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Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam 

melaksanakan pendidikan di sekolah. Langkah guru dalam menetapkan metode yang tepat untuk 
menyampaikan materi pelajaran di kelas merupakan salah satu penentu keberhasilan, sehingga 
ketuntasan hasil belajar siswa dapat tercapai. 
tipe Numbered Head Togheter
antar teman dimana siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap sis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar 
matematika siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT pada materi SPLDV.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian telah ditetapkan di SMPN 43 Suraba
penelitian ini adalah siswa kelas VIII
digunakan adalah dengan menggunakan tes subjektif. Data yang berupa hasil tes siswa selanjutnya 
akan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk men
klasikal. 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar siswa secara klasikal telah mengalami 
peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II yaitu : Siklus I (
(91,89%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
Numbered Heads Together (NHT) 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Prestasi Belajar Siswa.
 
A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi  Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang 

berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (

belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran 

berakar pada pihak pendidik (guru). Menurut pengamatan peneliti proses pembelajaran di 

SMPN 43 Surabaya masih berorientasi kepada kognitif siswa yang diukur deng

sehingga siswa lebih mengedepankan hafalan dengan mengumpulkan angka setinggi

tingginya dengan cara apapun tanpa memahami makna apa yang mereka dapat untuk  
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ABSTRAK 

Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam 
melaksanakan pendidikan di sekolah. Langkah guru dalam menetapkan metode yang tepat untuk 
menyampaikan materi pelajaran di kelas merupakan salah satu penentu keberhasilan, sehingga 
ketuntasan hasil belajar siswa dapat tercapai. Peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Numbered Head Togheter (NHT) karena dalam model pembelajaran ini menerapkan bimbingan 
antar teman dimana siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar 
matematika siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT pada materi SPLDV.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian telah ditetapkan di SMPN 43 Suraba
penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMPN 43 Surabaya. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan tes subjektif. Data yang berupa hasil tes siswa selanjutnya 
akan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa secara 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar siswa secara klasikal telah mengalami 
peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II yaitu : Siklus I (59,46%

ulan dari penelitian ini adalah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
(NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Prestasi Belajar Siswa.
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berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran (
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SMPN 43 Surabaya masih berorientasi kepada kognitif siswa yang diukur deng

sehingga siswa lebih mengedepankan hafalan dengan mengumpulkan angka setinggi

tingginya dengan cara apapun tanpa memahami makna apa yang mereka dapat untuk  
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getahui ketuntasan hasil belajar siswa secara 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa hasil belajar siswa secara klasikal telah mengalami 
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Model Pembelajaran Kooperatif 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Prestasi Belajar Siswa. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi  Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang 

) dan pembelajaran (intruction). Konsep 

belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran 

berakar pada pihak pendidik (guru). Menurut pengamatan peneliti proses pembelajaran di 
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sehingga siswa lebih mengedepankan hafalan dengan mengumpulkan angka setinggi-

tingginya dengan cara apapun tanpa memahami makna apa yang mereka dapat untuk  
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digunakan dalam kehidupan mereka, akibatnya siswa merasa kesulitan mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh dalam dunia nyata.

Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di atas guru dituntut mencari dan menemukan, 

suatu cara yang dapat menumbuhkan kembali motivasi belajar siswa.

atau pembelajaran kooperatif adalah salah

faham konstruktivitas. 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemapuannya berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa ang

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam 

belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai 

bahan pelajaran (Isjoni, 2010:11).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Kooperati NHT Pada Materi SPLDV Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya”.

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar bela

pentingnya masalah yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut “Apakah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

(NHT) Dapat Meningkatkan Prestasi Bel

Dua Variabel (SPLDV) Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya?”

 
3. Tujuan 

Untuk meningkatkan prestasi belajar

Surabaya melalui penerapan model

(NHT) pada materi sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV)

 
4. Hipotesis 

“Penerapan Model Pembelajaran

meningkatkan Prestasi Belajar

Variabel (SPLDV) Kela
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digunakan dalam kehidupan mereka, akibatnya siswa merasa kesulitan mengaplikasikan 

ngetahuan yang diperoleh dalam dunia nyata. 

Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di atas guru dituntut mencari dan menemukan, 

suatu cara yang dapat menumbuhkan kembali motivasi belajar siswa.

atau pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 
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ian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran 
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berikut “Apakah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together 

(NHT) Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV) Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya?” 

Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII D SMPN 43 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads To

pada materi sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV). 

“Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua 

Kelas VIII D SMPN 43 Surabaya”. 
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B. KAJIAN TEORI 

1. Penelitian Tindakan Kelas

Suharsimi, Arikunto (dalam Iskandar 2008:20) Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu 

pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Langkah

PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari :

a. Perencanaan. 

b. Melaksanakan tindakan.

c. Observasi, dan 

d. Melakukan refleksi.

 
2. Prestasi Belajar 

S. Nasution (1996: 17) menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan 

yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam 

ketiga kriteria”.  

Berdasarkan pendapa

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah me

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor  dan dinyatakan dalam bentuk skor atau 

rapor yang diperoleh dari hasil tes.

Prestasi belajar seseorang dapat dilihat selelah diadakan evaluasi. Hasil dari evalusi 

dapat memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa.

 
3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan (199

dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini dapat 
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Penelitian Tindakan Kelas 
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pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Langkah

PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari : 

Melaksanakan tindakan. 

Melakukan refleksi. 

S. Nasution (1996: 17) menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan 

yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah me

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor  dan dinyatakan dalam bentuk skor atau 

rapor yang diperoleh dari hasil tes. 

Prestasi belajar seseorang dapat dilihat selelah diadakan evaluasi. Hasil dari evalusi 

n tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Haeads Together (NHT) 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

tama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993). Teknik ini melibatkan para siswa 

dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini dapat 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Suharsimi, Arikunto (dalam Iskandar 2008:20) Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu 

pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Langkah-langkah dalam 

S. Nasution (1996: 17) menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan 

yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan 

sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam 

di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor  dan dinyatakan dalam bentuk skor atau 

Prestasi belajar seseorang dapat dilihat selelah diadakan evaluasi. Hasil dari evalusi 

Numbered Haeads Together (NHT)  

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.  Pembelajaran ini 

Teknik ini melibatkan para siswa 

dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Pembelajaran ini 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini dapat 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

diberikan pada semua mata pelajaran dan pada berbagai tingkatan usia. Pembelajaran 

kooperatif tipe NHT memiliki cirri sebagai berikut:

a. bertujuan meningkatkan prestasi akademik

b. kerja sama kelompok

c. siswa aktif 

d. terjadi sharing atau tukar pikiran

e. tidak ada ahli 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep Spencer Kagan, 

dengan tiga langkah yaitu:

a. Pembentukan kelompok.

b. Diskusi masalah. 

c. Tukar jawaban antar kelompok.

Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim (2000: 29) menjadi 

empat langkah sebagai berikut :

Langkah 1. Numbering

Guru membagikan siswa kedalam 

kelompok diberi nama kelompok (A, B, C,…..) dan kepada setiap anggota kelompok diberi 

nomor antara 1-5 dengan nama (

masing-masing. 

Langkah 2. Quastioning 

Guru mengajukan pertanyaan yang spesifik kepada semua kelompok, berupa kalimat 

tanya ataupun arahan, pertanyaan bisa berupa definisi, dan sifat

Langkah 3.  Head Together 

Siswa menyatukan pendapat denga

dengan analisis materi.

Langkah 4. Answering 

Guru membuat undian nomor dan kelompok, kemudian guru memanggil satu siswa 

untuk mengambil undian nomor dan satu siswa lagi untuk mengambil undian 

Kemudian kelompok dan nomor yang muncul itulah yang wajib maju dan 

mempresentasikan hasil diskusi sedangkan bagi anggota kelompok lain yang memiliki 

nomor sama maka wajib mengomentari serta memberikan masukan.
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Head Together (berfikir bersama) 

Siswa menyatukan pendapat dengan timnya dalam menjawab pertanyaan yang sesuai 

dengan analisis materi. 

Answering (menjawab) 

Guru membuat undian nomor dan kelompok, kemudian guru memanggil satu siswa 

untuk mengambil undian nomor dan satu siswa lagi untuk mengambil undian 

Kemudian kelompok dan nomor yang muncul itulah yang wajib maju dan 

mempresentasikan hasil diskusi sedangkan bagi anggota kelompok lain yang memiliki 

nomor sama maka wajib mengomentari serta memberikan masukan.
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untuk mengambil undian nomor dan satu siswa lagi untuk mengambil undian kelompok. 

Kemudian kelompok dan nomor yang muncul itulah yang wajib maju dan 

mempresentasikan hasil diskusi sedangkan bagi anggota kelompok lain yang memiliki 

nomor sama maka wajib mengomentari serta memberikan masukan. 
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Semua tipe pembelajaran kooperatif m

sama. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together 

adalah sebagai berikut :

a. Kelebihan: 

1) Setiap siswa menjadi siap semua

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh

3) Siswa yang pand

b. Kelemahan: 

1) Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu 

yang lama. 

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.

  
C. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 

suatu peyelidikan atau kajian secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh peneliti 

atau praktisi (guru) untuk memperbaiki pelajaran dengan mengadakan perbaikan atau 

perubahan dan memepelajari akibat yang ditimbulkannya.

Menurut Sunyoto 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri me

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat

Penelitian ini menggunakan model Hopkin, yaitu model skema yang menggunakan 

prosedur kerja yang dipandang sebagai suatu siklus spi

tindakan (action), observasi 

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif dengan persentasi, 

penelitian ini direncanakan menggunakan dua siklus yaitu masing

empat tahapan. Jika siklus pertama sudah mencapai ketuntasan klasikal, maka pembelajaran 

dihentikan. Tapi jika belum mencapai ketuntasan klasikal maka pembelajaran dilanjutkan 

pada siklus berikutnya, 
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Semua tipe pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kelemahan yang hampir 

sama. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together 

adalah sebagai berikut : 

Setiap siswa menjadi siap semua 

Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu 

Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

Rancangan Penelitian 

merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 

suatu peyelidikan atau kajian secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh peneliti 

aktisi (guru) untuk memperbaiki pelajaran dengan mengadakan perbaikan atau 

perubahan dan memepelajari akibat yang ditimbulkannya. 

Sunyoto (Makalah Workshop PTK 5 Juni 2011) PTK adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat

Penelitian ini menggunakan model Hopkin, yaitu model skema yang menggunakan 

prosedur kerja yang dipandang sebagai suatu siklus spiral dari perencanaan 

, observasi (observation), dan refleksi (reflection). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif dengan persentasi, 

penelitian ini direncanakan menggunakan dua siklus yaitu masing-

empat tahapan. Jika siklus pertama sudah mencapai ketuntasan klasikal, maka pembelajaran 

dihentikan. Tapi jika belum mencapai ketuntasan klasikal maka pembelajaran dilanjutkan 

, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

emiliki kelebihan dan kelemahan yang hampir 

sama. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together 

ai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu 

merupakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 

suatu peyelidikan atau kajian secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh peneliti 

aktisi (guru) untuk memperbaiki pelajaran dengan mengadakan perbaikan atau 

PTK adalah penelitian yang 

lalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Penelitian ini menggunakan model Hopkin, yaitu model skema yang menggunakan 

ral dari perencanaan (planning), 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif dengan persentasi, 

-masing siklus mencakup 

empat tahapan. Jika siklus pertama sudah mencapai ketuntasan klasikal, maka pembelajaran 

dihentikan. Tapi jika belum mencapai ketuntasan klasikal maka pembelajaran dilanjutkan 

r berikut: 
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Penjelasan alur di atas adalah:

a. Perencanaan 

Rancangan atau rencana awal

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

istrumen penelitian dan perangkat pembelajaran

Numbered Head Together 

tes. 

b. Pelaksanaan 

Yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah melaksanakan kegiatan 

belajar – mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran 

Numbered Head Together 

c. Pengamatan 

Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak dari 

diterapkannya metode pembelajaran 

d. Refleksi 

Refleksi, peneliti, mengkaji, melihat dan 

dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan.

Rancangan atau rencana yang direvisi berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan, 

pengamat membuat rencana yang telah direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 

Refleksi

Refleksi
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Penjelasan alur di atas adalah: 

Rancangan atau rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

istrumen penelitian dan perangkat pembelajaran berupa: silabus, RPP yang berbasis 

Numbered Head Together (NHT), lembar kerja siswa (LKS), buku siswa, dan soal

Yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah melaksanakan kegiatan 

mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

n pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak dari 

diterapkannya metode pembelajaran kooperatif NHT. 

Refleksi, peneliti, mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan. 

Rancangan atau rencana yang direvisi berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan, 

pengamat membuat rencana yang telah direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 

Pengamatan 

SIKLUS II 

Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

? 

Refleksi 

Perencanaan 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

berupa: silabus, RPP yang berbasis 

KS), buku siswa, dan soal-soal 

Yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah melaksanakan kegiatan 

mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang berbasis 

n pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak dari 

mempertimbangkan hasil atau dampak 

 

Rancangan atau rencana yang direvisi berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan, 

pengamat membuat rencana yang telah direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 
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berikutnya. Namun jika pada siklus I tujuan yang akan dicapai sudah tercapai maka 

siklus selanjutnya dinyatakan selesai.

 

2. Subjek dan Lokasi penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah siswa yang diteliti untuk mengumpulkan data

diperlukan oleh peneliti. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa

43 Surabaya Tahun Ajaran 2011

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan 

semester ganjil tahun 2011.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian agar memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di lembaga 

pendidikan SMPN 43 Surabaya Tahun Ajaran 2011

3. Instrumen Penelitian 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang di gunakan sebagai pedoman guru 

dalam mengajar dan disusun untuk tiap mengajar. Masing

berisi Standart Kelulusan (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah

disesuaikan dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan contoh soal.

b. Tes Tulis 

Tes ini disusun berdasarkan 

dan digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika pada 

pokok bahasan simtem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Bentuk soal yang 

digunakan oleh peneliti pada setiap siklus adalah soal

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan-keterangan dan bukti

selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel p
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Namun jika pada siklus I tujuan yang akan dicapai sudah tercapai maka 

siklus selanjutnya dinyatakan selesai. 

Subjek dan Lokasi penelitian 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa yang diteliti untuk mengumpulkan data

leh peneliti. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa

43 Surabaya Tahun Ajaran 2011-2012. 

Waktu Penelitian  

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 

semester ganjil tahun 2011. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian agar memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di lembaga 

PN 43 Surabaya Tahun Ajaran 2011-2012. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang di gunakan sebagai pedoman guru 

dalam mengajar dan disusun untuk tiap mengajar. Masing-masing RPP didalamnya 

Standart Kelulusan (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah

disesuaikan dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan contoh soal.

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peneliti, 

dan digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika pada 

pokok bahasan simtem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Bentuk soal yang 

digunakan oleh peneliti pada setiap siklus adalah soal uraian (subyektif).

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan dan bukti-bukti yang berguna sebagai dasar memecahkan masalah 

selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel penelitian sebagaimana yang telah 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Namun jika pada siklus I tujuan yang akan dicapai sudah tercapai maka 

Subjek penelitian adalah siswa yang diteliti untuk mengumpulkan data-data yang 

leh peneliti. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas VIII D SMP 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

pada bulan Oktober sampai Desember 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian agar memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di lembaga 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang di gunakan sebagai pedoman guru 

masing RPP didalamnya 

Standart Kelulusan (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah mengajar 

disesuaikan dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan contoh soal. 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peneliti, 

dan digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika pada 

pokok bahasan simtem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Bentuk soal yang 

uraian (subyektif). 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

bukti yang berguna sebagai dasar memecahkan masalah 

enelitian sebagaimana yang telah 
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disebutkan dimuka, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes 

dan metode dokumentasi.

 

a. Metode Tes 

Suharsimi Arikunto (2003: 53) menyatakan bahwa, tes adalah merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data 

siklus. Tes yang terkait dengan keefektifan metode pengajaran adalah tes prestasi 

belajar. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subyektif. Dengan tes ini 

akan diperoleh gambaran dan untuk mengetahui ketuntasan

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

b. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kaba

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

prestasi belajar siswa pada saat pra siklus (s

kooperatif NHT). Data ini dip

pembelajaran konvensional.

5. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan persentase, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan a

data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan persentase sebagai hasil akhir penelitian. 

Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.

Ketuntasan belajar terdiri dari dua katagori yaitu k

klasikal (kelas). Sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) SMPN 43 Surabaya 

yaitu seorang siswa dinyatakan tuntas belajar apabila memiliki daya serap paling sedikit 72 

% atau nilai 75, sedangkan ketuntasan klasikal 

kelas telah tuntas belajar atau nilai 85.

Dengan menggunakan analisis data ini akan diketahui persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa secara klasikal yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengi

tes tulis. Untuk menghitung persentasi ketuntasan belajar di kelas menggunakan rumus :
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disebutkan dimuka, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes 

dan metode dokumentasi. 

Suharsimi Arikunto (2003: 53) menyatakan bahwa, tes adalah merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.  

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar siswa pada saat 

Tes yang terkait dengan keefektifan metode pengajaran adalah tes prestasi 

belajar. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subyektif. Dengan tes ini 

akan diperoleh gambaran dan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa setelah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) metode dokumentasi yaitu mencari data 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kaba

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

prestasi belajar siswa pada saat pra siklus (sebelum diterapkan model pembelajaran 

kooperatif NHT). Data ini diperoleh dari hasil tes siswa saat guru menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. 

 

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan persentase, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan a

data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan persentase sebagai hasil akhir penelitian. 

Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.

Ketuntasan belajar terdiri dari dua katagori yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan 

klasikal (kelas). Sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) SMPN 43 Surabaya 

yaitu seorang siswa dinyatakan tuntas belajar apabila memiliki daya serap paling sedikit 72 

% atau nilai 75, sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila paling sedikit 85 % siswa di 

kelas telah tuntas belajar atau nilai 85. 

Dengan menggunakan analisis data ini akan diketahui persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa secara klasikal yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengi

tes tulis. Untuk menghitung persentasi ketuntasan belajar di kelas menggunakan rumus :

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

disebutkan dimuka, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes 

Suharsimi Arikunto (2003: 53) menyatakan bahwa, tes adalah merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

prestasi belajar siswa pada saat 

Tes yang terkait dengan keefektifan metode pengajaran adalah tes prestasi 

belajar. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subyektif. Dengan tes ini 

hasil belajar siswa setelah 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) metode dokumentasi yaitu mencari data 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

ebelum diterapkan model pembelajaran 

eroleh dari hasil tes siswa saat guru menggunakan metode 

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan persentase, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan 

data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan persentase sebagai hasil akhir penelitian. 

Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. 

etuntasan individu dan ketuntasan 

klasikal (kelas). Sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) SMPN 43 Surabaya 

yaitu seorang siswa dinyatakan tuntas belajar apabila memiliki daya serap paling sedikit 72 

tercapai apabila paling sedikit 85 % siswa di 

Dengan menggunakan analisis data ini akan diketahui persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa secara klasikal yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti 

tes tulis. Untuk menghitung persentasi ketuntasan belajar di kelas menggunakan rumus : 
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×=
N

n
E

Keterangan : 

 E = Persentase ketuntasan belajar kelas 

 n = Jumlah siswa yang tuntas belajar

 N = Jumlah seluruh siswa

 
D. Pembahasan 

1. Analisis Data Hasil Penelitian

a. Data Dokumentasi (Pra Siklus)

Dari kegiatan observasi awal diketahui bahwa kemampuan siswa kelas VIII D 

SMPN 43 Surabaya terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui 

dari dokumentasi nila

Jumlah siswa   

Jumlah siswa yang tuntas 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Persentase ketuntasan 

No 
1 Persentasi ketuntasan belajar
2 Jumlah siswa yang belajar tuntas
3 Jumlah siswa yang tidak tuntas

Berdasarkan hasil analisis pra siklus yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 30 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 10 siswa dikatakan 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

18,91%. Hasil tersebut menunjukan pada pra siklus ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal belum tercapai.

b. Siklus I 

Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Adapun d

Jumlah siswa   
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%100×

 

E = Persentase ketuntasan belajar kelas  

n = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa      (Depdiknas, 2004:

Analisis Data Hasil Penelitian 

Data Dokumentasi (Pra Siklus) 

Dari kegiatan observasi awal diketahui bahwa kemampuan siswa kelas VIII D 

SMPN 43 Surabaya terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui 

dari dokumentasi nilai matematika 

   = 37 

Jumlah siswa yang tuntas   = 7 

Jumlah siswa yang tidak tuntas   = 30 

Persentase ketuntasan    = 18,91%100%x 
37

7 =

Tabel   

Hasil Tes Siswa Pada Pra Siklus 

Uraian Hasil
Persentasi ketuntasan belajar 18,91%
Jumlah siswa yang belajar tuntas 7 
Jumlah siswa yang tidak tuntas 30 

Berdasarkan hasil analisis pra siklus yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 30 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 10 siswa dikatakan 

individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

18,91%. Hasil tersebut menunjukan pada pra siklus ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal belum tercapai. 

Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

Adapun data hasil penelitian pada siklus pertama adalah sebagai berikut:

   = 37 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

(Depdiknas, 2004: 17-20) 

Dari kegiatan observasi awal diketahui bahwa kemampuan siswa kelas VIII D 

SMPN 43 Surabaya terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui 

18,91% 

Hasil 
18,91% 

 
Berdasarkan hasil analisis pra siklus yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 30 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 10 siswa dikatakan 

individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

18,91%. Hasil tersebut menunjukan pada pra siklus ketuntasan hasil belajar secara 

Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

ata hasil penelitian pada siklus pertama adalah sebagai berikut: 
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Jumlah siswa yang tuntas 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Persentase ketuntasan 

No 
1 Persentasi ketuntasan belajar
2 Jumlah siswa yang belajar tuntas
3 Jumlah siswa yang tidak tuntas

Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 15 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

59,46%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus pertama ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal belum tercapai.

1) Refleksi. 

Dalam pela

pengamatan sebagai berikut:

a) Guru kurang baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.

b) Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam kelompok

diskusi dirasa kurang.

c) Guru kurang bai

d) Suara guru kurang nyaring.

2) Revisi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya.

a) Guru perlu lebih terampil dalam 

dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

b) Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola siswa ke dalam 

kelompok

c) Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik 

informasi

d) Suara guru perlu lebih nyaring agar dapat menarik perhatian siswa untuk lebih 

semangat mengikuti pembelajaran.
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Jumlah siswa yang tuntas   = 22 

Jumlah siswa yang tidak tuntas   = 15 

Persentase ketuntasan    = %46,59%100
37

22 =x

Tabel   

Hasil Tes Siswa Pada Siklus I 

Uraian Hasil
Persentasi ketuntasan belajar 59,46%
Jumlah siswa yang belajar tuntas 
Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 15 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 22 siswa dikatakan 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

59,46%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus pertama ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal belum tercapai. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan sebagai berikut: 

Guru kurang baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.

Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam kelompok

diskusi dirasa kurang. 

Guru kurang baik dalam pengolahan waktu. 

Suara guru kurang nyaring. 

Revisi Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya.

Guru perlu lebih terampil dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni 

dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola siswa ke dalam 

kelompok-kelompok diskusi. 

Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik 

informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan.

Suara guru perlu lebih nyaring agar dapat menarik perhatian siswa untuk lebih 

semangat mengikuti pembelajaran. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

%
 

Hasil 
59,46% 

22 
15 

Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 15 siswa 

maksimal 100 dan 22 siswa dikatakan 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

59,46%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus pertama ketuntasan hasil belajar secara 

ksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil 

Guru kurang baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam mengkoordinir siswa dalam kelompok-kelompok 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 

menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni 

dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola siswa ke dalam 

Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. 

Suara guru perlu lebih nyaring agar dapat menarik perhatian siswa untuk lebih 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

e) Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa se

lebih antusias.

c. Siklus II. 

Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Adapun d

Jumlah siswa   

Jumlah siswa yang tuntas 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Persentase ketuntasan

No 
1 Persentasi ketuntasan belajar
2 Jumlah siswa yang belajar tuntas
3 Jumlah siswa yang tidak tuntas

Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 3 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

91,89%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus ke

secara klasikal tercapai.

Pada siklus II ini meng

hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menerapkan 

(NHT), sehingga siswa menjadi lebih akti

sendiri dan lebih termotivasi dalam belajar dengan kelompok

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan.

1) Refleksi. 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

diperoleh didapat uraian sebagai berikut:
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Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa se

lebih antusias. 

Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

Adapun data hasil penelitian pada siklus pertama adalah sebagai berikut:

   = 37 

Jumlah siswa yang tuntas   = 34 

Jumlah siswa yang tidak tuntas   = 3 

Persentase ketuntasan   = %89,91%100
37

34 =x

Tabel   

Hasil Tes Siswa Pada Siklus II 

Uraian Hasil
Persentasi ketuntasan belajar 91,89 %
Jumlah siswa yang belajar tuntas 34
Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 3 siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 72 dari nilai maksimal 100 dan 34 siswa dikatakan 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

91,89%. Hasil tersebut menunjukan pada siklus ke-dua ini ketuntasan hasil belajar 

secara klasikal tercapai. 

Pada siklus II ini mengalami peningkatan yang sangat baik. Adanya peningkatan 

hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together 

sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri dan lebih termotivasi dalam belajar dengan kelompok

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan.

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together 

diperoleh didapat uraian sebagai berikut: 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga 

Pengamatan (Observasi) dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal tes pertama dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

ata hasil penelitian pada siklus pertama adalah sebagai berikut: 

%
 

Hasil 
91,89 % 

34 
3 

Berdasarkan hasil analisis di atas yang diperoleh dari 37 siswa terdapat 3 siswa 

maksimal 100 dan 34 siswa dikatakan 

tuntas secara individual, sehingga didapat presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

dua ini ketuntasan hasil belajar 

alami peningkatan yang sangat baik. Adanya peningkatan 

hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru 

Numbered Haeads Together 

f dalam mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri dan lebih termotivasi dalam belajar dengan kelompok-kelompok diskusinya 

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang 

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan model 

Numbered Haeads Together (NHT). Dari data yang 
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1) Berdasarkan hasil pengamatan yang

aktif selama proses belajar berlangsung.

2) Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan 

3) Prestasi belajar siswa pada siklus II mencapai kekuntasan.

 
2) Revisi Pelaksanaan.

Pada siklus II penerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Haeads Together 

dari prestasi belajar siswa. 

sesuai dengan yang diharapkan. Maka tidak diperlukan revisi, tetapi yang perlu 

dilakukan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan 

apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar 

dengan model pembelaja

dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan dapat tercapai.

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan 

(NHT) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin manta

disampaikan guru 

siklus I ke siklus II yaitu masing

ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.

 
E. Penutup 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

Pembelajaran Kooperatif 

belajar siswa kelas VIII D SMPN 43 Surabaya yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklusnya yaitu siklus I sebesar 59,46% 

 
F. Daftar Pustaka 

Dimyati dan Mujhiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. 
 
Hudoyo, Herman. 1979. Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya

Kelas. Surabaya : Usaha Nasional
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diket

aktif selama proses belajar berlangsung. 

Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga proses belajar mengajar terlaksana dengan baik

belajar siswa pada siklus II mencapai kekuntasan.

Revisi Pelaksanaan. 

Pada siklus II penerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Haeads Together (NHT) yang dilakukan oleh guru sudah  baik, yang dapat dilihat 

dari prestasi belajar siswa. Pelaksanaan proses belajar mengajar 

esuai dengan yang diharapkan. Maka tidak diperlukan revisi, tetapi yang perlu 

dilakukan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan 

apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together 

dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan dapat tercapai.

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Haeads Together 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru yang tampak pada ketuntasan belajar yang terus 

siklus I ke siklus II yaitu masing-masing 59,46% dan 91,89%. Pada siklus II 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

Pembelajaran Kooperatif Numbered Haeads Together (NHT) dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas VIII D SMPN 43 Surabaya yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklusnya yaitu siklus I sebesar 59,46% dan 

Dimyati dan Mujhiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineka Cipta

Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya
Kelas. Surabaya : Usaha Nasional 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

diketahui bahwa siswa lebih 

Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

sehingga proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. 

belajar siswa pada siklus II mencapai kekuntasan. 

Pada siklus II penerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

(NHT) yang dilakukan oleh guru sudah  baik, yang dapat dilihat 

mengajar juga sudah berjalan 

esuai dengan yang diharapkan. Maka tidak diperlukan revisi, tetapi yang perlu 

dilakukan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan 

apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar 

Numbered Haeads Together (NHT) 

dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan dapat tercapai. 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

Numbered Haeads Together 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

nya pemahaman siswa terhadap materi yang 

yang terus meningkat dari 

dan 91,89%. Pada siklus II 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

(NHT) dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas VIII D SMPN 43 Surabaya yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan 

dan siklus II sebesar 91,89%. 

Jakarta: PT Rineka Cipta 

Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di Depan 
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