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Pembelajaran matematika yang terjadi selama ini masih didominasi oleh 
penggunaan model pembelajaran konvensional menggunakan metode ceramah 
yang kurang dapat mengaktifkan siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
pembelajaran yang lebih efektif sehingga hasil belajar meningkat. Rumusan 
masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah peningkatan performansi guru, 
aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa setelah digunakan pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas siswa, dan meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun ruang 
melalui model pembelajaran koopertatif tipe Numbered Head Together (NHT).  

Subjek penelitian yaitu siswa kelas V SDN Ujungjaya 01 Indramayu tahun 
pelajaran 2011/2012 berjumlah 32 siswa. Metode penelitian menggunakan 
penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan terhadap performansi 
guru, aktivitas siswa, dan tes formatif. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 
meliputi skor performansi guru  ≥ 71 (B), skor aktivitas belajar siswa ≥ 75%, rata-
rata hasil belajar ≥70, ketuntasan belajar klasikal ≥75%. 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 
performansi guru 85,48, nilai rata-rata aktivitas siswa 78,52%, nilai rata-rata tes 
formatif 68,16, ketuntasan belajar klasikal 59,38%, sedangkan pada siklus II 
terjadi peningkatan pada setiap unsur indikator keberhasilan, yaitu nilai rata-rata 
performansi guru menjadi 90,82, nilai rata-rata aktivitas siswa menjadi 85,23%, 
nilai rata-rata tes formatif menjadi 77,16, dan ketuntasan belajar klasikal menjadi 
83,87%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan performansi 
guru, aktivitas belajar, dan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Ujungjaya 
01 Indramayu. 
 


