melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru juga 

menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

2. Akan tetapi guru masih belum memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya berkaitan dengan materi yang belum dipahami. 

3. Siswa sudah mulai berantusias dalam mengikuti pembelajaran 

Matematika dan ikut berpartisipasi dalam kelompok. 

4. Masih ada siswa yang kurang tertib dalam menggunakan nomor kepala 

yang harus digunakan sesuai model pembelajaran kooperatif NHT. 

5. Siswa juga sudah mulai tertib dan aktif dalam melaporkan hasil diskusi 

dan menjawab pertanyaan dari guru sesuai nomor yang dipanggil. 

6. Masih ada beberapa siswa yang belum dapat mempertanggungjawabkan 

hasil jawaban sesuai nomor kepala yang harus menjawab pertanyaan.  

 Pada saat pembelajaran siklus I pertemuan II berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas selain kelas V untuk mengamati jalannya 

pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar 

pengamatan/observasi yang telah disediakan. Lembar pengamatan/observasi 

tersebut meliputi item untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Dari hasil observasi tersebut siswa sudah antusias dan 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Matematika dengan menggunakan  

model pembelajaran  kooperatif ti NHT. Guru juga sudah lebih optimal dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
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 Analisis penelitian setelah pembelajaran diperoleh hasil 

pengamatan/observasi yang dilakukan oleh observer terhadap guru dan aktivitas 

siswa secara keseluruhan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dapat dilihat pada lampiran lembar observasi guru dan siswa siklus I 

pertemuan II. Hasil observasi akan digunakan sebagai pemantapan pada siklus I 

akan diperbaiki kelemahan dan kekurangannya pada siklus II. 

4.2.4 Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I ini berupa hasil tes evaluasi siswa. 

a. Hasil Belajar Siswa 

Guru memberikan evaluasi pada pertemuan II pada akhir siklus I. Hasil 

belajar  siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2 : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Belajar Siklus I 

 

Hasil Belajar Siklus I bila disajikan dalam diagram lingkaran dapat dilihat 

pada gambar 4.2 : 

  

Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) Keterangan 

≤ 60 2 7% Tidak Tuntas 

≥ 60 25 97% Tuntas 

Jumlah 27 100%  

Nilai Rata-rata 81,6 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 35 
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Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Hasil Belajar Siklus I 

 Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2, diketahui bahwa siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar (KKM ≥60) adalah sebanyak 25 siswa (93%) 

sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 2 siswa (7%). 

Dengan nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 35. 

 

4.2.5 Refleksi  

Refleksi pada siklus I yang telah dilaksanakan difokuskan pada berbagai 

hambatan dan permasalahan yang terjadi. Adapun hambatan dan permasalahan 

adalah sebagai berikut: 

1) Hasil observasi kinerja guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru sudah 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memanfaatkan 

media dan kegiatan inti pembelajaran dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

2) Hasil observasi siswa pada pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Pada pertemuan pertama,aktivitas 

siswa mendapatkan jumlah skor 42 , sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 

46 . 

3) Hasil belajar rata-rata siklus I pada penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata 

nilai siswa 82, siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa (93%) dan siswa yang 

93%

7%

Tuntas

Tidak Tuntas
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tidak tuntas sebanyak 2 siswa (7%) dengan nilai berada di bawah KKM yaitu 

60.  

4) Dalam kegiatan pembentukan kelompok siswa masih ribut sendiri dan 

membuat suasana di kelas menjadi ramai. 

5) Dalam kegiatan diskusi kelompok masih ada siswa yang pasif dalam mengikuti 

diskusi kelompok, dan hanya beberapa siswa yang mengerjakan LKS sehingga 

siswa yang dipanggil nomor kepalanya untuk menjawab pertanyaan tidak dapat 

mempertanggungjawabkan jawaban dari kelompoknya. 

6) Ada beberapa siswa yang masih kurang tertib dalam mengikuti pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT seperti 

nomor kepala yang sudah disediakan guru yang seharusnya dipakai di kepala 

dilepas. 

7) Beberapa siswa masih ada yang kurang percaya diri saat menjawab pertanyaan 

dari guru saat dipanggil nomor kepalanya. 

Dari berbagai hambatan dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 

pembelajaran siklus I maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan 

di siklus berikutnya yaitu pada siklus II, maka hal-hal yang perlu diperbaiki tahap 

pelaksanaan siklus berikutnya adalah: 

1) Guru harus menertibkan siswa di saat pembentukan kelompok. 

2) Guru  harus menertibkan siswa agar siswa menggunakan nomor kepalanya 

dengan benar. 

3) Guru meminta kepada semua untuk aktif dalam berdiskusi dan menyatukan 

pendapat mereka, karena penyelesaian LKS dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru adalah tanggung jawab seluruh anggota kelompok.  

4) Guru memberikan motivasi agar siswa lebih percaya diri dalam melaporkan 

hasil diskusi dan menjawab pertanyaan guru. 

4.3 Deskripsi Hasil Siklus II 

Setelah melihat kekurangan, kelemahan, dan kelebihan dalam siklus I, 

perencanaan pembelajaran pada siklus II ini sebagai penyempurnaan dan tindak 

lanjut dari kekurangan yang terjadi pada siklus I. Pelaksaan tindakan pada Siklus 
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II dilaksanakan dua kali pertemuan, pertemuan pertama pada hari Selasa tanggal 

17 April 2014 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 

2014. Masing-masing pertemuan dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran (2 x 35 

menit) dengan KD Menentukan jaring-jaring balok dan kubus. 

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

a. Pertemuan I 

Peneliti atau observer membuat RPP yang telah didiskusikan dengan guru 

kelas sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan Numbered Heads Together 

(NHT) dengan materi bilangan pecahan dengan SK 8.  Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan hubungan antarbangun datar, dan KD 8.2 Menentukan 

jaring-jaring balok dan kubus. Setelah membuat RPP peneliti menyusun lembar 

kerja siswa berdasarkan materi bilangan pecahan. Sebelum pelaksanaan tindakan 

peneliti menyiapkan pedoman observasi yang berupa lembar observasi model 

pendekatan kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Pelaksanaan 

penelitian Siklus II ini lebih difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa dan 

keaktifan siswa dalam kerja kelompok dan interaksi siswa dengan guru. 

b. Pertemuan II 

Perencanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan II sebagai tindak lanjut 

dan perbaikan dari kekurangan/ kelemahan pada pertemuan I maka pada 

perencanaan pertemuan II masih sama dengan pertemuan I. Sebelum 

melaksanakan siklus II pertemuan II, maka peneliti menyiapkan segala sesuatu 

yang menunjang proses pembelajaran diantaranya RPP pertemuan II, lembar kerja 

siswa, lembar observasi, media pembelajaran, serta nomor kepala yang digunakan 

kelompok sesuai model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

Pembelajaran yang dilakukan meliputi kegiatan inti yang sesuai dengan 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT : penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, menjawab pertanyaan dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit. 
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Kegiatan akhir dilakukan dengan memberikan penghargaan terhadap 

kelompok siswa yang mendapat skor terbanyak. Guru menarik kesimpulan dan 

refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah dipelajari dengan melibatkan 

siswa. setelah menarik kesimpulan guru memberikan soal evaluasi siklus II 

kepada siswa. 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan siklus II ini sebagai tindak lanjut, penyempurnaan, 

dan pemantapan pada siklus I. Pelaksanaan pada siklus II ini terdiri dari dua 

pertemuan, yaitu pertemuan I dan pertemuan II. Masing-masing pertemuan 

berlangsung 70 menit (2x35menit). Pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 17 

April 2014, pertemuan II dilaksanakan pada hari Selasa, 22 April 2014. 

a. Pertemuan I 

Sebelum proses pembelajaran dimulai guru menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti RPP, lembar kerja siswa, lembar 

observasi, media pembelajaran, dan nomor kepala yang akan digunakan. Pada 

awal pembelajaran guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran, mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan presesnsi, kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian apersepsi, yaitu Guru bertanya kepada siswa Anak 

–anak,tentu kalian masih ingat gambar bangun ruang balok bukan? siapa yang 

masih ingat tentang sifat-sifat bangun ruang balok?” “siapa ingat bagaimana sifat-

sifat dari bangun ruang balok?”dilanjutkan dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai.  

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, kemudian dilanjutkan kegiatan 

inti menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

Tahap 1 - Penomoran (Numbering) 

 Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 4 hingga 6 orang dan memberi siswa nomor kepala sehingga tiap 

siswa dalam kelompok tersebut memiliki nomor berbeda. 
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Tahap 2 - Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok dengan memberikan lembar kerja siswa dan alat-alat yang digunakan 

untuk melakukan percobaan menunjukkan sifat-sifat cahaya apabila mengenai 

cermin datar, cekung, dan cembung. Kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada tiap-tiap kelompok untuk menemukan jawaban dan guru memperhatikan 

siswa agar lebih aktif dalam diskusi kelompok. 

Tahap 3 - Berpikir Bersama (Heads Together) 

Pada tahap ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru yang telah 

diberikan bersama teman sekelompoknya. Peneliti dan guru berkeliling 

mengamati dan membimbing kerjasama dalam kelompok. 

Tahap 4 - Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil siswa yang memiliki nomor kepalas yang sama dari tiap-

tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan melaporkan hasil diskusi dan memberi 

jawaban atas pertanyaan yang telah diterima dari  guru dan guru memberi 

motivasi agar siswa lebih percaya diri. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa 

dengan nomor kepala yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran 

memaparkan jawaban atas pertanyaan dari guru. Kelompok siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan benar akan diberikan skor dan guru memberi penghargaan 

kepada kelompok siswa yang mendapat skor terbanyak. Guru juga memberikan 

kesempatan pada siswa bertanya berkaitan dengan materi yang belum dipahami 

siswa. 

Kegiatan akhir guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama siswa, 

kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan dan refleksi 

terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung.  

b. Pertemuan II 

Pelaksanaan tindakan siklus II pada pertemuan II sebagai tindak lanjut dan 

perbaikan proses pembelajaran dan pemahaman siswa yang berupa hasil belajar 

pada pertemuan I, maka pada pelaksanaan pertemuan II ini peneliti menyiapkan 

segala seuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran, yaitu RPP, lembar kerja 
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siswa, lembar observasi, media pembelajaran, dan nomor kepala yang akan 

digunakan.  

Pada awal pembelajaran guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran, mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan presesnsi, kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian apersepsi, yaitu guru bertanya pada siswa Anak –

anak,tentu kalian masih ingat gambar bangun ruang balok bukan? “siapa yang 

masih ingat tentang sifat-sifat bangun ruang kubus?” “siapa ingat bagaimana sifat-

sifat dari bangun ruang kubus?”dilanjutkan dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai.  

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, kemudian dilanjutkan kegiatan 

inti menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

Tahap 1 - Penomoran (Numbering) 

 Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 4 hingga 6 orang dan memberi siswa nomor kepala sehingga tiap 

siswa dalam kelompok tersebut memiliki nomor berbeda. 

Tahap 2 - Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok dengan memberikan lembar kerja siswa dan alat-alat yang digunakan 

untuk melakukan percobaan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kemudian guru 

memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk menemukan jawaban 

dan guru memperhatikan siswa agar lebih aktif dalam diskusi kelompok. 

Tahap 3 - Berpikir Bersama (Heads Together) 

Pada tahap ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru yang telah 

diberikan bersama teman sekelompoknya. Peneliti dan guru berkeliling 

mengamati dan membimbing kerjasama dalam kelompok. 

Tahap 4 - Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil siswa yang memiliki nomor kepalas yang sama dari tiap-

tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan melaporkan hasil diskusi dan memberi 

jawaban atas pertanyaan yang telah diterima dari  guru dan guru memotivasi siswa 
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agar lebih percaya diri. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa dengan nomor 

kepala yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan 

jawaban atas pertanyaan dari guru. Kelompok siswa yang menjawab pertanyaan 

dengan benar akan diberikan skor dan guru memberi penghargaan kepada 

kelompok siswa yang mendapat skor terbanyak. Guru juga memberikan 

kesempatan pada siswa bertanya berkaitan dengan materi yang belum dipahami 

siswa. 

Kegiatan akhir guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama 

siswa, kemudian guru memberikan kesempatan siswa yang harus menyimpulkan 

dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah itu 

pembelajaran diakhiri dengan pemberian soal evaluasi siklus II. 

4.3.3 Hasil Pengamatan 

a. Pertemuan I 

Hasil pengamatan selama pembelajaran siklus II pertemuan I adalah sebagai 

berikut: 

Guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan baik. Secara keseluruhan semua 

aspek sudah dilaksanakan oleh guru. Semua siswa sudah siap ketika guru 

memanggil nomor kepala ketika mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari guru. Beberapa siswa masih belum tertib dalam menggunakan nomor kepala. 

 Pada saat pembelajaran siklus II pertemuan I berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas selain kelas V untuk mengamati jalannya 

pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar 

pengamatan/observasi yang telah disediakan. Lembar pengamatan/observasi 

tersebut meliputi item untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. 

 Analisis penelitian setelah pembelajaran diperoleh hasil 

pengamatan/observasi yang dilakukan oleh observer terhadap guru dan aktivitas 

siswa secara keseluruhan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dapat dilihat pada lampiran lembar observasi dang guru siklus II pertemuan 

I. Pembelajaran Matematika sudah diterapkan dengan baik. 
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b. Pertemuan II 

Pada siklus II pertemuan II ini kegiatan pembelajaran berjalan dengan 

sangat baik. Hasil pengamatan/observasi selama pembelajaran siklus II pertemuan 

II adalah sebagai berikut : 

Guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya berkaitan 

dengan materi yang belum dipahami setelah pembelajaran dilaksanakan dan guru 

juga sudah melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa. Hasil 

observasi siswa pada pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam belajar. Pada pertemuan pertama,aktivitas siswa 

mendapatkan jumlah skor 49, sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 56 . 

Dalam kegiatan diskusi kelompok siswa sangat aktif dalam bekerjasama dan 

sudah dapat mempertanggungjawabkan hasil jawaban diskusi kelompok. Siswa 

sudah percaya diri dan berani untuk melaporkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan dan menjawab pertanyaan dari guru saat dipanggil nomor kepalanya. 

Siswa sangat antusias ketika guru akan menunjuk secara acak nomor kepala 

mereka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

karena kelompok yang berhasil mendapatkan skor terbanyak akan dapat hadiah. 

Masing-masing kelompok berlomba untuk mendapatkan skor. 

 Pada saat pembelajaran siklus II pertemuan II berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas selain kelas V untuk mengamati jalannya 

pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar 

pengamatan/observasi yang telah disediakan. Lembar pengamatan/observasi 

tersebut meliputi item untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Dari hasil observasi tersebut siswa sudah antusias dan 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Matematika dengan menggunakan  

model pembelajaran  kooperatif tipe NHT. Guru sangat optimal dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 Analisis penelitian setelah pembelajaran diperoleh hasil 

pengamatan/observasi yang dilakukan oleh observer terhadap guru dan aktivitas 

siswa secara keseluruhan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran lembar observasi guru dan 
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siswa siklus II pertemuan II. Guru sudah sangat baik dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT karena semua aspek telah diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Pada hasil observasi siswa jumlah total skor meningkat 

menjadi 64 dan berkategori sangat baik dibanding siklus I yang masih berkategori 

baik. Dalam siklus II siswa sangat berantusias dalam mengiktui pembelajaran 

Matematika. 

4.3.4 Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II  ini sama seperti siklus yaitu 

berupa hasil tes evaluasi belajar siswa. 

Pada pertemuan I dan II siklus II guru menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Guru 

memberikan evaluasi pada pertemuan II pada akhir siklus II. Berikut merupakan 

hasil belajar IPA siklus II dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

NIlai Jumlah Siswa Persentase (%) Keterangan 

≤ 60 0 0% Tidak Tuntas 

≥ 60 27 100% Tuntas 

Jumlah 27 100%  

Nilai Rata-rata                               84,6 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 75 

 

Bila disajikan dalam diagram lingkaran hasil belajar siswa siklus II dapat 

dilihat pada gambar 4.3: 
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Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan tabel 4.3dan gambar 4.3 diketahui bahwa hasil belajar siswa 

tuntas 100% atau mencapai KKM. 

4.3.5 Refleksi  

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II dari pertemuan 

I dan II maka selanjutnya diadakan refleksi dari segala kegiatan dalam proses 

pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi pertemuan I, II, dan hasil 

belajar siswa sertas minat belajar siswa pada akhir siklus I. Refleksi ini digunakan 

sebagai bahan pemantapan dengan membandingkan apakah hasil tindakan dalam 

proses pembelajaran indikator kinerja siklus I mengalami perbaikan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan observasi pada siklus 

II maka diperoleh antara lain sebagai berikut: 

a. Hasil observasi kinerja guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT secara garis besar 

lebih baik dan mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Hal tersebut bisa 

dilihat pada lembar observasi yang semua aspek pengamatan yang dilakukan 

oleh observer terhadap guru yang melakukan pembelajaran telah dilaksanakan 

secara keseluruhan. 

b. Hasil observasi siswa pada penelitian siklus II juga lebih baik dibanding siklus 

I. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

belajar. Pada pertemuan pertama mendapatkan jumlah skor  62 dengan kriteria 

100%

0%

Tuntas

Tidak Tuntas
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sangat baik, sedangkan pada pertemuan kedua skor terjadi peningkatan menjadi 

64 dengan kriteria sangat baik.  

c. Hasil belajar rata-rata siklus II pada penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata 

nilai siswa 84, siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa (100%) dengan nilai 

berada di atas KKM yaitu ≥60.  

d. Guru juga sudah memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya berkaitan 

dengan materi yang belum dipahami setelah pembelajaran dilaksanakan dan 

guru juga sudah melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa. 

e. Dalam kegiatan diskusi kelompok masih ada siswa aktif dalam bekerjasama 

dan sudah dapat mempertanggungjawabkan hasil jawaban diskusi kelompok. 

f. Siswa sudah percaya diri dan berani untuk melaporkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan dan menjawab pertanyaan dari guru saat dipanggil nomor kepalanya. 

g. Siswa sangat antusias ketika guru akan menunjuk secara acak nomor kepala 

mereka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

karena kelompok yang berhasil mendapatkan skor terbanyak akan dapat 

hadiah. 

h. Masing-masing kelompok berlomba untuk mendapatkan skor. 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui 

peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hal-hal yang dapat dilihat 

peningkatannya yaitu pada hasil belajar siswa. 

4.4.1 Hasil Belajar Siswa 

Rekapitulasi Hasil belajar siswa berdasarkan Hasil belajar Kondisi Awal, 

hasil belajar siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.3: 
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Tabel 4.3 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa  

Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 

No 
Ketuntasan 

Belajar 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

1. Tuntas 13 48% 25 93% 27 100% 

2. Belum Tuntas 14 52% 2 7% 0 0% 

 Jumlah 27 100% 27 100% 27 100% 

 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar siswa.. 

Terbukti untuk klasifikasi tuntas, sebelum diadakan tindakan yang tuntas hanya 

13 siswa. sedangkan setelah siklus I jumlah siswa yang tuntas ada 25 siswa dan 

setelah siklus II jumlah siswa yang tuntas ada 27 siswa. ini membuktiksan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Rekapitulasi perbandingan hasil belajar pada Kondisi Awal, siklus I, dan 

siklus II jika disajikan ddalam diagaram batang dapat dilihat pada gambar 4.4: 

 

Gambar 4.4 Diagram Batang Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

 

 Penggunaan metode ceramah masih digunakan di SD Negeri  

Blotongan 01. Karena itulah hasil belajar khususnya matematika di SD Negeri 

Blotongan 01 masih terlalu rendah dan belum memenuhi KKM yang telah 
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ditetapkan oleh pihak sekolah. Sehingga perlu adanya metode pembelajaran yang 

dapat menggugah minat belajar siswa sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Oemar Hamalik ( 2004:27 ) “ 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. 

Numbered Heads Together(NHT) merupakan tipe model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT pada dasarnya merupakan varian 

diskusi kelompok, ciri khasnya menunjuk seorang siswa yang mewakili 

kelompoknya tanpa memberi tahu dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya. Cara ini menjamin keterlibatan semua siswa agar mereka selalu 

aktif dan memperhatikan dengan baik setiap pembelajaran berlangsung. Sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Triatno ( 2009 : 82 ) bahwa NHT merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memunculkan interaksi antar 

siswa agar dapat bekerja sama dan saling bertanggung jawab.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran Matematika dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan karena Model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT mempunyai beberapa kelebihan, seperti : 1) Setiap siswa 

menjadi siap semua, yang artinya dengan dipanggilnya nomor kepala secara acak 

oleh guru siswa akan menyiapkan jawaban. 2) Dapat melakukan diskusi dengan 

bersungguh-sungguh, artinya semua siswa akan melakukan diskusi secara 

sungguh-sungguh karena setiap siswa harus dapat mempertanggung jawabkan 

jawaban mereka ketika nomor kepala mereka dipanggil oleh guru. 3) Siswa yang 

pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai, artinya siswa yang kurang 

pandai dalam kelompok dapat dibantu menjawab pertanyaan oleh siswa yang 

pandai (Hamdani, 2010:90). 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya karena sama-sama meneliti dengan menggunakan Number Head 

Together (NHT). Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Sri Rahayu (2011) yang 

berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Bilangan Pecahan melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) pada Siswa Kelas 
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IV SDN Jimbe 03 Kabupaten Blitar”. Peningkatan proses belajar siswa pada 

siklus I yaitu 66% dan meningkat pada siklus II menjadi 92%.  

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni 

Farida (2011) dalam skripsinya berjudul  “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Model NHT (Numberred Heads Together) pada Siswa Kelas V SD N 1 

Wajakkidul Kabupaten Tulungagung” Pada tahap Kondisi Awal ketuntasan hasil 

belajar siswa adalah 35,3%. Kemudian meningkat pada siklus I hasil belajar 

ketuntasan belajar siswa adalah 70,6%. Pada pembelajaran siklus II, ketuntasan 

belajar siswa adalah 94,1%.  

 




