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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran Numbered Head together (NHT)

1. Pengertian Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu

pendekatan yang dikembangkan oleh Kagan, untuk melibatkan banyak siswa

dalam memperoleh materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran.1 Menurut Ibrahim model NHT adalah

“bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, yang menekankan pada

struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi

siswa”.2 Lebih lanjut Lie berpendapat bahwa:

Teknik belajar mengajar kepala bernomor Numbered Head Together
merupakan teknik memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling
membagikan ide- ide atau gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang
paling tepat. Selain itu, teknik ini bisa digunakan dalam semua mata
pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.3

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Numbered

Head Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran dimana siswa dibagi

menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 3-5 orang dan setiap anggota

kelompok diberi nomor dari nomor kecil sampai dengan nomor besar (1-5) untuk

bekerja sama dalam kelompok yang diharapkan setiap anggota bertanggung jawab

untuk menelaah materi yang disajikan. Kemudian model pembelajaran tipe NHT

juga cocok untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang.

1Nurmala, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Model
Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Siswa Kelas IX.5 SMP Negeri 2 Metro Tahun
Pelajaran 2012/2013”, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro 4. No.1 (2016): h. 66.

2 M. Ibrahim, dkk, Pembelajaran Kooperatif (Surabaya : University Press, 2000), h. 25.
3 Anita Lie, Cooperative Learning (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 59.
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2. Tujuan Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Herdian mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam

pembelajaran NHT yaitu:

a) Hasil belajar akademik structural, yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik.

b) Pengakuan adanya keragaman, bertujuan agar siswa dapat menerima
teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang.

c) Pengembangan keterampilan sosial bertujuan untuk mengembangkan
keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain
berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau
menjelaskan ide atau pendapat dan bekerja dalam kelompok.4

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan dari penerapan model pembelajaran

NHT yaitu untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan

pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga dapat

mempengaruhi hasil belajarnya. Kemudian adanya pengakuan keragaman dari

siswa bahwa setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, memiliki

kelebihan dan kekurangan sehingga pada saat mengikuti pembelajaran siswa

menjadi aktif, berbagi dengan temannya dan dapat mengahargai pendapat orang

lain.

3. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head

Together (NHT)

Setiap model pembelajaran memiliki sintaks terstruktur dalam

pelaksanaannya. Sintaks pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus

dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Sehingga proses

4Herdian, Model Pembelajaran NHT (Numbered Head Together) Jakarta:2009,
http://herdy07.wordpress.com/2009/04/22/model-pembelajaran nhtnumbered- head-together/NHT
(di akses tanggal 15 desember 2016).
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pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan terencana.5 Hamdani

mengemukakan bahwa NHT memiliki langkah-langkah seperti berikut.

a) Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.

b) Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk
mengerjakannya.

c) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa
setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya.

d) Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.

e) Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan, kemudian menunjuk
nomor lain.

f) Kesimpulan.6

Kurniasih dan Berlin menyatakan bahwa NHT memiliki langkah-langkah

pembelajaran seperti berikut:

a) Membentuk kelompok secara homogen.
b) Setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa.
c) Setiap anggota memiliki satu nomor.
d) Guru mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok.
e) Salah satu nomor dapat mewakili kelompok untuk mempresentasikan

hasil diskusi.7

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa akan

menggunakan langkah-langkah pembelajaran NHT yang dikemukakan oleh

Hamdani. Siswa dibentuk kelompok, masing-masing siswa diberi nomor dan

mereka bertanggung jawab atas nomor yang dipegangnya, siswa berdiskusi

dengan teman kelompoknya untuk menjawab tugas yang telah diajukan oleh

gurunya serta salah satu dari mereka yang ditunjuk guru dapat mewakili teman

5Maya Safitri, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head
Together Dengan Media Gambar Pada Pembelajaran Ips Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil
Belajar Siswa Kelas IVB SD Negeri 2 Sumber Bahagia” (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), h. 28.

6Hamdani, Strategi Belajar Mengajar ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 89-90.
7Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran (Untuk

Peningkatan Profesionalitas guru) (Jakarta: Kata Pena, 2015), h. 29.
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kelompoknya untuk menjawab soal atau mempresentasikan hasil diskusinya.

Lebih jelasnya langkah-langkah penerapan model pembelajaran NHT dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Tipe Numbered Head Together
Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Fase 1
Penomora

n

Guru membagi peserta didik
kedalam kelompok 3-5
orang dan kepada setiap
anggota kelompok diberi
nomor antara 1-5.

Siswa membentuk kelompok
sesuai dengan arahan dariguru dan
setiap siswa memegang nomor
yang telah dibagikan.

Fase 2
Pengajuan
pertanyaan

Guru mengajukan sebuah
pertanyaan kepada peserta
didik atau guru membagikan
LKS kepada setiap
kelompok.

Siswa mendengarkan pertanyaan
atau menerima LKS yang
diberikan oleh guru.

Fase 3
Berpikir
bersama

Guru membantu atau
mengarahkan siswa dalam
kerja kelompok.

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

Fase 4
Menjawab

Guru memanggil satu
nomor tertentu untuk
menjawab pertanyaan.

peserta didik yang nomornya
sesuai mengacungkan tangannya
dan mencoba untuk menjawab
pertanyaan.

Sumber : Trianto8

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe

Numbered Head Together

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh

sebab itu tidak ada model pembelajaran yang dianggap sempurna. Setelah kita

mengetahui kelebihan dan kekurangannya, diharapkan kita mampu

mengoptimalkan kelebihan dari model pembelajaran yang hendak digunakan,

8Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan Dan
Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta : Prenada Nadia
Group, 2009), h.82.
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serta mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan

pembelajaran.

Hamdani berpendapat bahwa kelebihan dan kekurangan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai berikut:

a) Kelebihan
1. Setiap siswa menjadi siap semua.
2. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.
3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

b) Kekurangan
1. Kemungkinan nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru.
2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.9

Kurniasih dan Berlin berpendapat bahwa kelebihan dan kekurangan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah:

a) Kelebihan
1. Dapat meningkatkan prestasi siswa.
2. Mampu memperdalam pemahaman siswa.
3. Melatih tanggung jawab siswa.
4. Menyenangkan siswa dalam belajar.
5. Mengembangkan rasa ingin tahu siswa.
6. Meningkatkan rasa percaya diri siswa.
7. Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerja sama.
8. Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi.
9. Menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan tidak pintar.
10. Tercipta suasana gembira dalam belajar dengan demikian

meskipun saat pembelajaran menempati jam terakhir pun, siswa tetap
antusias belajar.

b) Kekurangan
1. Ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada

anggotanya (bila kenyataannya siswa lain kurang mampu menguasai
materi).

2. Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada
temannya untuk mencarikan jawabannya.

3. Apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya,
tentu saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomer
selanjutnya.10

9Hamdani, op. cit., h. 90.
10Imas Kurniasih dan Berlin Sani, op. cit., h. 30.
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Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki banyak kelebihan, yaitu membuat

siswa lebih siap semua dalam proses belajar, rasa saling memiliki dan kerja sama

antara siswa yang pintar dengan yang tidak pintar sehingga dalam proses

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika terciptanya suasana

gembira sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun kelemahannya

akan terlihat ketika model kooperatif tipe NHT belum dapat diterapkan dengan

baik.

B. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya yaitu: (a) ketrampilan dan kebiasaan; (b)

pengetahuan dan pengertian; (c) sikap dan cita-cita yang masing-masing golongan

dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah.11 Oemar Hamalik

menyatakan bahwa “hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”.12 Arikunto mengatakan “hasil

belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak

dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur”.13 Lebih lanjut menurut

Bloom sebagaimana yang dikutip oleh Nana Sudjana  mengemukakan bahwa

11Ngatini, “Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Matematika Tentang Fungsi Melalui
Model Pembelajaran Numbered Head Together Bagi Siswa SMP,” Jurnal Manajemen Pendidikan
7, no. 2, (Juli 2012): h. 153.

12Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 30.
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka

Cipta, 1990), h. 133.
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“secara garis besar, membagi hasil belajar menjadi tiga aspek yaitu aspek kognitif,

aspek afektif, dan psikomotor”.14 Hasil belajar dapat dilihat dari hasil ulangan

harian (tes formatif ), nilai ulangan tengah semester (subtes sumatif), dan ulangan

semester (tes sumatif).15

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses pembelajaran yang dapat diambil

dari nilai ulangan harian, ulangan tengah semester dan nilai akhir semester. Hasil

belajar juga merupakan kemampuan, ketrampilan yang di peroleh siswa setelah

mereka menerima perlakuan yang di berikan oleh guru sehingga dapat

mengkontruksi pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Slameto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar yaitu:

a) Faktor internal (faktor dari dalam siswa) meliputi:
1. Faktor jasmani yang mencakup kesehatan dan cacat tubuh.
2. Faktor psikologi yang mencakup dari intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motif, kematangan dan kesiapan.
3. Faktor kelelahan

b) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) meliputi:
1. Faktor keluarga yang mencakup cara orang tua mendidik, relasi antara

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan
latar belakang kebudayaan.

2. Faktor sekolah yang mencakup dari metode mengajar guru,
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,
disiplin sekolah, alat dan media pelajaran, waktu sekolah, standar
belajar di atas ukuran, dan tugas rumah.

14Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaya
Rusdakarya, 1995), h. 22.

15Ahmad Jamalong, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Kooperatif NHT
di Kelas X SMA Negeri 1 Beduai Kabupaten Sanggau”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 18,
no. 4 (Desember 2012): h. 399.
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3. Faktor masyarakat yang mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat
media massa, taman bergaul, dan bentuk masyarakat.16

Berdasarkan pendapat di atas bahwa faktor yang mempengaruhi hasil

belajar siswa yaitu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri dan juga dapat berasal

dari luar siswa seperti sekolah dan keluarga. Sehingga dalam proses pembelajaran

diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua siswa demi

mewujudkan tujuan pembelajaran khususnya hasil belajar siswa.

C. Mata Pelajaran Matematika

1. Pengertian Matematika

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau menelaah

bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan di

antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur-struktur serta hubungan-

hubungan, tentu saja diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep yang terdapat

di dalam matematika itu.17 Definisi atau pengertian tentang matematika oleh

beberapa pakar yang diungkapkan oleh R. Soedjadi yaitu:

a) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir
secara sistematik.

b) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.
c) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan

berhubungan dengan bilangan.
d) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan

masalah tentang ruang dan bentuk.
e) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.
f) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.18

16Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), h. 54.

17Herman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang:
Universitas Negeri Malang, 2003), h. 123

18R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini
Menuju Harapan Masa Depan, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000), h.11
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Dijelaskan pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “matematika

adalah hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam

penyelesaian masalah mengenai bilangan”.19

Menurut Depdikbud matematika adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat
dan hubungan antara bilangan, himpunan dan ukuran serta bentuk-bentuk
seperti berhubungan dengan bilangan atau himpunan.20

Berdasarkan beberapa pengertian matematika diatas dapat disimpulkan

bahwa matematika adalah suatu ilmu tentang bilangan, himpunan dan ukuran

yang menggunakan cara bernalar deduktif tetapi juga tidak melupakan cara

berfikir induktif. Matematika merupakan ilmu yang mempelajari logika, bentuk,

susunan, besaran, konsep-konsep aljabar, geometri, kalkulasi penalaran logika dan

berhubungan dengan bilangan yang memiliki aturan-aturan yang ketat dan berdiri

sendiri tanpa bergantung pada bidang studi lain.

2. Tujuan Matematika

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut:

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah.

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

19Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga) (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), h. 723.

20Depdikbud, Pedoman Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar (Jakarta: Dirjen Dikti,
1981), h. 172.
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e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan
masalah.21

Menurut Cornelius sebagaimana yang dikutip Mulyono Abdurahman

mengemukakan lima alasan pentingnya belajar matematika karena matematika

merupakan sarana untuk :

a) Berfikir jelas dan logis.
b) Memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
c) Mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman.
d) Mengenal dan mengembangkan kreativitas.
e) Meningkatkan kesadaran terhadap perkembangaan budaya.22

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa tujuan dari diajarkannya

mata pelajaran matematika karena mengingat betapa pentingnya matematika

dalam kehidupan sehari-hari serta dapat melatih siswa dalam memecahkan

masalah khususnya yang berhubungan dengan angka, bilangan dan lain

sebagainya.

3. Kegunaan Matematika

Matematika mempunyai banyak kegunaan diantanya adalah:

a) Matematika sebagai pelayan ilmu yang lain.

Banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari

matematika. Contoh: Penemuan dan pengembangan Teori Mendel dalam

Biologi melalui konsep Probabilitas, perhitungan dengan bilangan imajiner

digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan, dengan

matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir

21Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Jakarta:
Direktorat Jenderal Manajeman Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008), h. 134.

22Mulyono Abdurahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Dikti,
2007), h. 38.
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jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom, dalam ilmu

kependudukan, matematika digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk

dll.

b) Matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam

kehidupan sehari-hari. Contoh: Memecahkan persoalan dunia nyata,

mengadakan transaksi jual beli, maka manusia memerlukan proses perhitungan

matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya,

menghitung luas daerah, menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke

tempat yang lain, menghitung laju kecepatan kendaraan dan lain sebagainya.23

4. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

Menurut Erman Suherman “matematika sekolah dimasukkan sebagai

bagian matematika yang diberikan untuk dipelajari siswa sekolah (formal) yaitu

siswa SD, SLTP, SLTA”.24 Pengajaran matematika di sekolah memiliki beberapa

tujuan, antara lain sebagai berikut:

a. Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya
melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan
kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsisten.

b. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi intuisi dan
penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa
ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba.

c. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Mengembangkan
kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan, catatan grafik, peta,
diagram dalam menjelaskan gagasan.25

Sesuai dengan tujuan pendidikan matematika di sekolah, matematika

sekolah berperan:

23 Hakikat Matematika dan Pembelajarannya di SD, h. 9.
24Erman Suherman, Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar Matematika (Jakarta:

Universitas Terbuka, 1993), h. 134.
25Ahmad Sugandi, Teori Pembelajaran (Semarang: UNES, 2004), h. 19.
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a. Untuk mempersiapkan anak didik agar mampu menghadapi perubahan

keadaan di dalam kehidupan dunia yang senantiasa berubah, melalui

latihan bertindak atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan

cermat, objektif, kreatif, efektif dan diperhitungkan secara analisis

sintesis.

b. Untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara

fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan didalam menghadapi ilmu

pengetahuan.

5. Objek Penilaian Hasil Belajar Matematika

Objek dari penilaian hasil belajar dalam penelitian ini adalah mencakup

tiga ranah yaitu:

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri
dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, apikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi.

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yag terdiri dari lima aspek, yakni
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

c. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak , meliputi: gerakan refleks, keterampilan dasar,
keharmonisan dan ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan
garakan ekspresif dan interpreatif.26

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai akibat dari pengalaman

belajarnya yang dapat berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomorik.

Sedangkan hasil belajar Matematika adalah kemampuan yang diperoleh oleh

peserta didik akibat dari pengalaman belajarnya dalam proses pembelajaran

Matematika yang berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.

26Nana sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2013), h. 44.
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D. Bilangan Bulat

1. Penjumlahan Bilangan Bulat

Penjumlahan bilangan bulat dapat digambarkan dengan garis bilangan.

Aturannya sebagai berikut:

Penjumlahan dengan bilangan positif, arah panah ke kanan.

Penjumlahan dengan bilangan negatif, arah panah ke kiri.

Panah dimulai dari ujung bilangan yang dijumlah.

Hasil penjumlahan ditunjukkan oleh ujung panah bilangan terakhir.

a) Menjumlahkan Dua Bilangan Bulat Positif

Contoh:

4 + 2 = . . .

Penyelesaian:

Dari titik 0 ke kanan 4 satuan,

dari titik 4 dilanjutkan ke kanan

2 satuan, sampai di titik 6. 2

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Jadi, 4 + 2 = 6.

b) Menjumlahkan Dua Bilangan Negatif

Contoh:

- 4 + (- 6 ) = . . .

Penyelesaian:

Dari titik 0 ke kiri 4 satuan,
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dari titik -4 dilanjutkan ke kiri  6 satuan,

sampai di titik -10.

-6 -4

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Jadi, - 4 + ( -6 ) = . . .

c) Menjumlahkan Bilangan Bulat Positif dengan Negatif

Contoh:

6 + (- 4 ) = . . .

Penyelesaian:

Dari titik 0 ke kana 6 satuan,

dari titik 6 ke kiri 4 satuan,

sampai titik 2.

- 4

6

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jadi, 6 + ( - 4 ) = 2.

d) Menjumlahkan Bilangan Bulat Negatif dengan Positif

Contoh:

- 5 + 2 = . . .

Penyelesaian:

Dari titik 0 ke kiri 5 satuan,

dari titik -5 ke kanan 2 satuan,
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sampai di titik -3.

2

-5

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Jadi, -5 + 2 = -3.

2. Pengurangan Bilangan Bulat

a) Mengurangi Bilangan Bulat Positif dengan Positif

Mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlahkan bilangan tersebut

dengan lawan bilangan yang menguranginya.

Contoh:

5 – 6 = . . .

Penyelesaian:

Lawan dari 6 adalah -6, sehingga 5 – 6 = 5 + ( -6 ) = . . .

-6

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Jadi, 5 – 6 = -1.

b) Menguragi Bilangan Bulat Negatif dengan Negatif

Contoh:

-6 – ( -4 ) =. . .

Penyelesaian:
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Lawan dari -4 adalah 4 sehingga -6 – ( -4 ) = -6 + 4 = . . .

4

-6

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Jadi, -6 – ( -4 ) = -2.

c) Mengurangi Bilangan Bulat Positif dengan Negatif

Contoh:

5 – ( -8 ) = . . .

Penyelesaian:

Lawan dari -8 adalah 8 sehingga 5 – ( -8 ) = 5 + 8 = . . .

8

5

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jadi, 5 – ( -8 ) = 13.

d) Mengurangi Bilangan Bulat Negatif dengan Positif

Contoh:

-7 – 4 = . . .

Penyelesaian:

Lawan dari 4 adalah -4 sehingga -7 – 4 = -7 + ( -4 ) = . . .
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-4

-7

-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Jadi. -7 – ( -4 ) = -11.

E. Kajian yang Relevan

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model kooperatif tipe

Numbered Head Together dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan

sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relevan yang dimaksudkan

diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nursil pada program studi PGMI pada tahun

2016 yang berjudul: “Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas

VB Pada Mata Pelajaran IPS Dengan Menggunakan Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Number Head Together(NHT) Di MIN 2 Konawe Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil belajar IPS siswa mengalami

peningkatan dari siklus I (rata-rata hasil belajars ebesar 7.71 dengan persentase

ketuntasan belajar sebesar 73.33 (11 orang) siswa yang mencapai nilai ≥ 65)

kesiklus II (rata-rata hasil belajar sebesar 8.78 dengan persentase ketuntasan

belajar sebesar 94,44% (17 orang) siswa yang mencapai ≥ 65). Keterlaksanaan

pembelajaran oleh guru mengalami peningkatan dari siklus I (pertemuan I

sebesar 57.35% pertemuan II sebesar 80.88%) kesiklus II (pertemuan I sebesar

95.58%  pertemuan II sebesar 98.65%). Aktivitas siswa mengalami

peningkatan dari siklus I (pertemuan I sebesar 69.04%, pertemuan II sebesar
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83.92%) kesiklus II (pertemuan I sebesar 97.32%, pertemuan II sebesar

99.10%).27

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Kd Sweca Adnyana, Md Sumantri, Wy.

Suwatra pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP pada tahun ajaran

2013/2014 yang berjudul: “Penerapan Model Pembelajaran Tipe Numbered

Head Together Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Pada

Siswa Kelas V SD No.7 Kampung Baru Kecamatan Buleleng”, bahwa

penerapan model pembelajaran tipe Numbered Head Together dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari adanya

peningkatan persentase rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 11, 20%, dari

60,40% dalam kategori cukup aktif pada siklus I menjadi 81,18% atau berada

pada kategori aktif pada siklus II. Penerapan model pembelajaran tipe

Numbered Head Together  dapat meningkatkan hasil belajar Ipa pada siswa

kelas V Sd No. 7 Kampung Baru tahun pelajran 2013/2014. Hal ini terlihat dari

adanya peningkatan persentase rata-rata hasil belajar siswa dari 65,80% atau

berada pada kategori cukup dengan ketuntasan belajar sebesar 58,06% pada

siklus I menjadi 73,50% atau berada pada kategori baik, pada siklus II dengan

ketuntasan belajar siswa sebesar 83,87%. Adapun persentase peningkatan rata-

rata hasil belajar dari siklus I ke siklua II sebesar 8,02%.28

27Nursil, “Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VB Pada Mata
Pelajaran IPS Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head
Together(NHT) Di MIN 2 Konawe Selatan” (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Kendari, 2016).

28I Kd Sweca Adnyana, Md Sumantri, Wy. Suwatra, “Penerapan Model Pembelajaran
Tipe Numbered Head Together Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Pada Siswa
Kelas V SD No.7 Kampung Baru Kecamatan Buleleng” (Skripsi Sarjana, Jurusan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar FIP, UPG Singaraja, 2014).
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Berdasarkan kedua kajian relevan di atas pencapaian prestasi, aktivitas dan

hasil belajar siswa rata-rata meningkat, dengan penuh harapan sangat besar

semoga dengan judul penelitian “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Numbered Head Together (NHT) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa

Kelas IV Pada Mata Pelajaran Matematika Di MI. Asy-Syafi’iyah Kendari tahun

ajaran 2016/2017, dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan kedua

penelitian di atas. Selain itu penelitian ini belum pernah dilakukan di MI. Asy-

Syafi’iyah Kendari dan bukan hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dirasakan sukar di

sekolah, baik di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu

inovasi-inovasi dalam pembelajaran matematika. Agar siswa merasa senang dan

tertarik dengan pelajaran tersebut. Para guru (termasuk guru matematika) sebagai

kunci dalam penyampaian bahan ajar yang akan disampaikan, tentunya harus

dibekali dengan berbagai model dan metode yang dapat mengaktifkan siswa dan

membawa suasana kelas menjadi menarik dan interaktif. Dalam pembelajaran

seringkali guru hanya menggunakan metode konvensional, yaitu guru

menjelaskan materi lalu memberikan contoh-contoh dan siswa diberikan soal.

Tentunya dengan cara tersebut siswa tidak bisa memahami akan konsep materi

yang diajarkan yang seharusnya bias lebih bermakna.
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Hasil belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta

didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi

setelah mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu.29

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hasil belajar mata

pelajaran matematika, karena mata pelajaran matematika merupakan mata

pelajaran yang dianggap paling susah dan manakutkan sebagaimana tercermin

pada latar belakang sebelumnya. Penelitian ini akan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) melalui dua siklus.

Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan tindakan,

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini, diharapkan

siswa kelas IV MI. Asy-syafi’iyah akan lebih memahami tentang konsep-konsep

dalam “Bilangan Bulat”, khususnya pada materi“Penjumlahan dan Pengurangan

Bilangan Bulat” dan siswa tidak mengalami kesulitan lagi, sehingga hasil belajar

matematika akan meningkat baik di kelas IV sendiri maupun pada tingkat kelas

selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir ini akan divisualkan pada

gambar 1 berikut ini.

29Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis
Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 269.
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Siklus I Siklus II

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Berfikir

Dalam pembelajaran guru menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together (NHT).

Tindakan

PerencanaanPerencanaan

RefleksiTindakan

Observasi

Kondisi
Awal

Guru belum menggunakan
model pembelajaran
kooperatif tipe NHT, guru
masih menggunakan metode
konvensional.

Hasil belajar
matematika

siswa rendah.

Observasi

Tindakan Refleksi

Kondisi
akhir

Diduga dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together (NHT) hasil belajar matematika siswa
mengalami peningkatan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom action

Research) atau yang sering disingkat PTK. Menurut Kusnandar sebagaimana yang

dikutip oleh Ekawarna menjelaskan bahwa:

PTK adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Guru atau bersama-sama
orang lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.1

Brown HD menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas melalui definisi dari

tiga kata yaitu: penelitian,  tindakan, dan kelas.

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang
bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan
penting bagi peneliti.

2. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus
kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima
pelajaran yang sama dari seorang guru.2

Karakteristik yang khas dalam penelitian tindakan kelas yakni adanya

tindakan-tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di

kelas. Menurut Sukardi bahwa penelitian tindakan kelas adalah cara suatu

kelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga

mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka

dapat diakses oleh orang lain.3

1Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta: GP. Press, 2009), h. 5.
2Brown HD, Principles of Language Learning and Teaching (Fourt Edition), (Englewood

Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents. 2000) h. 54.
3 Sukardi, Metodiologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003),  h. 210.


