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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE TIPE NUMBERED  

HEAD TOGETHER BERBANTU MEDIA CORONG BERHITUNG  TERHADAP 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK DI KELAS III MIS 

MIFTAHUL HUDA ADILUWIH 

Oleh: 

 

 Dwi Nopriyani 

 

Berdasarkan hasil observasi di kelas III MIS Miftahul Huda, menunjukkan bahwa 

dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang 

mengakibatkan menurunnya minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika dan 

menganggap matematika pelajaran yang sulit. Peserta didik sulit menyelesaikan soal-

soal dan kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas, kurangnya keinginan peserta 

didik untuk menggali ilmu pengetahuan tentang materi  yang sedang dipelajari. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran 

cooperative learning tipe NHT berbantu media corong berhitung terhadap hasilbelajar 

matematika peserta didik di kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy Eksperimental Design. 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas III MIS Miftahul Huda. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu kelas III wukuf sebagai kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Numbered Heads Toghether, kelas III Sai sebagai kelas kontrol dengan 

menggunakan Model Structured Numbered Heads. Teknik analisis data menggunakan 

uji normalitas dengan uji Lilifors dan uji homogenitas dengan uji Bartlett. Dilanjutkan 

dengan uji hipotesis yaitu menggunakan uji–t independent. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data penelitian diperoleh hasil uji 

hipotesis  secara manual dengan thitung = 3,354 dan t(0,025;34) = 1,960, sehingga thitung > 

t(0,025;34) maka HO ditolak. Berdasarkan hasil tersebut bahwa terdapat pengaruh hasil 

belajar antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan Model Numbered Heads 

Together dibanding dengan model Structured Numbered Heads di kelas III MIS 

Miftahul Huda, peserta didik dengan perlakuan pembelajaran menggunakan Model 

Numbered Heads Together, memiliki hasil belajar lebih baik dibandingkan dengan 

peserta didik dengan perlakuan pembelajaran menggunakan model Structured 

Numbered Heads. Dengan menggunakan uji N-Gain didapat nilai rata-rata sebesar 0,770 

sehingga tingkat keberhasilan peserta didik setelah belajar mengajar dikategorikan pada 

tingkat tinggi. 

 

 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Numbered Heads Together, Corong Berhitung, 

Hasil Belajar 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya)”. (QS : An Najm : 39 – 40) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk menjalani 

hidupnya.
1
 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan Negara.
2
  

Belajar berlangsung sepanjang hayat dan dilaksanakan dimana saja, di rumah, 

di sekolah, di unit-unit pekerjaan dan masyarakat dan dilaksanakan oleh anak-anak, 

remaja dan orang dewasa. Pendidikan juga merupakan kunci untuk semua kemajuan, 

perkembangan serta perubahan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia 

dapat mewujudkan segala potensi diri serta meningkatkan derajat baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain. Peningkatan pendidikan memang sangatlah penting 

dilakukan dalam pembentukan sumber daya manusia.  

                                                           
1
Amni Fauziah dkk, “ Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Siswa 

Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tanggerang”( Jurnal JPSD Volume 4 No. 1 2017), h.1 
2
Syofnidah Ifrianti & Abdul Azis, “ Upaya Guru Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya Kecamatan Panca 

Jaya Kabupaten Mesuji”( Jurnal Terampil Volume 4 No. 1 Juni 2015), h.1 

1 
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Hal ini terkait dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam surat Al- 

Mujadillah ayat 11, sebagai berikut : 

                         

                    

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “berdirilah 

kamu”, Maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

[QS. Al-Mujadilah:11]
3
 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika manusia atau 

seseorang memberi atau diberi ilmu baru dalam hal pendidikan maka terimalah 

dengan lapang dada karena dengan hati yang lapang dada akan memudahkan segala 

urusan selanjutnya, maka Allah akan menambah ilmu serta diangkat derajat 

seseorang yang memberi dan menerima ilmu tersebut. Maksudnya, saat seseorang 

menerima pendidikan maka seseorang tersebut akan mengalami perubahan pada 

dirinya dalam dalam segi ilmu, pola pikir, maupun bersikap. Oleh karena itu, dalam 

rangka mewujudkan potensi diri serta tujuan pendidikan manusia harus melewati 

                                                           
3
Mikra & wali, Al-Qur’an terjemah. (Jakarta Selatan: oasis terrace recident), h.273 
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proses pendidikan yang diimplementasi dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian, proses pembelajaran hendaknya bisa mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak manusia sehingga tercipta pendidikan yang baik dan berkualitas. 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahun 

baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif 

tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak.4  

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap 

sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamanya yang berulang-ulang. 

Cara belajar dengan mendengarkan ceramah dari guru memang merupakan wujud 

dari interaksi tersebut. Namun, belajar hanya dengan mendengarkan saja patut 

diragukan efektifitasnya. Hal yang perlu diperhatikan agar bisa terjadi kegiatan 

belajar pada siswa, maka siswa harus secara aktif terlibat dalam pembelajaran. 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar hanya mungkin terjadi antara siswa dengan 

sumber-sumber belajar. Dan inilah yang harus dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Peran guru adalah menyediakan, menunjukan dan membimbing agar 

siswa dapat berhasil dalam pembelajaranya, terutama dalam mata pelajaran 

matematika yang dianggap sulit bagi siswa kalas III MIS Miftahul Huda Tunggul 

Pawenang Adiluwih Pringsewu.
5
 

                                                           
 4.

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: kencana, 

2013), h. 4 
5
Tira Wijayanti, Wawancara Siswa, MIS Miftahul Huda Adiluwih, 20 November 2017 
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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari mulai dari 

tingkat pendidikan dasar sampai ketingkat pendidikan tinggi. Matematika merupakan 

alat yang berfungsi untuk membangun penalaran, pola pikir logis, kritis, kreatif, 

objektif dan rasional yang diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.
6
 

Matematika menurut Soedjadi yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu 

pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. Siswa Sekolah Dasar menurut Piaget 

mereka berada dalam fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak dalam fase 

ini kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkrit.7  

Pentingnya peranan matematika dalam dunia pendidikan perlu dilakukan 

usaha untuk menguasai pengetahuan matematika. Siswa diharapkan memiliki 

motifasi yang tinggi sehingga dapat menguasai matematika dengan baik. Demikian 

pentingnya matematika, diharapkan pembelajaran matematika menjadi salah satu 

mata pelajaran yang menyenangkan dan dimengerti oleh siswa. Namun, tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa mata pelajaran matematika masih merupakan pelajaran yang 

dianggap sulit, membosankan, dan sering menimbulkan masalah dalam belajar. 

Kondisi mengakibatkan hasil belajar matematika kurang optimal. Kondisi ini dialami 

                                                           
6
Ibid, h. 185 

 7.
 Heruman, Model Pembelajaran Matematika di SD, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hl.1 



5 
 

 

pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

Adiluwih Pringsewu dengan menggunakan Kurikulum 2013.
8
  

Di bawah ini nilai hasil penelitian di Madrash Ibtidaiyah Swasta Miftahul 

Huda Tunggul Pawenang Adiluwih Pringsewu kelas III Sai’dan Wuquf pada mata 

pelajaran matematika, sebagai berikut: 

Table 1 

Data Nilai Ulangan Harian Matematika  

NO Nilai KKM Keterangan Jumlah 

1 ≥  70 Tuntas 9 

2 < 70 Tidak Tuntas 27 

Jumlah 36 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimum 

Mata Pelajaran Matematika MIS Miftahuda adalah 70. Siswa yang nilainya di atas 

KKM berjumlah 9 orang, sedangkan yang nilainya dibawah KKM ada 27 orang, hal 

ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam mempelajari 

matematika dengan yang terjadi di lapangan. Matematika mempunyai peranan 

penting dalam pembentukan pola pikir serta sikap dalam kehidupan sehari-hari. 

Disisi lain banyak siswa kurang termotivasi untuk mempelari matematika. Kondisi 

tersebut dialami oleh peserta didik kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mifthul 

Huda Tunggul Pawenang Adiluwih Pringsewu yang kurang tertarik untuk 

                                                           
8
Sandi Hidayah, Wawancara Siswa, MIS Miftahul Huda Adiluwih, 20 November 2017 



6 
 

 

pembelajaran matematika, siswa sibuk dengan aktifitas sendiri dan cenderung 

menunggu jawaban dari temanya.
9
  

Peserta didik yang aktif akan mendapat kepuasan dalam pembelajaran, 

namun peserta didik yang kurang antusias hanya mengikuti proses pembelajaran saja 

tidak mendapat pemahaman materi yang diajarkan. Ketika guru mengajar guru 

kurang memperhatihan kelemahan setiap individu siswanya dan guru juga kurang 

berinovatif dalam memilih model pembelajaran yang membuat siswa merasa bosan 

dan monoton serta dalam guru memberikan latihan soal yang berbeda banyak peserta 

didik yang tidak bisa mengerjakan peserta didik hanya tergantung pada guru.  

Sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika. Berdasarkan 

data diatas peserta didik banyak yang belum mencapai KKM. Untuk mengetahui 

hasil pembelajaran matematika yang baik, maka perlu perubahan dalam memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Metode mengajar 

merupakan satu cara dalam pembelajaran, dalam lembaga pendidikan. Agar peserta 

didik dapat menerima pelajaran, menguasai dan dapat mengembangkan hasil 

pelajaran, maka memilih model dan metode belajar dengan tepat. Untuk mengatasi 

hal tersebut, perlu diterapkan sebuah model pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan melibatkan individu siswa dalam pembelajaran dan 

menjadikannya siswa menjadi aktif serta mengerti apa yang diajarkan guru. 

Keberhasilan siswa dalam proses belajar ditandai dengan meningkatnya kemampuan 

                                                           
9
Kiptyatul, Wawancara Guru, MIS Miftahul Huda Adiluwih, 20 November 2017 
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pemahaman konsep materi yang telah diajarkan, sebagai tolak ukurnya adalah KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini akan tercapai apabila siswa senang dalam 

pembelajaran dan dilibatkan secara langsung aktif dalam pembelajaran. Tentu hal ini 

tergantung pada model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses belajar 

dan pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dengan berbantu 

media corong berhitung terhadap hasil belajar matematika khususnya pada materi 

pembagian. 

Alasan peneliti menggunakan model pembelajaran tersebut karena Numbered 

Head Together (NHT) dapat diartikan penomoran berfikir bersama, penomoran 

berfikir bersama tersebut adalah guru membentuk siswa menjadi kelompok kecil 3-5 

orang, lalu guru memberikan nomor pada setiap anak 1-5 nomor setelah itu guru 

memberikan soal kepada siswa, lalu guru menyebutkan satu nomor untuk perwakilan 

setiap siswa menjawab pertanyaan tersebut.
10

 

Sedangkan corong hitung merupakan media atau alat bantu yang digunakan 

peserta didik untuk memudahkan menghitung dengan konsep yang benar. Hubungan 

antara keduanya adalah apabila guru telah memilih satu nomor, lalu peserta didik 

mempresentasikan atau menjawab pertanyaan tersebut berbantu media atau alat 

peraga corong berhitung. Sehingga peserta didik yang kurang berani untuk maju 

kedepan kelas mau tidak mau harus maju kedepan kelas dan peserta didik yang 

                                                           
10

Miftahul Huda, Model-ModelPengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2014) h. 203. 
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kurang bersosial dengan peserta didik lain mau tidak mau harus bekerja sama dengan 

kelompoknya supaya dapat mengerjakan soal dengan benar dan cepat serta tepat. Hal 

tersebut dapat meningkatkan aktifitas atau keterlibatan belajar siswa baik secara 

kognitif atau fisik, kedisiplinan siswa untuk belajar, dan efektif untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa untuk hasil belajar yang baik serta 

merubah cara pandang siswa terhadap pembelajaran matematika yang bagi 

kebanyakan siswa merupakan mata pelajaran yang menyeramkan, rumit serta 

membosankan. Penelitian ini peneliti hanya meneliti hasil penilaian dari ranah 

kognitif. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat  

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya model pembelajaran berbantu alat peraga yang diterapkan 

guru di kelas. 

2. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika, sehingga siswa 

kurang memperhatikan pelajaran. 

3. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelasaikan soal matematika. 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari sasaran serta lebih 

terarah dan tujuan dapat tercapai. Dalam masalah ini peneliti memberikan batasan 

masalah demi tercapainya tujuan penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini 
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adalah peneliti hanya membahas pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together berbantu media corong berhitung terhadap hasil belajar 

matematika peserta didik kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah “adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together berbantu media corong berhitung terhadap hasil 

belajar matematika pada peserta didik kelas III MIS Miftahul Huda. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together berbantu media corong berhitung terhadap 

hasil belajar matematika pada peserta didik kelas III MIS Miftahul Huda. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

terhadap mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together berbantu media corong berhitung. 
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2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman langsung bagi 

pendidik dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together berbantu media corong berhitung. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together berbantu media 

corong berhitung yang dianggap dapat membantu meningkatkan kualitas 

pendidik, dan kualitas proses pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh 

pada mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

4. Bagi Peneliti Lain 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan informasi baru 

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

berbantu media corong berhitung dalam pembelajaran matematika, 

sehingga dapat dijadikan pengalaman sekaligus bekal saat melaksanakan 

profesi sebagai seorang pendidik yang akan dating. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk penelitian yang sejenis pada konsep materi yang lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar secara umum dapat diartikan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan.
1
  

Belajar merupakan perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman 

dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik 

seseorang lahir.
2
 Rusman menyatakan belajar adalah proses interaksi terhadap semua 

situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang 

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman.
3
 Vigotsky 

berpendapat bahwa belajar adalah membangun kerja sama secara sosial dalam 

mendefinisikan pengetahuan dan lain-lain, yang terjadi melalui pembangunan 

peluang-peluang secara sosial. Morgan berpendapat bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalamanya. Travers, belajar 

adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku.  

 

 

                                                           
1
Chairul Amriyah & Mahmudi, “Kolerasi Antara Kedisiplinan Dan Prestasi Belajar Peserta 

Didik Di MI Nurul Amal Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang”(Jurnal Terampil 

Volume 4 No.1Juni 2015) h. 52 
2
M. Yusuf T & Mutmainah Amin, “Pengaruh Mind Map dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa”(Jurnal Tadris Volume 01 No. 1 Juni 2016) h. 87 
3
Rusman ,Model-Model Pembelajaran, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013) h.1 
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Seperti surat al-„Alaq ayat 1-5 sebagai berikut: 

                                                

                  

 

Artinya: “Bacalah, dengan nama Tuhanmu, Yang Menciptakan. Yang Menciptakan 

manusia berbahan segumpal darah. Bacalah, demi Tuhanmu Yang Maha Mulia. 

Yang mengajar melalui perantaraan pena. Dialah yang mengajar kepada manusia 

tentang yang tidak ia ketahui. 

 

Maka ayat diatas adalah bahwa perintah untuk belajar, menuntut ilmu. 

Perintah yang dimaksud dalam ayat ini bersifat umum, tidak tertuju pada ilmu saja, 

dengan demikian kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu islam mendidik 

umatnya agar menjadi umat yang pandai. Allah swt menjelaskan bahwa dia 

mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku. 

Namun setelah digunakan oleh manusia bisa dipahami secara orang lain. Dengan 

pena maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan. Allah swt menjelaskan 

bahwa Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir kedunia 

ini dalam keadaan tidak diketahuinya. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak 

mengetahui apa-apa. Kemudian Allah swt menganugrahkan pendengaran dan 

penglihatan agar memudahkan manusia untuk belajar dan menunut ilmu sebanyak-

banyaknya. 
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Sedangkan belajar menurut Dimyati dan Mudjiono mengatakan bahwa belajar 

merupaka proses internal yang kompleks dan yang terlibat dalam proses internal 

adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
4
 

Pembelajaran merupakan hasil dari memori kognisi, dan metakognisi yang 

berpengaruh terhadap pemahaman. Hal ini terjadi ketika seseorang sedang belajar, 

dan kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
5
 Salah satu bentuk 

pembelajaran adalah pemprosesan individu. Hal ini bisa dianalogikan dengan pikiran 

atau otak kita yang berperan layaknya komputer dimana ada input dan menyimpan 

informasi di dalamnya. Selanjutnya dilakukan oleh otak kita adalah bagaimana 

memperoleh materi materi informasi tersebut baik berupa gambaran maupun tulisan. 

Kesuksesan seringkali membuat kita cenderung mengubah pola pendekatan kita 

dalam belajar. Meski demikian, kegagalan juga bisa menjadi atas perubahan atau 

modifikasi tersebut. Menurut Gagne, pembelajaran adalah seperangkat proses yang 

yang bersift internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang 

berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan.
6
 

Tujuan pembelajaran adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu 

cara yang dapat melatih kemampuan intelektual siswa dan merangsang keingintahuan 

                                                           
4
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembalajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),  h.10  

5
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2014) h. 2 
6
Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) h. 80 
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serta memotivasi kemampuan mereka.bentuknya. tujuan pembelajaran dibagi menjadi 

tiga kategori yaitu kognitif, afektif, psikomotorik.
7
 

Berdasarkan penjelasan urain di atas bahwa belajar pada hakikatnya 

merupakan suatu usaha dan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada 

diri individu sebagai hasil pengalaman atau hasil interaksi dengan lingkungannya. 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang didapatkan karena adanya pembelajaran. 

Pada hakikatnya, pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik, dengan 

memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang merupakan proses komunikasi 

antara pendidik dan peserta diddik. 

 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Secara sederhana kata “cooperative” berarti mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim. Jadi, 

cooperative learning dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu, antara 

satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam 

kelompok  mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya.
8
  

 

                                                           
7
Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan,( Yogyakarta:SUKA-Press, 2014) h.169 

8
Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2013) hl. 6 
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Sebagaimana telah Allah wahyukan dalam al-quran surat as-syura ayat 38 

sebagai berikut:  

                             

 

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka. 

 

Ayat tersebut Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan dan 

menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardhu lima waktu tepat pada waktunya. 

Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara 

musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka 

bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-masalah hukum yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT.  

Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 

informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajaran yang didalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong 

untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain
9
 

Sesuai dengan penjelasan di atas pembelajaran kooperatif adalah keterampilan 

sosial dimana menuntut peserta didik untuk saling mengenal, berkomunikasi, 

menerima, dan mampu menyelesaikan konflik bersama. Penerapan model 

                                                           
9
 Miftahul Huda, Cooperativ Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) h. 29 
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pembelajaran kooperatif lebih diarahkan oleh guru namun bukan berarti pembelajaran 

kooperatif berpusat pada guru. Guru menetapkan tugas-tugas dan pertanayan-

pertanyaan serta menyediakan bahan informasi yang dirancang untuk membentuk 

peserta didik menyelesaikan kesulitan dan maslah dalam pembelajaran. 

2. Tipe Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berfikir bersama adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. Numbered 

Head Together(NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercangkup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.
10

 

Tujuan dari Numbered Head Together (NHT) adalah memberi kesempatan 

kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja sama siswa, Numbered Head Together 

(NHT) juga bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran.
11

 

Menurut penjelasan di atas model pembelajaran Numbered Head 

Together(NHT) ini menghendaki agar para siswa bekerja saling bergantung pada 

kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Pada dasarnya, Numbered-Heads 

Together (NHT) merupakan varian dari diskusi kelompok. Numbered Head Together 

                                                           
10

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2015)., h. 82 
11

 Miftahul Huda,Cooperativ Learning,Op Cit, h.203 
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(NHT) ini secara tidak langsung melatih siswa untuk saling berbagi informasi, 

mendengarkan secara cermat serta berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga 

siswa lebih prodektif dalam pembelajaran. 

a. Langkah-Langkah Pembelajaran Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Heads Together 

diawali dengan Numbering yaitu: 

1) Guru membagi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 

mempertimbangkan junlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik 

dalam satu kelas terdiri dari 30 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok 

berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 6 

orang.  

2) Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-6.  

3) Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok.  

4) Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada 

kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukam kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

5) Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang memiliki  

nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok.  

6) Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah 

diterimanya dari guru hal itu dilakukan terus hingga hingga semua peserta 

didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat 

giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru.  

7) Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih 

mendalam, sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu 

sebagi pengetahuan yang utuh.
12

 

 

Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkahmodel pembelajaraan kooperatif tipe Numbered Heads Together ialah: 

                                                           
12

Miftahul Huda,Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran,Op Cit, h. 203 
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1) Guru membagi kelas kedalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok 

diberi nomor. 

2) Guru membuat pertanyaan berbeda pada setiap nomor. 

3) Guru memberi pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok sesuai dengan nomor. 

4) Guru memberi kesempatan kepada siswa berdiskusi untuk menemukan 

jawaban atas masing-masing pertanyaan yang diberikan guru. 

5) Guru memanggil tiap-tiap kelompok yang memiliki nomor yang sama, 

kemudian mempresentasikan di depan kelas. 

6)  Guru mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga peserta didik 

dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagi pengetahuan yang utuh. 

b. Kelebihan Tipe Numbered Heads TogetherI(NHT) 

Adapun kelebihan tipe Numbered Heads Together (NHT) ialah: 

1). Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

2). Meningkatkan semangat kerja sama siswa.  

3). Dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.
13

 

Berdasarkan pemaparan kelebihan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 

melakukan diskusi secara sungguh-sungguh. Siswa yang pandai dapat mengajari 

siswa yang kurang pandai. Melatih siswa untuk bekerja sama dan saling tolong 

menolong. 
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Miftahul Huda, Cooperative Learning,Op Cit., h.138 
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c. Kekurangan Tipe Numbered Heads Together(NHT) 

Adapun kelemahan pembelajaran tipe Numbered Heads Together ialah: 

a) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, selain itu lebih 

banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

b) Saat diskusi kelas terkadang didominasi siswa yang pandai, 

mengakibatkan siswa yang kurang pandai akan menjadi pasif. 

c) Nomor yang dipanggil guru akan, dipanggil lagi.  

d) Kelas cenderung menjadi ramai, sehingga guru tidak dapat 

mengkondisikan dengan baik. 

C. Structured Numbered Heads 

Structured Numbered Heads atau disebut kepala bernomor terstruktur 

merupakan pengembangan dari teknik kepala bernomor yang bertujuan agas 

memudahkan siswa dalam pembagian tugas dan melaksanakan tanggung jawab 

individunya sebagai anggota kelompok. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah Structured Numbered Heads: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok 

diberi nomor. 

2. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomornya. Misalnya, siswa 

nomor 1 bertugas membaca soal dan mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan penyelesaian soal. Siswa nomor 2 bertugas mencari penyelesaian soal. 

Siswa nomor 3 mencatat dan melaporkan hasil kerja kelompok. 
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3. Jika perlu (untuk tugas-tugas yang lebih sulit), guru juga bisa melibatkan kerja 

sama antar kelompok. Siswa sama diminta keluar dari kelompoknya dan 

bergabung bersama siswa-siswa yang bernomor sama dari kelompok lainnya. 

Dengan demikian, siswa-siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu 

atau mencocokan hasil kerja mereka.
14

 

D. Persamaan dan Perbedaan Model Numbered Heads Together dengan 

Structured Numbered Heads 

a. Persaman  Numbered Heads Together (NHT) dan Structured Numbered 

Heads 

persamaan dalam kedua model tersebut ialah menggunakan sistem 

berkelompok dan masing-masing siswa diberikan identitas nomor. 

b. Perbedaan Numbered Heads Togheter (NHT)dan Structured Numbered 

Heads 

perbedaan kedua model tersebut adalah dalam pemberian tugas kepada siswa. 

Model Numbered Heads Together (NHT) semua siswa dalam satu kelompok 

bertanggung jawab untuk mencari jawaban dan siap jika nomor mereka 

dipanggil untuk mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas, 

sedangkan Model Structured Numbered Heads setiap nomor sudah diberikan 

tugas oleh guru sebelum soal diberikan. 

 

 

                                                           
14

 Miftahul  Huda, Cooperative Learning,Op Cit., h.139 
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E. Media Corong Hitung 

Corong berhitung adalah sebuah media tiga dimensi yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika. Menurut Asyhar, media tiga dimensi yaitu media yang 

penampilannya mempunyai kurang panjang, lebar, dan tinggi / tebal serta dapat 

diamati dari arah mana saja.
15

 

Corong berhitung adalah sebuah alat bantu atau alat peraga yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan materi operasi hitung perkalian dan pembagian yang 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

1. Cara membuat corong berhitung 

a. Potong botol air mineral menggunakan cutter. Ambil bagian atasnya saja. 

b. Susun mendatar ke-10 bagian atas botol diatas permukaan kardus. Atur 

jaraknya, kemudian buat lubang sebesar mulut botol. Setelah itu masukan 

mulut botol ke lubang yang telah dibuat pada kardus sehingga botol tersusun 

rapi dan tidak bergeser. 

c. Potong kardus menggunakan cutter sehingga membentuk sebuah balok 

dengan panjang disesuaikan dengan lebar botol yang tersusun. 

d. Buat laci disalah satu bagian panjang kardus dimana botol terletak dibagian 

bawah atasnya. Buatlah pegangan laci dari tali. 

                                                           
15

Tety Andri yani, Pengembangan Media Corong Berhitung Pada Materi Operasi Hitungan 

Perkalian dan Pembagian Bilangan Cacah di Kelas II Sekolah Dasar. (Skripsi PGSD, Jambi, 2018). h 

6. 
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e.  Setelah lacinya jadi, buatlah latar (bentuk bebas). Pada latar pasang 

gantungan korden sejajar dengan jarak botol.  

f. Tempel latar tersebut pada salah satu sisi kardus yang bertolak belakang 

dengan sisi laci berbentuk balok.
16

 

2. Langkah-langkah media corong berhitung 

a. Guru memberikan soal ( 30 : 5), 

b. Siswa menyiapkan 30 buah kelereng, 

c. Siswa memasukan 5 kelereng dalam setiap corong, 

d. Banyak corong yang terisi merupakan jawaban dari soal yang diberikan oleh 

guru. 

F. Pembelajaran Matematika di SD 

1. Pengertian Matematika 

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulai 

diambil dari bahasa yunani mathematike yang berarti mempelajari, kata tersebut 

mempunyai asala katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, 

science).
17

 Depdiknas kata matematika berasal dari bahasa latin “belajar atau hal yang 

dipelajari,” sedang dalam bahasa Belanda matematika disebut dengan wiskunde atau 

ilmu pasti yang berkaitan dengan penalaran. Bidang studi matematika ini diperlukan 

                                                           
16

Erna Yuniawati, “ Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian Melalui Media 

Corong Berhitung di kelas II MI Ma’arif  Blotong Salatiga”. (Skripsi PGMI, Salatiga, 2016) h. 48-49 
17

Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD, (Bandar Lampung:Aura 

Publishing, 2013), h.1 
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untuk proses berfikir yang sangat dibutuhkan orang dalam penyelesaian berbagai 

masalah.  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan konstribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta pemberian dukungan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru mengembangkan 

kemampuan berfikir peseta didik melalui pembelajaran di kelas. Aktifitas yang 

dikembangkan guru harus memperhatikan karakteristik dari mata pelajaran 

matematika itu sendiri, agar matematika mudah dipahami dan diterima oleh peserta 

didik. 

2. Pembelajaran Matematika di MI/SD 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

kontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasa yang baik 

terhadap materi matematika.
18

 Matematika merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai 

selain membaca dan menulis. Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada tahap 

perkembangan kognitif yang berbeda dengan sekolah pada jenjang berikutnya. 

Pembelajaran matematika perlu disesuaikan dengan dengan kemampuan kognitif 

peserta didik dimulai dengan yang kongrit menuju abstrak, tetapi mengingat pada 
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Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta:Prenadamedia 

Group, 2013), h.186-187 
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jenjang sekolah dasar yang masih dalam tahap operasional kongkrit, maka untuk 

memahami konsep dan prinsip masih memerlukan pengalaman melalui objek kongrit. 

Matematika berhubungan dengan angka-angka yang sering sekali ditemukan dalam 

berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga matematika bukan hanya 

penguasaan berhitung saja, tetapi juga suatu proses pemantapan logika berfikir 

rasional dan kritis. 

Pembelajaran Matematika di SD merupakan pondasi yang kokoh untuk dapat 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga untuk menghadapi 

tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berdasarkan 

permasalahan di atas tampaknya perlu adanya inovasi pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil  belajar matematika siswa. Untuk meraih hasil belajar yang tinggi 

sehingga prestasi belajar meningkat, tidak hanya dengan menghafal rumus-rumus tapi 

juga mengetahui proses untuk menemukan hasilnya. Untuk itu, guru harus mampu 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Secara khusus tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagaimana 

yang disajikan oleh Depdiknas, sebagai berikut: 

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau alitgoritme 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan pernyataan matematika 

c) Memecahkan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 
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d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel diagram atau media 

lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah 

e) Memiliki sifat menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari.19 

Tujuan pembelajaran matematika di atas akan tercapai jika guru dapat 

menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

aktif dalam membentuk, menemukan dan mengembangkan pengetahuannya. Siswa 

dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar 

lalu mengkonstruksinya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses dan 

dikembangkan. 

G. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar di atas dipertegas oleh Nawawi 

dalam K. Brahim yang menyatakan  bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu.
20

 Nana Sudjana, mengartikan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pembelajaran .
21

 Hasil belajar 

itu diperoleh dari interaksi siswa dan lingkungan yang sengaja direncanakan guru 

dalam perbuatan mengajarnya. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

                                                           
19

Ibid, h.190 
20

Ibid, h.6 
21

Hasan Baharun, “ penerapan pembalajaran Active learning untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa di Madrasah”.( Jurnal Pendidian Pendagogik Volume 1 No. 1 Januari 2015), h. 39 
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ditunjukan dengan berbagai bentuk seperti perubahan sikap, pemahaman, 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan tingkah laku.  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar 

berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan 

motorik, dan sikap. Menurut Bloom, hasil belajar mencangkup kemampuan kognitif, 

efektif, dan psikomotorik.
22

 Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran.
23

 Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan 

evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi siswa tidak hanya diukur dari tingkat 

penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan.
24

 

Berdasarkan pendapat di atas  dapat disimpulkan bahwa  hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik  setelah  menerima pengalaman 

belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan 
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Agus Suprijino, Cooperative Learning,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013),  h.6 
23

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, cetakan ke-

6, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 13 
24

Sudaryono, Dasar-DasarEvaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 39 
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peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, fokus 

penelitian adalah hasil belajar pada aspek kognitif. Hasil belajar pada aspek kognitif 

ini dilihat dari nilai peserta didik yang diperoleh pada tes yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas untuk dapat mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil belajar 

siswa maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil pembelajaran. Hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Kemampuan tersebut mencangkup pada ranah kognitif yang meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan penilaian. Peneliti melakukan 

berupa tes subjektif pada ranah kognitif. Tes bisa berbentuk pemberian tugas baik 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus 

dikerjakan. Sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut 

dapat dihasilkan nilai yang merupakan lambang dari hasil belajar. Peneliti hanya 

aspek penilaian kognitif yang ditekankan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan 

siswa. Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

dikelas tidak terlepas dar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri, 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ialah, faktor eksternal dan faktor 

internal. 
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H. Penelitian Yang Relevan 

Kajian teori perlu didukung dengan penelitian yang relevan. Penelitian yang 

relevan berdasarkan kajian teori. Pertama menurut Siti Rokhaniyah dengan judul 

skripsi “penerapan cooperative learning tipe NHT berbantu lembar kerja untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika materi sistem persamaan linier dua variabel 

peserta didik kelas VIII di MTS Nurul Huda Banyu putih tahun pelajaran 2014/2015” 

menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan  menerapan cooperative learning tipe 

NHT berbantu dengan lembar kerja dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

materi sistem persamaan linier dua variabel.
25

 Sedangkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan NHT berbantu media corong berhitung pada materi pembagian. Kedua 

Sarah Rafiqa N.S dengan judul skripsi “ penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT berbantu media kartu posinega untuk meningkatkan pemahaman konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat siswa kelas VII  SMP N 15 Palu” 

menyimpulkan bahwa dengan penerapan kooperatif tipe NHT berbantu media kartu 

posinega dapat meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat.
26

 Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan NHT berbantu 

                                                           
25Siti Rokhaniyah.” Penerapan Cooperative Learning Tipe NHT Berbantu Lembar Kerja 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Peserta 
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http://eprints.walisongo.ac.id/4709/1/113511116.pdf, Jum‟at/ 9/02/2018/7.30pm 
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Sarah Rafiqa N.S.”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantu Media 

Kartu Posinega Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Penjumlahandan Pengurangan Bilangan 

Bulat Siswa  Kelas VII  SMP N 15 Palu” (on-line) tersedia di: http://download.portalgaruda.org 

/article.php?article=276801&val=5148&title=penerapan%20model%20pembelajaran%20kooperatif%

20tipe%20nht%20berbantuan%20media%20kartu%20posinega%20untuk%20meningkatkan%20pema
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media corong berhitung materi pembagian dikelas III. Ketiga Firda Afrilina dengan 

judul skripsi “ Pengaruh penggunaan alat peraga corong berhitung terhadap 

pemahaman konsep siswa pada materi perkalian dan pembagian” menyimpulkan 

bahwa dengan terdapat pengaruh penggunaan alat peraga corong berhitung terhadap 

pemahaman konsep perkalian dan pembagian dibandingkan dengan pembelajaran 

yang tidak menggunakan alat peraga.
27

 Sedangkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantu media 

corong berhitung pada materi pembagian dikelas III MIS Miftahul Huda. 

I. Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran disekolah terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan khususnya pada mata pelajaran matematika yang disebabkan siswa 

merasa tidak senang, takut untuk belajar matematika, bosan untuk belajar 

matematika dan menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Setiap 

kegiatan belajar, seseorang pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan 

para siswa berpendapat bahwa matematika itu pelajaran yang menjenuhkan, sulit, 

sukar dan kurang menyenangkan bahkan menyeramkan. Akibatnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajara matematika masih rendah. Karena kurangnya minat siswa 

dalam pembelajaran matematika. Disisi lain guru terkadang sulit untuk 

                                                                                                                                                                     
haman%20konsep%20penjumlahan%20dan%20pengurangan%20bilangan%20bulat%20siswa%20kela
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Konsep Siswa Pada Materi Perkalian Dan Pembagian. (on-line) tersedia di: 
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mengkondisikan siswa, sehingga siswa asik dengan kegiatanya atau aktifitasnya 

sendiri. Hal ini perlu adanya perbaikan mengajar untuk hasil belajar lebih baik. 

Maka dari itu model yang diterapkan harus sesuai dengan karakter siswa. Selama ini 

guru menerapkan model pembelajaran aktif, siswa yang antusias mengikuti 

pembelajaran hanya siswa yang aktif. Bagi siswa yang kurang aktif mereka kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran Matematika di kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih masih 

rendah. Perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

merupakan suatu kontak sosial antara guru dengan siswa dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan dan pengajaran. Maka dari itu agar terdapat 

perubahan yang baik terhadap hasil belajar matematika, peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Togrther berbantu media corong 

berhitung yang telah guru terapkan di kelas. Setelah diberi perlakuan, peneliti 

memberikan pos-tes untuk mengetahui hasil belajar matematika. Model ini 

menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajarnya dan melakukan interaksi 

dalam kelompok. Model ini dapat di jadikan alternatif untuk hasil pembelajaran 

matematika agar lebih baik. Diharapkan siswa mampu berfikir secara mandiri dan 

mengasah kepekaan dan keterampilan dalam berfikir dan memecahkan masalah. 

Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Berikut ini merupakan 

pemaparan  dari kerangka berfikir yang menggunakan dua variabel yaitu X dan Y 

yang ditunjukkan pada gambar berikut:  
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    X Y 

Keterangan : 

X : Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantu media corong 

berhitung ( variabel bebas)  

Y : Hasil belajar matematika ( variabel terikat)  

 : Pengaruh model pembelajaran Kooperatif tipe NHT berbantu media corong 

terhadap hasil matematika belajar peserta didik 

 

 

J. Hipotesis Penelitian 

Sugiyono menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
28

 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka hipotesisnya adalah: 

1. H0 : µ1 ≠  µ2  (Adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas III MIS 

Miftahul Huda Adiluwih). 

2. H1 : µ1= µ2 (Tidak adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 

III MIS Miftahul Huda Adiluwih). 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:ALFABETA, 

2016), h.96 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan(treatment) 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
1
 Desain yang 

digunakan adalah Quasi Eksperimen Design yaitu desain yang mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen
2
. 

Penelitian ini dilakukan pada peserta didik di dua kelas. Kelas pertama 

sebagai kelas eksperimen yaitu kelas III wukuf yang menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dan kelas kedua sebagai kelas kontrol yaitu 

kelas III Sai’ yang menggunakan model pembelajaran Structured Numbered Heads.  

Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

 

Kelompok Tes Awal 

(Pretest) 

Perlakuan Tes Akhir 

(Posttest) 

Eksperimen Q1 X1 Q2 

Kontrol Q3 X2 Q4 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 107. 
2
Bambang Setiyadi,  Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013) h. 136 
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Keterangan 

Q1 : Pretest kelas eksperimen 

Q2 : Posttest kelas eksperimen 

Q3 : Pretest kelas kontrol 

Q4 : Posttest kelas kontrol 

Q1 dan Q3 : Hasil belajar peserta didik sebelum diberi perlakuan 

X1 : Penerapan pembelajaran model cooperative tipe NHT berbantu 

media corong berhitung 

X2 : Penerapan pembelajaran Structured Numbered Heads berbantu 

media corong berhitung 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di sekolah MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

semester genap. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
  

Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat 

yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). Dengan demikian 

variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Kidder menyatakan bahwa variabel 

                                                           
3
 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 133. 
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adalah suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan 

darinya. Pengertian variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
  

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, macam-

macam variabel penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

:
5
 

1. Variabel Independen (Variabel bebas) 

Menurut Sugiyono variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, predicator, antecedent. 

Variabel bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penilitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantu media corong berhitung. 

2. Variabel Dependen (Variabel terikat) 

Menurut Sugiyono variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel ini juga sering disebut 

sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel bebas (Y) yaitu variabel yang 

dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penilitian ini adalah hasil belajar 

Matematika peserta didik. 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Method), (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

64. 
5
Ibid, h. 64. 



35 
 

 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
6
 Pada intinya, populasi merupakan 

keseluruhan dari subjek dan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini 

adalah MIS Miftahul Huda Adiluwih. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu 

yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap 

mewakili populasi.
7
 Sampel yang diambil dalam penelitian terdiri dari dua kelas, 

yaitu: 

a. Kelas III Sai sebagai kelas kontrol  yang mendapat perlakuan 

pembelajaran matematika dengan menggunkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Structured Numbered Heads berbantu media corong 

berhitung 

b. Kelas III Wukuf sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan 

pembelajaran matematika dengan menggunkan model pembelajaran 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h.173 
7
Susiadi, Metode Penelitian,( Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), h. 81 



36 
 

 

kooperatif tipe Numbered Heads Together berbantu media corong 

berhitung 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang representatif.
8
 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Cluster Random Sampling. 

Dalam teknik ini menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam pengambilan 

sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada pada populasi. Jadi populasi 

sengaja di pandang berkelompok-kelompok, kemudian kelompok itu tercermin pada 

sampel..
9
 Sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 siswa yang diambil dari 

kelas III sai sebanyak 17 siswa dan kelas III wukuf sebanyak 19 siswa yaitu dengan 

cara membuat gulungan berisi salah satu nama dari perwakilan masing-masing kelas 

lalu diundi/dikocok, nama yang keluar pertama kali ditentukan sebagai kelas 

eksperimen dan nama yang keluar terakhir ditentukan sebagai kelas kontrol. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, sumber, 

dan cara. Peneliti melakukan tehnik pengumpulan data dari segi cara, maka tehnik 

pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

 

                                                           
8
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian,( Bandung: Alfabeta, 2013) h. 57. 

9
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 

117. 
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1. Tes 

Tes yang digunakan peneliti ini tes subjektif yang berbentuk essay terdiri 

masing-masing 10 soal tes akhir yang disebut post-test, tes ini sebagai alat 

ukur untuk mengetahui hasil pembelajaran matematika. 

2. Dokumentasi. 

Untuk mengetahui kondisi dari siswa dan guru di dalam kelas saat 

pembelajaran. Dokumentasi sebagai alat bukti dan data-data hasil belajar 

siswa. Hasil belajar matematika siswa MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

ini akan diolah menjadi uji kebenaran hipotesis. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dan informasi yang diinginkan/dibutuhkan oleh peneliti. Instrumen biasanya 

dipakai oleh peneliti untuk menanyakan atau mengamati responden sehingga 

diperoleh data yang dibutuhkan.  

Instrumen penelitian ini adalah alat untuk mengukur hasil belajar siswa. Hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek penelitian kognitif yaitu 

pemahaman dan penerapan. Dengan ini maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa tes subjektif. Tes yang digunakan peneliti berupa soal essay, 

terdiri dari 10 soal essay. Lembar tes yang diberikan terdiri tes akhir. Soal tes akhir 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 
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G. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat mengukur 

sesuatu yang hendak diukur.
10

Uji validitas dalam penelitian dalam penelitian ini akan 

di uji cobakan kepada peserta didik kelas IV MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang, 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas item (butir soal) adalah rumus 

product moment rxyyang rumus lengkapnya adalah sebagi berikut: 

rxy = 
 ∑     ∑    ∑   

√[ ∑     ∑    ]√[ ∑     ∑    ]
 

Keterangan : 

r xy : angka indeks korelasi “t” product moment 

N : number of cases (hanya subyek yang dikenai tes) 

ΣXY : jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y 

ΣX : jumlah skor X 

ΣY : jumlah skor Y 

Harga rhitung yang diperoleh dibandingkan dengan rtabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika harga rhitung> rtabel maka item soal yang diujikan memiliki 

kriteria valid.
11

 

 

 

 

                                                           
10

 Novalia, Muhammad Syazali, Olah data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: 

Anugrah Utama Raharja (Aura), 2013), h. 37. 
11

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 206. 
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2. Uji Reliabilitas 

  Penelitian ini menggunakan tes subjektif yakni essay yang mana dengan 

setiap jawaban sangat tepat diberi skor 5, tepat 4, kurang tepat 3, tidak tepat 2/1, dan 

setiap tidak menjawab diberi skor 0, sehingga Formula yang dipergunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan Koefisien 

Cronbach Alpha, yaitu:
12

 

   r11 = ( 
 

   
) (  

    

   
) 

  Keterangan: 

r11 : Reabilitas instrument secara keseluruhan  

k : Banyaknya item/butir soal 

Si
2
 : Varians total 

 Si
2 : 

Jumlah seluruh varians masing-masing soal 

Tabel 4 

Kriteria Tingkat Reliabilitas 

Besar Nilai r Interpretasi 

Antara, 0,91 sampai 1,00 Sangat Tinggi 

Antara, 0,71 sampai 0,90 Tinggi 

Antara, 0,41 sampai 0,70 Sedang 

Antara, 0,21 sampai 0,40 Rendah 

Antara, 0,00 sampai 0,20 Sangat Rendah 

 

 

                                                           
12

Novalia, Muhammad Syazali,Op. Cit, h. 39 
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3. Tingkat Kesukaran 

Analisis indeks kesukaran tiap butir soal dihitung berdasarkan jawaban 

seluruh peserta didik yang mengikuti tes.
13

 Tingkat kesukaran suatu butir soal 

digunakan rumus berikut: 

P =
 

  
 

  Keterangan 

  P = Angka indeks kesukaran 

  B = Banyaknya peserta didik  yang dapat menjawab soal dengan betul 

JS = Jumlah peserta didik yang mengikuti tes hasil belajar 

Penafsiran kriteria atas tingkat kesukaran butir tes yang umum di gunakan 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5 

Klasifikasi Tingkat kesukaran 

Besar Indeks kesukaran Interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Novalia dan Muhammad Syazali, Op.Cit, h. 47. 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas menggunakan uji 

Liliefors yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dengan rumus sebagai berikut : 

Lhitung = max |         | ,    = 
(   X )

 
 

Dengan : 

F (    = P ( Z ≤             N (0,1) 

S (    = Proporsi cacah z ≤  zi terhadap seluruh cacah zi 

Xi = skor responden 

Dengan hipotesis : 

Ho : data distribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian :
14

 

Jika Lhitung Ltabel , maka data berdistribusi normal 

Jika Lhitung  Ltabel , maka data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Novalia, Muhammad Syazali, Op.Cit, h. 53. 
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b. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji bartlett, yaitu 

a. Hipotesis  

H0 :   
  =   

  = ... =   
  

H1 : tidak semua varians sama 

b. Tingkat Signifikan 

α  = 5% 

c. Statistik Uji 

F = N – k 

C = 1 + 
 

       
 (   

 

  
 - 

 

 
 ) 

Rerata Kuadrat Galat (RKG) = 
     

    
 

X
2
= 

     

 
 (f log RKG –   fj log sj²) 

d. Daerah Kritis 

DK = {X
2
| X

2
>X

2
3.418} dapat dilihat pada tabel ini chi kuadrat dengan derajat 

kebebasan (k -1). 

e. Keputusan Uji 

H0 diterima jika harga statistik X
2
, yakni X

2
hitung <X

2
tabel, k-1. Berarti varians dari 

populasi homogen. 
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2. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji t (uji perbedaan dua rata) dengan rumus 

sebagai berikut :
15

 

a. Hipotesis Statistik 

H0:µ1≤  µ1 (Model pembelajaran Numbered Head Together tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika 

peserta didik) 

H1: µ1 >µ1(Model pembelajaran Numbered Head Together 

berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika 

peserta didik) 

b. Taraf Signifikasi  α  = 0,05 

c. Rumus Statistik Uji 

t = 
X   X  

  √
 

  
 

 

  

 

  
  =

        
          

 

        
 

Keterangan : 

X  : Nilai rata-rata peserta didik yang diajarkan dengan model Numbered 

Heads Together 

                                                           
15

Budiyono,Statistika untuk Penelitian Edisi ke-2 Cetakan ke-3, ( Surakarta: UNSPress, 

2016), h.151 
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X   : Nilai rata-rata peserta didik yang diajarkan tidak dengan 

menggunakan model Numbered Heads Together 

N1: Jumlah peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model 

Numbered Heads Together 

N2 : Jumlah peserta didik yang diajarkan tidak dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together 

S1 : Standar deviasi dari data yang menggunakan model pembelajaran 

Numbered Heads Together 

S2 : Standar deviasi dari data yang tidak menggunakan model Numbered 

Heads Together 

Sp : Standar deviasi gabungan 

d. Daerah Kritis 

DK = { z | z <   

 
atauz >  

 
 } 

e. Keputusan Uji : H0 ditolak jika zhitung€  DK 

3. Uji Normalitas Gain (N-GAIN) 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

peserta didik setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir 

putaran. 
16

 

                                                           
16

Rita Rahmaniati dan Supramono, Pembelajaran I-Set S (Islamic, Science, Environment, 

Technology and Society) terhadap hasilbelajar. Anterior Jurnal. 14; 2 (Palangkaraya, Juni 2015), 

196. 
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Rumus N-GAIN = 

                

                  
 

   Kategorisasi ditentukan dengan nilai N-GAIN sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Intrepetasi Uji N-Gain 

G-Tinggi Nilai G ≥  0,70 

G-Sedang Nilai 0,30 ≤  G > 0,70 

G-Rendah Nilai G < 0,30 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di MIS Miftahul Huda Adiluwih. Penelitian ini 

menggunakan dua kelas sebagai sampel yakni kelas III wukuf sebagai kelas 

eksperimen dan kelas III sai sebagai kelas kontrol. Kedua kelas tersebut di beri 

perlakuan yang berbeda, untuk kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together sedangkan kelas kontrol menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Structured Numbered Heads. Peneliti 

memberikan 8 kali pertemuan yakni 4 kali pertemuan di kelas kontrol dan 4 kali 

pertemuan di kelas eksperimen.  

Peneliti menggunakan tes akhir (pos-tes) 20 soal essay bertujuanuntuk 

mengetahui hasil belajar matematika, terdapat 10 soal yang valid dan 10 soal tidak 

valid. Berikut hasil Pos-Tes yang Diajarkan dengan Menggunakan Tipe Numbered 

Heads Together: 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas eksperimen 

Nilai  Jumlah 

Siswa 

Persen (%) 

76 – 80 4 21 % 

81 – 85 2 11 % 

86 – 90 5 26 % 

91 – 95 3 16% 

96 – 100 5   26  % 

Jumlah  19 100% 

46 
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Berdasarkan table distribusi di atas nilai pos-tes Matematika pada kelas ekperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

100% siswa yang memenuhi KKM. 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas kontrol 

Nilai  Jumlah 

Siswa 

Persen (%) 

70 – 74 4 24 % 

75 – 79 4 24 % 

80 – 84 5 29 % 

85 – 89 2 11% 

90 – 94 1 6 % 

95 – 99 1 6 % 

Jumlah  17 100% 

 

Berdasarkan table distribusi di atas nilai pos-tes Matematika pada kelas kontrol 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe structured numbered heads 

100% siswa yang memenuhi KKM. 

 

B. Hasil Uji Coba Tes 

1. Uji Validitas 

Uji coba tes untuk mengetahui soal yang hendak diukur. Validitasi instrumen 

soal tes peneliti menggunakan validitas sisi dan product moment sebagai acuan. 

Peneliti menggunakan 10 soal pos-tes untuk di analisis. Uji coba validitas instrument 

soal dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel 8 

Hasil Uji Validitas Soal 

No item rtabel rhitung Kesimpulan 

1 0.444 0.708520812 Valid 

2 0.444 0.273 Tidak valid 

3 0.444 0.52 Valid 

4 0.444 0.23 Tidak valid 

5 0.444 0.57 Valid 

6 0.444 0.12 TidakValid 

7 0.444 0.48 Valid  

8 0.444 0.424 TidakValid 

9 0.444 0.68 Valid 

10 0.444 0.664 Valid 

11 0.444 0.0243 Tidak valid 

12 0.444 0.608 Valid 

13 0.444 -0.01 TidakValid 

14 0.444 0.518 Valid 

15 0.444 0.211 TidakValid 

16 0.444 0.538 Valid 

17 0.444 0.424 Tidak valid 

18 0.444 0.7085 Valid 

19 0.444 -0.135 TidakValid 

20 0.444 0.401 Tidak valid 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 20 soal di atas terdapat 10 soal yang valid dan 

10 soal yang tidak valid karena nilai rhitung<rtabel. Butir soal yang valid yaitu soal 

nomor 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16,   dan 18. Sedangkan soal yang tidak valid yaitu 

soal nomor 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 dan 20, dapat dilihat pada lampiran 6. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah butir-butir soal telah melalui tahap uji validitas, uji tingkat kesukaran 

selanjutnya butir soal diuji dengan menggunakan uji reliabilitas. Tujuan uji 

reliabilitas ialah untuk mengukur secara konsisten dari instrument tes. Berdasarkan 
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uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha diperoleh nilai r11 =1.015858, 

maka disimpulkan instrument soal sangat tinggi, dapat dilihat di lampiran 7. 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui apakah soal terlalu mudah, 

terlalu sulit atau sedang. Adapun analisis tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 

Tabel 9 

Tingkat Kesukaran 

No soal Tingkat kesukaran Keterangan 

1 0.45 Sedang 

2 0.433333 Sedang 

3 0.683333 Sedang 

4 0.55 Sedang 

5 0.6 Sedang 

6 0.383333 Sedang 

7 0.65 Sedang 

8 0.2 Sukar 

9 0.533333 Sedang 

10 0.5 Sedang 

11 0.45 Sedang 

12 0.633333 Sedang 

13 0.35 Sedang 

14 0.683333 Sedang 

15 0.65 Sedang 

16 0.583333 Sedang 

17 0.2 Sukar 

18 0.45 Sedang 

19 0.366667 Sedang 

20 0.633333 Sedang 

 

Soal yang baik adalah soal yang sedang. Mempunyai indeks kesukaran 0.31 

sampai 0,70 tergolong pada soal yang sedang dan 0.00 sampai 0.30 tergolong soal 

yang sukar. Hasil perhitungan tingkat kesukaran 20 soal kelas eksperimen di atas 

terdapat 18 soal sedang dan 2 soal yang sukar, terdapat pada lampiran 8. 
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4. Hasil Kesimpulan Uji Coba Tes 

Hasil perhitungan validitas, rebilitas dan tingkat kesukaran tes instrumen pada 

tabel berikut: 

Tabel 10 

Kesimpulan instrumen soal 

Item soal Uji Validitas Tingkat Kesukaran Kesimpulan 

1 Valid Sedang Digunakan 

2 Tidak valid Sedang TidakDigunakan 

3 Valid Sedang Digunakan 

4 Tidak valid Sedang TidakDigunakan 

5 Valid Sedang Digunakan 

6 Tidak Valid Sedang TidakDigunakan 

7 Valid Sedang Digunakan 

8 Tidak Valid Sukar Tidak Digunakan 

9 Valid Sedang Digunakan 

10 Valid Sedang Digunakan 

11 Tidak valid Sedang TidakDigunakan 

12 Valid Sedang Digunakan 

13 Tidak Valid Sedang TidakDigunakan 

14 Valid Sedang Digunakan 

15 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan 

16 Valid Sedang Digunakan 

17 Tidak valid Sukar Tidak Digunakan 

18 Valid Sedang Digunakan 

19 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan 

20 Tidak valid Sedang Tidak Digunakan 

 

Berdasarkan data di atas pada uji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran 

soal, maka soal yang akan digunakan peneliti sebanyak 10 soal. Soal yang digunakan 

ialah nomor 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Peneliti menggunakan nomor urut soal 1 

sampai 10 dalam penelitian. Soal yang tidak digunakan terdiri dari 10 soal yakni 

nomor 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20. 
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C. Hasil Analisis Uji Pra Syarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan dan 

diteliti apakah normal atau tidak. Peneliti menggunakan uji normalitas dengan uji 

lieliefors. Uji normalitas data hasil berlajar matematika kelas III MIS Miftahul Huda 

Adiluwih ialah sebagai berikut: 

Tabel 11 

Hasil Uji Normalitas 

Perlakuan Ltabel  Lhitung Keputusan uji 

Eksperimen 0.195 0.093858  HO diterima 

Kontrol  0.206 0.145806146 HO diterima 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa kelas eksperimen di peroleh Lhitung = 

0.093858, dan kelas kontrol Lhitung = 0.145806146, dengan taraf signifikan   = 0.05. Hal 

ini menunjukan bahwa Ltabel > Lhitung  maka HO ditolak, artinya data tersebut normal. 

Terdapat pada lampiran 9 dan 10. 

 

2. Uji Homogenitas 

Setelah kedua kelas sampel dinyatakan normal, selanjutnya dapat dicari nilai 

homogenitasnya. Peneliti menggunakan uji homogenitas menggunakan uji bartlett 

dari hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 11 dan pada tabel berikut: 

Tabel 12 

Hasil Uji Homogenitas 

Kelas  α  hitung α  tabel Keputusan  Kesimpulan  

Eksperimen dan 

Kontrol 

0.303912 3.841 HO diterima Homogenitas 
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Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan chi kuadrat dengan taraf 

signifikan   α  = 0.05 dengan demikian α  hitung<α tabel, maka HO diterima artinya data 

sampel homogen. 

 

D. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

dalam pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together di dalam pembelajaran 

untuk mengetahui hasil belajar matematika. Peneliti menggunakan uji t dalam uji 

hipotesis yang meliputi uji kesamaan dua rata-rata pada kelas eksperimen, dengan 

hipotesis penelitianya adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III MIS Miftahul Huda 

Adiluwih. 

H1 : Adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III MIS Miftahul Huda 

Adiluwih. 

Uji t dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13 

Uji t 

No. Kelas thitung ttabel Keputusan 

1 Eksperimen 

dan Kontrol 

3.354 1.960 H0 ditolak 

 

              Berdasarkan tabel di atas setelah dilakukan perhitungan uji t dengan taraf 

signifikan 5%, diperoleh thitung =3.354 dan t(0,025;34), = 1.960, maka thitung  >  t(0,025;34), 
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sehingga HO ditolak. Dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih. 

E. Analisis Uji N-Gain 

Tabel 14 

Hasil N-Gain Pretest-Posttest Pada Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

 Eksperimen Kontrol 

Pretest posttest N-Gain Pretest posttest N-Gain 

∑ 846 1682 14,632 679 1350 10,892 

  44,53 88,53 0,770 39,941 79,411 0,641 

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa selisih antara nilai pretest dan 

posttest menghasilkan nilai N-Gain. Untuk kelas eksperimen rata-rata pretest sebesar 

44,53 dan rata-rata nilai posttest sebesar 88,53 dengan perolehan rata-rata N-Gain 

sebesar 0,770 dan masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk kelas kontrol rata-

rata nilai pretest sebesar 39,941 dan rata-rata nilai posttest sebesar  79,411 dengan 

perolehan N-Gain sebesar 0,641 dan masuk dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan 

bahwa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan hasil belajar sehingga model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantu media corong berhitung 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 

F. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Cooperative learning tipe Numbered Heads Together terhadap hasil belajar 

matematika. Peneliti mengambil kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih sebanyak dua 

kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas sampel. Dikarenakan kemampuan 
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masing-masing anak disetiap kelas berbeda maka peneliti menentukan kelas sampel 

dengan menggunakan tehnik cluster sampling, dimana sampel terdiri dari kelompok-

kelompok. Item (individu) didalam kelompok yang terpilih akan di ambil sebagai 

sampel. Peneliti menentukan sampel dengan melihat nilai harian peserta didik dan 

nilai peserta didik yang lalu, untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Peneliti menggunakan model Numbered Heads Togheter pada kelas eksperimen dan 

menggungakan model Structured Numbered Heads pada kelas kontrol. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji hipotesis  secara manual 

dengan thitung = 3,354 dan t(0,025;34) = 1,960, sehingga thitung > t(0,025;34) maka HO ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together berbantu media corong berhitung tehadap hasil belajar 

matematika kelas III MIS Miftahul Huda adiluwih. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together untuk membantu siswa dalam belajar di kelas agar tidak merasa 

jenuh dengan bekerja kelompok dengan bantuan media corong berhitung. Peserta 

didik yang diajarkan dengan menggunakan Numbered Heads Together lebih antusias 

dalam belajar, kecakap dalam berkomunikasi, dimana komunikasi terjadi antara siswa 

dengan siswa dalam berdiskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang telah 

diberikan. 

              Hari pertama peneliti memberikan pre-test kepada siswa kelas III untuk 

mengetahui hasil belajar matematika siswa yang tidak homogen. Pengambilan sampel 
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dengan cara cluster sampling untuk dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Peneliti melihat pada salah satu kelas nilai postest dibawah KKM. Maka  

peneliti memilih kelas Wukuf dijadikan kelas eksperimen dan Sai dijadikan kelas 

kontrol. Perbedaan perlakuan yang diberikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yakni kelas kontrol memakai model pembelajaran kooperatif tipe Structured 

Numbered Head dan kelas eksperimen memakai model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together. Dua pertemuan selanjutnya dilaksanakan proses belajar 

mengajar, dan satu pertemuan terahir peneliti melakukan tes akhir (pos-tes) untuk 

mengetahui hasil belajar kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih. Lembar soal pos-tes 

telah divalidasi oleh siswa kelas IV MIS MIftahul Huda Adiluwih. Lembar soal tes 

akhir yang terdiri dari masing-masing 10 soal essay. Pertemuan pertama dan ke dua 

pada kelas eksperimen peneliti menyampaikan materi tentang pengertian pembagian 

dan mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Selama kegiatan 

pembelajaran peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berbantu media corong berhitung, namun siswa di kelas kurang 

efektif dikarenakan masih banyak bertanya akan model baru yang diterapkan di kelas. 

Pertemuan ke tiga guru menyampaikan materi pembagian sebagai pengurangan 

berulang dan mempelajari pembagian dengan soal cerita dilanjutkan dengan 

penerapan tipe Numbered Heads Together berbantu media corong berhitung. 

Pertemuan keempat peneliti memberikan posttest kepada peserta didik.  
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Kegiatan pembelajaran tipe Numbered Heads Together mula-mula guru 

membagi kelas menjadi tiga kelompok yakni setiap anak dalam kelompok 

mendapatkan nomor yang berurutan dimulai dari satu, begitu juga dengan kelompok 

lainnya. Selanjutnya guru menyebutkan salah satu nomor untuk menjawab soal yang 

diberikan. Kelompok yang menjawab dengan tepat dan sesuai konsep akan diberikan 

riwerd. Selanjutnya nomor yang disebutkan dari masing-masing kelompok harus 

mempresentasikan hasilnya dengan bantuan media corong berhitung. Berikutnya 

bergantian dengan tim yang lain.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered-Heads Together (NHT) 

merupakan varian dari diskusi kelompok. NHT ini secara tidak langsung melatih 

siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan secara cermat serta berbicara 

dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih prodektif dalam pembelajaran.. 

Sehingga peserta didik yang kurang bersosial dengan peserta didik lain agar 

bekerjasama dengan peserta didik yang lainnya. Pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Togetherpeserta 

didik mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap jawaban dari soal yang diberikan 

oleh guru. Pembelajaran ini melatih peserta didik mandiri, disiplin, dan bertanggung 

jawab. Pembelajaran yang langsung melibatkan peserta didik mampu melatih daya 

ingat dan pemahaman peserta didik sehingga pelajaran yang dipelajari tidak mudah 

untuk dilupakan. 
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Pertemuan terakhir peneliti memberikan pos-tes untuk mengetahui hasil 

belajar siswa kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih. Pembelajaran yang telah di 

sampaikan pada kelas eksperimen juga di sampaikan pada kelas kontrol. Namun pada 

kelas kontrol peneliti memakai pembelajaran tipe  Structured Numbered Heads. 

Sebagaimana guru biasa melakukan pembelajaran di kelas.Structured Numbered 

Heads dimulai dengan guru membagi kelas menjadi 3 kelompok terdiri dari 5 siswa. 

Masing-masing kelompok setiap anak dalam kelompok diberi nomor dari guru. 

Selanjutnya guru membagi tugas pada setiap anak sesuai dengan nomornya, lalu guru 

memberikan soal kepada siswa, lalu siswa berdiskusi untuk menelesaikan isi kartu 

pertanyaan tersebut dengan waktu yang telah guru tentukan. Setelah waktu diskusi 

selesai, guru memanggil siswa yang bertugas mejawab pertanyaan. Siswa yang 

mendapat tugas tersebut harus mempresentasikan di depan kelas dengan bantuan 

media corong berhitung. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together melibatkan 

secara langsung peserta didik dalam belajar, sehingga suasana belajar matematika 

menjadi menenangkan. Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan peserta 

didik giat belajar, pembelajaran yang tidak membosankan dan mencapai hasil belajar 

yang baik memenuhi KKM (Kriteria Kentuntasan Minimum). Model pembelajaran 

ini dapat digunakan oleh guru sebagai dasar kegiatan pembelajaran dengan baik dan 

sebagai suatu alat alternative dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Model Numbered Heads Together merupakan salah satu model pembelajaran 
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yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Model pembelajaran ini dapat digunakan oleh para guru sebagai 

dasar melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan sebagai suatu alternative 

dalam usaha meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ciri utama dari model 

Numbered Heads Together adalah peserta didik diminta bekerjasama dalam mencari 

jawaban yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam 

pembelajaran. Salah satu keunggulan dari model Numbered Heads Together berbantu 

media corong berhitung adalah peserta didik bekerjasama dan bermain sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Sebelum penggunaan instrumen ini terlebih dahulu soal diuji dengan analisis 

uji soal. Soal yang memenuhi kriteria tersebut dapat dijadikan instrumren dalam 

penelitian. Instrumen yang digunakan sebagai alat ukut hasil belajar 10 butir soal 

yang memenuhi kriteria valid dan reliabel yang bisa digunakan untuk penelitian. 

Hasil belajar matematika pada kelompok eksperimen diperoleh rata-rata 88,53 dan 

kelompok kontrol diperoleh rata-rata 79,41. Sehingga menunjukan bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbantu 

media corong berhitung terhadap hasil belajar matematika. Hal ini sesuai dengan 

perhitungan uji t diperoleh hasil thitung = 3,354 dan t(0,025;34) = 1,960, sehingga thitung > 

t(0,025;34) maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together tehadap hasil belajar 

matematika kelas III MIS Miftahul Huda adiluwih.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa ada pengaruh hasil 

belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together berbantu media corong berhitung kelas III MIS MIftahul 

Huda Adiluwih daripada pembelajaran kooperatif tipe Structured Numbered Heads. 

Berdasarkan analisis uji perbandingan rata-rata pada tahap akhir menggunakan uji t 

diperoleh thitung =  3,354 dan t(0,025;34) = 1.960 pada taraf signifikan α  = 5%, maka 

thitung  >  t(0,025;34),  akibatnya HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbantu 

media corong berhitung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III MIS 

Miftahul Huda Adiluwih.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti dapat memberi 

saran sebagai masukan sebagai berikut: 

1. Pendidik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together berbantu media corong berhitung sebagai kegiatan alternatif 

pembelajaran sehingga menciptakan suasana yang menenangkan dengan 
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menambah inovasi pada materi lain yang relevan dan menjadikan matematika 

sebagai pelajaran yang menyenangkan. 

2. Para siswa agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran matematika untuk 

mencapai hasil yang maksimal dan menjadikan matematika pelajaran yang 

menyenangkan. 

3. Bagi pembaca, penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

berbantu media corong berhitung perlu dikembangkan agar pembelajaran 

dapat jauh lebih menyenangkan, dan memotivasi. 
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Lampiran 1 

Gambar Umum Daerah Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

Adiluwih 

MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang yang  didirikan oleh Bapak H. Upriyadi 

Gusnadi Muslim, M.Pd.I yang memiliki luas tanah 2500 m
2 
dan luas bangunan 648 

m
2
. Pada tahun 2005 Bapak H. Upriyadi Gusnadi Muslim, M.Pd.I  mendirikan MI 

yang dikepalai oleh beliau sendiri, pada awal berdirinya MIS Miftahul Huda 

mempunyai siswa sebanyak 204, dan 9 rombongan belajar. Setiap tahunnya 

jumlah siswa MIS Miftahul Huda selalu bertambah, pada tahun pelajaran 

2016/2017 MIS Miftahul Huda memiliki jumlah siswa 227 orang yang  terdiri dari 

fasilitas ruang kelas yang dimiliki sebanyak 10 rombongan belajar, pada tahun 

ajaran 2017/2018 jumlah siswanya bertambah menjadi 231, dan 11 rombongan 

belajar. MIS Miftahul Huda memiliki 6 ruang kelas, 2 jamban, 4 tempat olahraga. 

  Diharapkan  MIS Miftahul Huda  tetap melakukan perbaikan disemua aspek 

demi memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas, 
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semoga kami dapat membantu dan terus berbenah diri demi kemajuan dunia  

pendidikan.  

Nama Madrasah   : MIS Miftahul Huda 

Nsm/Npsn   : 111 218100016/60705925 

Propinsi    : Lampung 

Kecamatan   : Adiluwih  

Desa, Kelurahan  : Tnggul Pawenang 

Jalan    : Jl.Cut Mutia No. 03 

Telepon    : 0812 7209 7544 

Faxcimil/Fak   : - 

Kode Pos   : 35674 

Status Madrasah  : Swasta 

No Akte Pendirian Yayasan : 73 

Akreditasi   : B 

NPWP Madrasah  : 00.630.842.3-322.000 

Kegiatan KBM   : Pagi Dan Siang 

Bangunan Madrasah  : Milik Yayasan 

Nama Yayasan   : Al Hidayah Tunggul Pawenang 

Organisasi Penyelenggaraan : Yayasan 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan MIS Mifthul Huda tunggul Pawenang Adiluwih 

Visi : 

Terwujudnya Madrasah Ibtidaiyyah yang berkualitas dalam 

membentuk insan muslim yang berakhlak mulia dan mampu 

berprestasi 

Misi : 

a. Memberikan bimbingan siswa tentang pengetahuan dasar-dasar 

keislaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari – hari 

b. Memberikan bimbingan siswa dalam pendidikan umum sebagai 

dasar pengetahuan dan keterampilan 

c. Memberikan bimbingan dasar kepada siswa untuk menempuh 

pendidikan kejenjang selanjutnya  

Tujuan : 

a. Mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang 

hakiki 

b. Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

c. Menghasilkan lulusan yang berkualitas terampil, mandiri yang 

berguna bagi agama nusa dan bangsa  

3. Sarana dan Prasarana Sekolah MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

Adiluwih 

Bangunan Madrasah  : Milik Yayasan 

Luas Tanah   : 2500 m
2 
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Luas Bangunan   : 648 m
2
 

Bangunan MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang Adiluwih memiliki fasilitas 

yang terdiri dari: 

Ruang belajar   : 6 ruang 

Ruang olahraga   : 4 ruang 

Ruang jamban   : 2 ruang 

 

4. Keadaan Guru dan Karyawan 

Tabel 4.1 

Daftar tenaga pengajar/Guru MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

Adiluwih Tahun Pejaran 2017/2018 

No Keterangan  Jumlah  

 Pendidik  

1 Guru PNS diperbantukan tetap 3 

2 Guru tetap yayasan 12 

3 Guru Honorer  

4 Guru tidak tetap 2 

Tenaga Kependidikan 

1 TU 2 

2 Penjaga 1 

3 Pegawai Kebersihan 1 
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Lampiran 2 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Daftar pertanyaan siswa 

1. Mata pelajaran apa yang menurut kalian sulit? 

2. Mengapa matapelajaran tersebut kalian anggap menjadi matapelajaran yang 

sulit? 

3. Bagaimana cara guru mengajar di kelas kalian? 

4. Apakah guru dalam mengajar menggunakan alat bantu? 

5. Pembelajaran seperti apa yang diinginkan? 

 

Daftar pertanyaan  guru 

1. Mata pelajaran apa yang dianggap  sulit oleh siswa? 

2. Mengapa matapelajaran  tersebut dianggap sulit oleh mereka? 

3. Apa kesulitan anda sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran? 

4. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran tersebut? 

5. Apakah dalam proses pembelajaran anda menggunakan media atau model 

pembalajaran? 

 

 

 

 



66 

 

 

Lampiran 3 

Lembar Observasi 

No Daftar Observasi Keterangan 

Ya Tidak 

1. Guru dalam proses pembelajaran 

menggunakan media atau alat bantu 

  

2. Guru pernah menggunakan model 

pembelajaran NHT atau SNH 

  

3.  Sarana dan prasarana mendukung dalam 

proses pembelajaran 

  

4. Siswa memperhatikan guru dalam proses 

pembelajaran  

  

5. Siswa aktif dalam pembelajaran   
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA DIDIK UNTUK UJI COBA 

INSTRUMEN TES KELAS IV.Wukuf 

 

NO NAMA L/P Nilai 

1 Ainun Mardiah P 35 

2 Adrinne Vittadini P 20 

3 Anniesa Putri  P 43.33333 

4 Ayu Masitoh P 40 

5 Bagas Sandika Prayoga L 75 

6 Birly Albana Fajar Lutfi L 35 

7 Bunga Zahiyah P 25 

8 Darrel Aulia Yusuf L 65 

9 Deska Reny Aggraini P 35 

10 Dika Trio Putra M L 60 

11 Dwi Junia Fariz L 55 

12 Halimah Nur Aini P 65 

13 Jody Setiawan L 70 

14 M.Daffa Nizar L 65 

15 Nadhira Mutia Fahda P 20 

16 Nesya Fani Desti P 40 

17 Rizki Aditya L 65 

18 Rohima P 60 

19 Siti Mahmudah P 60 

20 Zara Ramadhani P 65 
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Lampiran 5 

Kisi-Kisi Soal Uji Coba 

Nama Sekolah  : MIS Miftahul Huda   Jumlah Soal : 20 Soal 

Tahun Pelajaran : 2017/2018    Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran : Matematika    Waktu            : 70 Menit 

 

  

No. 

Indikator Pencapaian No. Item Soal Jumlah  

1. Memahami pembagian sebagai 

pengurangan berulang 

1,6, 12, 13 4 

4. Mengerjakan soal pembagian 2, 3, 4, 7, 10, 11, 

14, 16, 17, 18, 19 

11 

5. Mengerjakan soal Cerita 5, 8, 9, 15,20 5 

Jumlah Item Pertanyaan 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Lampiran 6 

Soal Uji Coba Tes Matematika 

 

 

 

 

Langkah-langkah dalam mengerjakan soal tes rangka dan panca indra manusia 

masalah: 

 Berdoa di dalam hati! 

 Membaca soal dengan teliti! 

 Jawablah soal uraian berikut dengan konsentrasi! 

 Percaya diri dengan jawaban sendiri! 

Kerjkan Soal Berikut Dengan Benar ! 

1. Hitunglah hasil dari 10 : 2 =10 - ....-...-...-...-...=  

2. Hitunglah hasil dari 12 : 3 adalah ...... 

3. Hitunglah hasil  dari 24 : 6 = 24 - ....-… -… - …= 

4. Hitunglah hasil dari 16 : 4 adalah. .. ... 

5.                    

                   

Andi mempunyai 20 straberi dimasukan di dalam 10 keranjang, berapa isi stroberi 

setiap keranjang? 

6. Hitunglah hasil dari  15 : 5 adalah ....  

7. Hitunglah hasil dari 36 : 9  =.... 

8. Ibu membawa 30 kerupuk, dimasukkan ke dalam 5 toples dengan jumlah sama 

banyak. Berapakah  jumlah kerupuk setiap toplesnya ? 

9. Rudi memiliki 84 kelereng. Rudi ingin memasukkan ke dalam 4 kotak secara 

sama rata. Berapakah isi dari setiap kotak? 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Pembagian 

Kelas   : III ( Tiga ) 

Waktu   : 70 Menit 
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10. Hitunglah hasil dari 40 : 8 = 40 – …. – ….– … – … – … – … – … – … = …  

11. Ayah mempunyai 12 potong kue yang akan dibagikan kepada rina, sinta, umi, dan 

afra. Berapakah kue yang diperoleh masing-masing anak? 

12. 25 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0, jadi 25 : 5 = .... 

13. Hitunglah hasil bagi dari 10 : 1 adalah .... 

14. Hitunglah hasil dari 28 : 4=  ….. 

15. Ibu mempunyai 35 buah mangga ingin dibagikan kepada 5 tetangganya, berapa 

Banyak buah mangga yang didapat oleh masing-masing tetangga?= … 

16. Hitunglah hasil dari 40 : 8 adalah .... 

17. Hitunglah hasil dari 15: 3 =… 

18. Bu Karina mempunyai 50 buah permen. Ia ingin membagikan kepada 10 anak. 

Berapakah jumlah permen yang diterima oleh masing-masing anak? 

19. Hitunglah hasil dari  40 : 4 =..... 

20. Ada 24 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang 

mendapatkan sama banyak. Berapa banyak buah jeruk didapat setiap orang? 
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Lampiran 7 

Kunci Jawaban Uji Coba 

1. 10 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2  = 0  jadi 10 : 2 = 5 

2. 12:3= 12 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 jadi 12 : 3 = 4 

3. 24 : 6 = 24 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0 jadi 24 : 6 = 4 

4. 16 : 4 = 16 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0 jadi 16 : 4 = 4 

5. 20 : 10 = 20 – 10 – 10=0 jadi 20:10=2, 2 buah stroberi dalam setiap keranjang 

6. 15:5=15 – 5 – 5 – 5 =0 jadi 15:5=3 

7. 36 : 9 = 36 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 jadi 36 : 9 = 4 

8. 30 : 5 = 30 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0 jadi 30:5=6 jadi setiap toples ada 6 

kerupuk 

9. 84:4= 84 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4  – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 

– 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0 jadi isi dari setiap kotak adalah 84 : 4 = 21 

10. 40 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0 jadi 40:8=5 

11. 12 : 4 = 12 – 4 – 4 – 4 = 0 jadi setiap anak mendapatkan 12:4 = 3 kue 

12. 5 

13. 10 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 =0 jadi 10:1= 10 

14. 28:4 = 28-4-4-4-4-4-4-4=0 jadi 28:4=7 

15. 35 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0  jadi 35:5=7 

16. 40 : 8 = 40 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 =0 jadi 40 : 8 = 5 

17. 15 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 =0 jadi 15:3=5 

18. 50:10= 50 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10=0 jadi setiap anak mendapatkan 

50:10=5permen 

19. 40 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0 jadi 40:4=10 

20. 24:6=24 – 6 – 6 – 6 – 6 =0 jadi 24:6=4 jadi setiap orang mendapatkan 4 buah 

jeruk 
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PERHITUNGAN MANUAL UJI VALIDITAS TIAP BUTIR SOAL 

 

Validitas butir soal menggunakan koefesien korelasi Product Moment  yaitu: 

 

 

 

Keterangan : 

rxy : koefesien validitas x dan y 

x : skor masing-masing butir soal 

y : skor total 

n :  jumlah peserta tes 

 

Berikut ini perhitungan manual validitas untuk butir soal no 1. 

No Nama Responden X1 X1
2
 Y Y1

2
 X1.Y 

1 Ainun Mardiah 0 0 21 441 0 

2 Adrinne Vittadini 0 0 12 144 0 

3 Anniesa Putri Harlian 1 1 26 676 26 

4 Ayu Masitoh 1 1 24 576 24 

5 Bagas Sandika Prayoga 3 9 45 2025 135 

6 Birly Albana Fajar Lutfi 0 0 21 441 0 

7 Bunga Zahiyah 0 0 15 225 0 

8 Darrel Aulia Yusuf 3 9 39 1521 117 

9 Deska Reny Aggraini 0 0 21 441 0 

10 Dika Trio Putra M 3 9 36 1296 108 

11 Dwi Junia Fariz 0 0 33 1089 0 

12 Halimah Nur Aini 0 0 39 1521 0 

13 Jody Setiawan 3 9 42 1764 126 

14 M.Daffa Nizar 3 9 39 1521 117 

15 Nadhira Mutia Fahda 0 0 12 144 0 

16 Nesya Fani Desti 1 1 24 576 24 

17 Rizki Aditya 0 0 39 1521 0 

    
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
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18 Rohima 3 9 36 1296 108 

19 Siti Mahmudah 3 9 36 1296 108 

20 Zara Ramadhani 3 9 39 1521 117 

Jumlah  27 75 599 20035 1010 

 

Perhitungan : 

 

    
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

    
                  

√                                
 

    
           

√                        
 

    
    

√        
 

    
    

        
 =       0,708521 

Telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika                . 

Dengan melihat tabel Product Moment        diperoleh dengan terlebih dahulu 

menetapkan derajat kebebasannya menggunakan rumus        pada taraf 

signifikansi α  = 0,05. Pada penelitian ini jumlah responden (n) pada saat uji coba tes 

berjumlah 20, sehingga diperoleh derajat kebebasannya            dan tabel 

Product Moment dengan       dan α  = 0,05 diperoleh               Dan dari 

perhitungan diperoleh          0,708521 sehingga 0,708521  >      . Dengan 

demikian butir soal nomor 1 diktegorikan valid, dengan kata lain soal tersebut dapat 

digunakan. 
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Untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh hasil 

seperti tabel analisis validitas uji coba soal. Dari 20 soal yang dilakukan pada uji 

instrumen, terdapat 10 soal yang dikategorikan valid dan dapat digunakan. 
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PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS BUTIR SOAL 

Perhitungan uji relibilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu : 

r11 = [
 

   
] [   

∑  
 

   
] 

Keterangan: 

r11 = koefesien reliabilitas tes 

k = banyaknya butir item yang digunakan 

1 = bilangan konstan  

  
   = varian skor total  

∑  
  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

Rumus menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap butir soal adalah 

sebagai berikut : 

∑  
  =   

     
    

  +....+   
    

  
  = 

∑  
   

 ∑   
 

 

 
 

Rumus menentukan nilai Variansi total adalah : 

  
   = 

∑  
   

 ∑   
 

 

 
 

Keterangan : 

X = nilai skor yang dipilih 

N = banyaknya item soal 
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Dari tabel didapat: 

∑Si
2 

= 17,325 

St
2
 = 18,76 

Maka : 

    [
 

   
] [   

∑  
 

   
]  

   [
  

    
] [   

      

     
]  

                       

                       

              

 Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh             . Berdasarkan 

kriteria, instrumen dikatakan baik apabila nilai reliabilitas instrumen sama dengan 

atau lebih besar dari                . Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

            , maka               sehingga butir soal tersebut dinyatakan 

reliabel dengan interpretasi sangat tinggi. 
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PERHITUNGAN MANUAL TINGKAT KESUKARAN TIAP BUTIR ITEM 

SOAL 

 

 

 

 

Keterangan: 

P = indeks tingkat kesukaran 

 ̅ = rerata untuk skor butir 

Smaks = skor maksimum untuk skor butir 

 

No soal Tingkat kesukaran Keterangan 

1 0.45 Sedang 

2 0.433333 Sedang 

3 0.683333 Sedang 

4 0.55 Sedang 

5 0.6 Sedang 

6 0.383333 Sedang 

7 0.65 Sedang 

8 0.2 Sukar 

9 0.533333 Sedang 

10 0.5 Sedang 

11 0.45 Sedang 

12 0.633333 Sedang 

13 0.35 Sedang 

14 0.683333 Sedang 

15 0.65 Sedang 

16 0.583333 Sedang 

17 0.2 Sukar 

18 0.45 Sedang 

19 0.366667 Sedang 

20 0.633333 Sedang 

 

Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran untuk butir soal nomor 1: 

𝑝 =
𝑆 ̅

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠
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No Nama Responden X1 

1 Ainun Mardiah 0 

2 Adrinne Vittadini 0 

3 Anniesa Putri H 1 

4 Ayu Masitoh 1 

5 Bagas Sandika P 3 

6 Birly Albana F 0 

7 Bunga Zahiyah 0 

8 Darrel Aulia Y 3 

9 Deska Reny A 0 

10 Dika Trio P 3 

11 Dwi Junia Fariz 0 

12 Halimah Nur A 0 

13 Jody Setiawan 3 

14 M.Daffa Nizar 3 

15 Nadhira Mutia F 0 

16 Nesya Fani D 1 

17 Rizki Aditya 0 

18 Rohima 3 

19 Siti Mahmudah 3 

20 Zara Ramadhani 3 

Rerata untuk skor butir 1,35 

Smaks 3 

 

 =
 ̅

     
   

 =
    

 
  

    =
    

 
=       

 

Berdasarkan tabel interpretasi tingkat kesukaran butir tes maka untuk butir soal 

nomor 1 dapat dikategorikan soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. 
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Lampiran 11 

 

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN  

 

 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Lilifors. Langkah-langkah uji 

Lilifors adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0  : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1  : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikansi : α  = 0,05 

c. Uji Statistik : L = Max │F(zi) – S(zi)│  

d. Komputasi  

∑        

∑           

N = 19 

 ̅  
    

  
        

  √
 ∑    ∑  

 

      
  

  √
          –       

        
  

  √
               

   
  

  √
     

   
 = 8,6626 

   
     ̅ 
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Perhitungan    selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

TABEL UNTUK MENCARI Lmaks 

Xᵢ  Zᵢ  F(Zᵢ ) S(Zᵢ ) F(Zᵢ ) - S(Zᵢ ) |F(Zᵢ ) - 

S(Zᵢ ) 

76 -1.44602 0.074086 0.052632 0.021454247 0.021454247 

76 -1.44602 0.074086 0.105263 -0.031177332 0.031177332 

76 -1.44602 0.074086 0.157895 -0.083808911 0.083808911 

76 -1.44602 0.074086 0.210526 -0.13644049 0.13644049 

82 -0.75339 0.225608 0.263158 -0.037549637 0.037549637 

82 -0.75339 0.225608 0.315789 -0.090181216 0.090181216 

86 -0.29163 0.385283 0.368421 0.016862093 0.016862093 

86 -0.29163 0.385283 0.421053 -0.035769486 0.035769486 

90 0.17012 0.567542 0.473684 0.093857897 0.093857897 

90 0.17012 0.567542 0.526316 0.041226318 0.041226318 

90 0.17012 0.567542 0.578947 -0.011405261 0.011405261 

92 0.400997 0.655789 0.631579 0.024209917 0.024209917 

92 0.400997 0.655789 0.684211 -0.028421662 0.028421662 

92 0.400997 0.655789 0.736842 -0.081053241 0.081053241 

96 0.862751 0.805863 0.789474 0.016389206 0.016389206 

100 1.324506 0.907332 0.842105 0.065227131 0.065227131 

100 1.324506 0.907332 0.894737 0.012595552 0.012595552 

100 1.324506 0.907332 0.947368 -0.040036027 0.040036027 

100 1.324506 0.907332 1 -0.092667606 0.092667606 

 

e. Keputusan Uji 

        0.093858 

             

Karena                maka H0 diterima. 

f. Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 12 

 

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KELAS KONTROL 

 

 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Lilifors. Langkah-langkah uji 

Lilifors adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0  : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1  : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikansi : α  = 0,05 

c. Uji Statistik : L = Max │F(zi) – S(zi)│  

d. Komputasi  

∑        

∑           

N = 17 

 ̅  
    

  
           

  √
 ∑    ∑  

 

      
  

  √
               

        
  

  √
               

   
  

  √
     

   
 = 7,5088 

   
     ̅ 
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Perhitungan    selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

TABEL UNTUK MENCARI Lmaks 

No Xᵢ  Zᵢ  F(Zᵢ ) S(Zᵢ ) 

F(Zᵢ ) - 

S(Zᵢ ) 

|F(Zᵢ ) - 

S(Zᵢ )| 

1 70 -1.25343 0.105024956 0.058824 0.04620143 0.046201427 

2 70 -1.25343 0.105024956 0.117647 -0.0126221 0.012622103 

3 70 -1.25343 0.105024956 0.176471 -0.0714456 0.071445632 

4 70 -1.25343 0.105024956 0.235294 -0.1302692 0.130269162 

5 76 -0.45437 0.324782089 0.294118 0.03066444 0.030664442 

6 76 -0.45437 0.324782089 0.352941 -0.0281591 0.028159087 

7 76 -0.45437 0.324782089 0.411765 -0.0869826 0.086982617 

8 76 -0.45437 0.324782089 0.470588 -0.1458061 0.145806146 

9 80 0.078339 0.531220907 0.529412 0.00180914 0.001809142 

10 82 0.344693 0.634837318 0.588235 0.04660202 0.046602024 

11 82 0.344693 0.634837318 0.647059 -0.0122215 0.012221506 

12 82 0.344693 0.634837318 0.705882 -0.071045 0.071045035 

13 82 0.344693 0.634837318 0.764706 -0.1298686 0.129868564 

14 86 0.8774 0.809865224 0.823529 -0.0136642 0.013664188 

15 86 0.8774 0.809865224 0.882353 -0.0724877 0.072487717 

16 90 1.410107 0.920745915 0.941176 -0.0204306 0.020430556 

17 96 2.209167 0.986418494 1 -0.0135815 0.013581506 

 

e. Keputusan Uji 

                

               

Karena                maka H0 diterima. 

f. Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 13 

 

UJI HOMOGENITAS ANTAR BARIS (MODEL PEMBELAJARAN) 

No 

Perhitungan Uji Homogenitas Antar Baris (Model Pembelajaran) 

Kelas Eksperimen  

     
Kelas Kontrol  

     
  

    
  

1 100 70 10000 4900 

2 76 80 5776 6400 

3 76 70 5776 4900 

4 96 86 9216 7396 

5 82 90 6724 8100 

6 82 76 6724 5776 

7 92 82 8464 6724 

8 86 76 7396 5776 

9 90 70 8100 4900 

10 90 82 8100 6724 

11 90 82 8100 6724 

12 86 76 7396 5776 

13 92 82 8464 6724 

14 92 86 8464 7396 

15 76 70 5776 4900 

16 76 76 5776 5776 

17 100 96 10000 9216 

18 100  10000  

19 100  10000  

JUMLAH 1682 1350 150252 108108 

 

 

Tabel Kerja Untuk Menghitung   
       

Kelas fj SSj Sj
2
 log Sj

2
 fj log Sj

2
 

Eksperimen 18 1348,737 75,04094 1,875298 33,75537 

Kontrol 16 903,1176 56,38235 1,751143 28,01829 

Jumlah 34 2250,8546     61,77366 
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Langkah-langkah perhitungan homogenitas menggunakan uji Bartlet sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : σ 1
2 
= σ 2

2 
= 

..... 
= σ k

r
 (populasi yang homogen) 

H1 : ada dua variansi yang tidak sama (populasi yang tidak homogen) 

b. Tingkat Signifikansi, α  = 5% 

c. Statistik Uji 

    
     

 
           ∑         

    

d. Komputasi  

 Derajat Kebebasan 

f1  = 19 – 1 = 18 

f2  = 17 – 1 = 16 

∑    = 18 + 16 = 34 

SS1  = 1348,737 

SS2  = 902,1176 

∑SSj = 2250,8546 

 

RKG  = 
∑   

∑  
 

         

  
         

f log RKG = 34 × log         = 61,90953 

C = 1 + 
 

      
(∑

 

  
 

 

 
) 

C =   
 

      
(

 

  
 

 

  
 

 

  
)         
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Sehingga :  

   
     

      
                             

e.   
        

      

  
        

           
              

f. Keputusan Uji 

  
                dan   

             

Karena   
         

      maka H0 diterima 

g. Kesimpulan : Kedua populasi memiliki variansi yang sama (homogen) 
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Lampiran 14 

Uji Hipotesis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. 

KELAS 

  Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

  1 100 70 n1 19 

2 76 80 n2 17 

3 76 70 1/n1 0,0523 

4 96 86 1/n2 0,0588 

5 82 90 sp
2
 66,26043 

6 82 76 sp 8,1400508 

7 92 82 thitung 3,354 

8 86 76 ttabel 1,960 

9 90 70 

  10 90 82 

  11 90 82 

  12 86 76 

  13 92 82 

  14 92 86 

  15 76 70 

  16 67 76 

  17 100 96 

  18 100  

  19 100  

  X bar 88,52632 79,41176 

  si
2
 75,04094 56,38235 

  

Manual Cara Menghitung Uji T Kemampuan Komunikasi Peserta Didik 

Uji-t yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t dua pihak, dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0: µ1 = µ1 (Model pembelajaran Numbered Head Together tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar Matematika peserta didik) 

H1:  µ1 ≠   µ1 (Model pembelajaran Numbered Head Together berpengaruh terhadap hasil 

belajar Matematika peserta didik) 

Mencari nilai          
  ̅   ̅  

   
 √

 

  
 

 

  

     

Dimana cara mencari : 

 ̅  = 88,52632    
  = 75,04094  n1 = 35 
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 ̅  = 79,41176    
  = 56,38235  n2 = 35 

Masuk keperhitungan         

          
 ̅   ̅ 

√        
 
         

 

       
 

 

  
 

 

  
 

    dengan   
  =  

        
          

 

       
 

       
  = 

                                

       
 

       
  = 

                            

  
 

       
  = 

                     

  
 

       
  = 

          

  
 =66, 26043 

sp = √         = 8,1400508 

        
 ̅   ̅ 

√        
 
         

 

       
 

 

  
 

 

  
 

  

  = 
                    

         √
 

  
   

 

  

  

= 
     

         √             
 

= 
       

                    
 

= 
       

      
 

= 3,354 

ttabel =               =                      

ttabel =             = 1.960 
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Kesimpulan :  

Karena thitung =         ttabel = 1.960 maka H0 ditolak, artinya Terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas III MIS Miftahul Huda Adiluwih. 

Uji t dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Lampiran 15 

ANALISIS N-GAIN KELAS EKSPERIMEN 

 

No  Nama  Pretest Postest Gain  N-Gain Kriteria  

1 Ahmad Mubaidil 

Arifin 

34 

100 

66 1 Tinggi 

2 Ahmad hafiz 

izatul A. Q 

30 

76 

46 0,653 Sedang 

3 Andin Bunga 

Marsyani 

33 

76 

43 0,642 Sedang 

4 Eka Sri Bintang 

Saputra 

40 

96 

56 0,933 Tinggi 

5  Fadiya Anggun 

Lestari 

72 

82 

10 0,357 Sedang 

6 Hany Halimatul 

Nisa 

58 

82 

24 0,571 Sedang 

7 Harun Ahamad 

Dinejad 

72 

92 

20 0,714 Tinggi 

8 Intan Humairo 33 86 53 0,791 Tinggi 

9 Krisna Retha 

Wijayanti 

36 

90 

54 0,844 Tinggi 

10 Muhammad 

Sayuti 

42 

90 

48 0,828 Tinggi 

11 Muhammad 

Rifaldo 

72 

90 

18 0,643 Sedang 

12 Mardiatuz Zahro 40 86 46 0,767 Ttinggi 

13 Nabila Dwi 

Artanti 

72 

92 

20 0,714 Tinggi 

14 Revani Ayu 

Anjani 

35 

92 

57 0,877 Tinggi 

15 Ridho Febriyan 34 76 42 0,636 Sedang 

16 Tira Wijayanti 30 67 46 0,657 Sedang 

17 Yuda Putra 

Anggoro 

33 

100 

67 1 Tinggi 

18 Reni Aulia 

Rahma 

40 

100 

60 1 Tinggi 

19 Zeidan Aero 

Mova 

40 

100 

60 1 Tinggi 

Jumlah 846 1682 836 14,632  

Mean 44,53 88,53 44 0,770 
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ANALISIS N- GAIN KELAS KONTROL 

No Nama  Pretest  Postest  Gain  N-Gain  Kriteria 

1 Arif Rahman 33 70 37 0.552 Sedang 

2 Anisa Tri 

Widiasari 36 80 44 0.688 
Sedang 

3 Arina 

manasikana 42 70 28 0.483 
Sedang 

4 Dwi putra 

setiawan 40 86 46 0.767 
Tinggi 

5 Desti larasati 58 90 32 0.762 Tinggi 

6 Enggar dwi 

eriyanto 72 76 4 0.143 
Rendah 

7 Eka aulia rahma 40 82 42 0.7 Sedang 

8 Felysia anandea 

putri 40 76 36 0.6 
Sedang 

9 Farel diky 

irawan 33 70 37 0.552 
Sedang 

10 M. eka rifa’i 35 82 47 0.723 Tinggi 

11 M.rezki 

ferdiansyah 34 82 48 0.727 
Tinggi 

12 Nabilla julianti 30 76 46 0.657 Sedang 

13 Refan 

ardiansyah 33 82 49 0.731 
Tinggi 

14 Redwina 

vionalita ginting 40 86 46 0.767 
Tinggi 

15 Salman hafizah 40 70 30 0.5 Sedang 

16 Sandi hidayah 40 76 36 0.6 Sedang 

17 Uswatun 

khasanah 33 96 63 0.940 
Tinggi 

Jumlah 679 1350 671 10,892  

Mean 39,941 79,411 39,471 0,641  
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Lampiran 16 

A. Kelas III 

Alokasi waktu: 6 jam pelajaran/minggu 

 

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 

kebutuhan dan kondisi siswa. 

 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut.  

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 

sebagai berikut ini. 

Kompetensi                             

Dasar 
Materi Pembelajaran 

Kegiatan                                  

Pembelajaran 

Siswa mampu: 

3.1 Menjelaskan 

makna 

bilangan cacah 

dan 

menentukan 

lambangnya 

berdasarkan 

nilai tempat 

dengan 

menggunakan 

model konkret 

serta cara 

membacanya  

 

4.1 Membaca dan 

menyajikan 

bilangan cacah 

dan 

lambangnya 

berdasarkan 

nilai tempat 

dengan 

menggunakan 

 

Lambang bilangan dan nilai 

tempat 

 

 Menuliskan berbagai bentuk 

bilangan sampai 999 

 Menentukan suatu bilangan yang 

sudah diketahui nilai tempatnya. 

 Mengidentifikasi nilai tempat 

pada suatu bilangan tertentu 

 Menyajikan dan melaporkan hasil 

membentuk bilangan berdasarkan 

ciri nilai-nilai tempatnya 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan lambang 

bilangan dan nilai tempat 
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Kompetensi                             

Dasar 
Materi Pembelajaran 

Kegiatan                                  

Pembelajaran 

model konkret  

 

Siswa mampu: 

3.2 

Membandingk

an dua 

bilangan cacah  

 

4.2 Mengurutkan 

bilangan-

bilangan dari 

bilangan 

terkecil ke 

bilangan 

terbesar atau 

sebaliknya  

 

 

Membandingkan dan 

mengurutkan bilangan 

 Menentukan lebih kecil, 

lebih besar, atau sama 

dengan (<,>,= )  

 Mengurutkan bilangan 

dari yang terkecil ke 

terbesar atau sebaliknya. 

 

 Menentukan benda yang paling 

banyak atau paling sedikit 

 Membandingkan dan mengurutkan 

gambar sekumpulan benda-benda 

bedasarkan jumlahnya 

 Mengurutkan beberapa bilangan 

sampai tiga angka 

 Membuat urutan bilangan dari 

yang terbesar ke terkecil jika 

diberikan urutan bilangan dari 

terkecil ke terbesar 

 Mempresentasikan, 

mendemonstrasikan, atau 

memperagakan cara membentuk 

bilangan dan mengurutkan 

bilangan dari sejumlah bilangan 

yang diberikan 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan membandingkan 

dan mengurutkan bilangan 

Siswa mampu: 

3.3 Menjelaskan 

dan 

melakukan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan yang 

melibatkan 

bilangan 

 

Penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

cacah 

 Penjumlahan bentuk 

panjang 

 Penjumlahan bersusun 

ke bawah 

 Pengurangan bentuk 

panjang 

 Pengurangan bersusun 

ke bawah 

 

 Menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan dengan menggunakan 

simbol +, -, atau = dalam 

pengerjaan hitung bilangan. 

 Menjumlah dua bilangan tanpa 

teknik menyimpan 

 Menyusun berbagai pasangan 

bilangan pada penjumlahan dua 

bilangan yang diketahui jumlahnya 

tertentu 

 Mengubah kalimat penjumlahan ke 

bentuk pengurangan atau 
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Kompetensi                             

Dasar 
Materi Pembelajaran 

Kegiatan                                  

Pembelajaran 

cacah sampai 

dengan 999 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

serta 

mengaitkan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan  

 

4.3 Menyelesaikan 

masalah 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan yang 

melibatkan 

bilangan 

cacah sampai 

dengan 999 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

serta 

mengaitkan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan  

 Penjumlahan dengan 

menyimpan 

 Pengurangan dengan 

teknik meminjam 

sebaliknya 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pengurangan 

bilangan cacah sampai dengan 999 

 Menyajikan penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat sampai dengan 999 
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Kompetensi                             

Dasar 
Materi Pembelajaran 

Kegiatan                                  

Pembelajaran 

 

Siswa mampu: 

3.4 Menjelaskan 

perkalian dan 

pembagian 

yang 

melibatkan 

bilangan 

cacah dengan 

hasil kali 

sampai 

dengan 100 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

serta 

mengaitkan 

perkalian dan 

pembagian 

  

4.4 Menyelesaikan 

masalah 

perkalian dan 

pembagian 

yang 

melibatkan 

bilangan 

cacah dengan 

 

Perkalian dan pembagian 

bilangan cacah 

 

 Mengamati operasi penjumlahan 

berulang 

 Menyimpulkan bahwa perkalian 

sebagai penjumlahan berulang 

 Membuat contoh penjumlahan 

berulang dan menggantikannya 

menjadi operasi perkalian 

 Menyelesaikan soal cerita yang 

menggunakan tokoh dan isi cerita 

yang berhubungan dengan 

perkalian 

 Mengamati operasi pengurangan 

berulang 

 Menyimpulkan pembagian 

sebagai pengurangan berulang. 

 Mengerjakan soal yang 

berhubungan dengan masalah 

sehari-hari yang melibatkan 

perkalian dan pembagian 

 Menyelesaikan soal cerita yang 

terkait dengan perkalian atau 

pembagian ke dalam bentuk 

gambar/diagram 

 Menyajikan hasil penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan 

perkalian dan pembagian 
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Kompetensi                             

Dasar 
Materi Pembelajaran 

Kegiatan                                  

Pembelajaran 

hasil kali 

sampai 

dengan 100 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

serta 

mengaitkan 

perkalian dan 

pembagian  

 

Siswa mampu: 

3.5 Menjelaskan 

nilai dan 

kesetaraan 

pecahan mata 

uang  

 

4.5 Mengurutkan 

nilai mata 

uang serta 

mendemonstra

sikan berbagai 

kesetaraan 

pecahan mata 

uang  

 

Uang: 

 Uang kertas 

 Uang logam 

 

 Mengenal uang logam dan uang 

kertas 

 Mengenal jenis pecahan uang 

yang biasa digunakan sehari-hari 

seperti pecahan 50, 100, 500, 

1000, 5000, dan 10000 rupiah 

 Mendemonstrasikan secara lisan 

dan tulisan cara mengurutkan 

berbagai nilai mata uang 

 Mendemonstrasikan secara lisan 

dan tulisan cara menentukan 

kesetaraan berbagai pecahan mata 

uang 

 Menyelesaikan soal cerita 

penggunaan uang ke dalam 

bentuk gambar/diagram 

 Mendemonstrasikan penggunaan 

uang dalam bentuk bermain peran 

sebagai penjual dan pembeli 
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Lampiran 17 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : III/ Genap 

Materi Pokok  : Perkalian dan Pembagian  Sampai 100 

Pembelajaran  : 2 Pertemuan 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, 

menanyakan, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan 

peserta didik diharapkan dapat 

 Menuliskan konsep pembagian melibatkan bilangan cacah dengan 

hasil sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 

 Menuliskan  pembagian sebagai konsep berulang 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4 menjelaskan perkalian dan 

pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali 

sampai dengan 100 dalam 

kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan 

pembagian 

3.4.1 menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pembagian 

3.4.2 memahami konsep pembagian 

3.4.3 Memahami pembagian sebagai 

konsep berulang 

 

4.4 menyelesaikan masalah perkalian 

dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali 

sampai dengan 100 dalam 

kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan 

pembagian 

4.4.1 Menyajikan penyelesaian 

masalah yang berkaitan 

dengan pembagian 
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C. Materi Pembelajaran 

1. Konsep pembagian 

2. Sifat pembagian 

3. Pembagian dari hasil pembagian berulang 

D. Metode pembelajaran 

1. Pendekatan   : Scientific Learning 

2. Model Pembelajaran : Numbered Heads Together 

E. Media Pembelajaran 

1. Media Corong berhitung 

F. Sumber Belajar 

1. Buku siswa Matematika kelas III 

2. Buku petunjuk guru Matematika kelas III 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke 1 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa untuk mulai pembelajaan 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran 

Apresiasi  

 Mengaitkan materi/ tema/ kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman pesrta didik dengan 

materi sebelumnya 

 Mengingatkan materi prasyarat kembali dengan bertanya 

 Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

Motivasi  

 Memberikan gambaran  tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari 

 Apabila materi/ tema/ projek  dikerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 

 Pembagian 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

yang berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

 Memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 
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berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

 

Kegiatan inti  

Sintak model pembelajaran Kegiatan pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

menit 

Orientasi peserta didik 

kepada masalah 
Mengamati 

Peserta didik diberi motivasi atau 

rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topik 

Dengan cara: 

 Melihat (tanpa atau dengan 

alat) 

Mencontohkan konsep 

pembagian dengan media 

 Mengamati 

Lembar kerja, pemberian 

contoh materi atau soal 

untuk dapat dikembangkan 

peserta didik dari media 

interaktif yang 

berhubungan dengan 

pembagian  

 Membaca 

Materi buku paket atau 

buku penunjang lainnya 

 Mendengar 

Pemberian materi oleh guru 

yang berkaitan dengan 

pembagian dengan 

menggunakan media 

 Menyimak 

Penjelasan pengantar 

kegiatan/materi secara garis 

besar tentang materi 

pembagian untuk melatih 

kesungguhan siswa 

 

Mengorganisasikan perserta 

didik 
Menanya 

guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya tentang 
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materi yag tidak dipahami 

Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

 guru membentuk siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

 guru menjelaskan materi 

kepada siswa berbantu 

media corong berhitung 

 guru memberikan nomor 

kepada setiap anak dalam 

satu kelompok dengan 

nomor yang urut dan sama 

dengan kelompok lainnya 

 lalu guru memberikan soal 

kepada siswa secara lisan 

 guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berdiskusi tentang soal 

yang diberikan 

 guru menyebutkan satu 

nomor secara acak untuk 

menentukan siapa yang 

akan menjawab pertanyaan 

tersebut dari setiap 

kelompok 

 siswa yang disebutkan 

nomornya dari masing-

masing kelompok 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru dengan 

menggunakan media 

 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 menyampaikan hasil 

diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan  analisis secara 

lisan, tertulis atau media 

lainnya untuk 

mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berfikir 

sistematis, mengungkapkan 

pendapat yang sopan 

 menyelesaikan uji 

kompetensi yang terdapat 
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pada buku pegangan 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan  

 peserta didik mengerjakan 

beberapa soal tentang 

pembagian 

 

Kegiatan penutup 

Peserta didik: 

 menyimpulkan dari materi yang telar dipelajari 

 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

 

Guru  

 memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung 

diperiksa 

 memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

 berdoa dan bernyanyi 

 

 

 

 

 

15 

menit 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian 

a. Penilaian kompetensi pengetahuan 

1) Tes tertulis 

 Soal esai 

 

  Pringsewu,  April 2018 

 

Mengetahui  

Kepala MIS Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Upriya Gusnadimuslim, M.Pd Dwi Nopriyani. 

NIP/NRK.            
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Daftar Kisi-Kisi Soal Pos-Tes 

  No. Indikator Pencapaian No. Item Soal Jumlah  

1. Memahami pembagian sebagai 

pengurangan berulang  

1, 2, 6 3 

4. Mengerjakan soal pembagian 3, 7, 9, 10   4 

5. Mengerjakan soal Cerita 4, 5, 8 3 

Jumlah Item Pertanyaan 10 10 

 

 Pedoman Penskoran Soal Esai  

Rubrik  Skor  

Siswa dapat menjawab dengan baik dan benar 5 

Siswa dapat menjawab dengan baik dan benar tapi kurang lengkap 4 

Siwa dapat menjawab pertanyaan tapi sebagian besar salah 3 

Siswa menjawab tapi salah  2/1 

 

       
                    

                   
      

  Pringsewu,  April 2018 

 

Mengetahui  

Kepala MIS Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Upriya Gusnadimuslim, M.Pd.I Dwi Nopriyani 
NIP. 197808172000031003        NPM. 1411100179      



106 
 

 

Lampiran 18 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIS Miftahul Huda Tunggul Pawenang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : III/ Genap 

Materi Pokok  : Perkalian dan Pembagian  Sampai 100 

Pembelajaran  : 2 Pertemuan 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, 

menanyakan, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan 

peserta didik diharapkan dapat 

 Menuliskan konsep pembagian melibatkan bilangan cacah dengan 

hasil sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 

 Menuliskan  pembagian sebagai konsep berulang 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4 menjelaskan perkalian dan 

pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali 

sampai dengan 100 dalam 

kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan 

pembagian 

3.4.1 menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pembagian 

3.4.2 memahami konsep pembagian 

3.4.3 Memahami pembagian sebagai 

konsep berulang 

 

4.4 menyelesaikan masalah perkalian 

dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali 

sampai dengan 100 dalam 

kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan 

pembagian 

4.4.1 Menyajikan penyelesaian 

masalah yang berkaitan 

dengan pembagian 
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C. Materi Pembelajaran 

1. Konsep pembagian 

2. Sifat pembagian 

3. Pembagian dari hasil pembagian berulang 

D. Metode pembelajaran 

1. Pendekatan   : Scientific Learning 

2. Model Pembelajaran : Structured Numbered Heads 

E. Media Pembelajaran 

1. Media Corong berhitung 

F. Sumber Belajar 

1. Buku siswa Matematika kelas III 

2. Buku petunjuk guru Matematika kelas III 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke 1 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa untuk mulai pembelajaan 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran 

Apresiasi  

 Mengaitkan materi/ tema/ kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman pesrta didik dengan 

materi sebelumnya 

 Mengingatkan materi prasyarat kembali dengan bertanya 

 Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

Motivasi  

 Memberikan gambaran  tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari 

 Apabila materi/ tema/ projek  dikerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 

 Pembagian 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

yang berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

 Memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 
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berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

 

Kegiatan inti  

Sintak model pembelajaran Kegiatan pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

menit 

Orientasi peserta didik 

kepada masalah 
Mengamati 

Peserta didik diberi motivasi atau 

rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topik 

Dengan cara: 

 Melihat (tanpa atau dengan 

alat) 

Mencontohkan konsep 

pembagian dengan media 

 Mengamati 

Lembar kerja, pemberian 

contoh materi atau soal 

untuk dapat dikembangkan 

peserta didik dari media 

interaktif yang 

berhubungan dengan 

pembagian  

 Membaca 

Materi buku paket atau 

buku penunjang lainnya 

 Mendengar 

Pemberian materi oleh guru 

yang berkaitan dengan 

pembagian dengan 

menggunakan media 

 Menyimak 

Penjelasan pengantar 

kegiatan/materi secara garis 

besar tentang materi 

pembagian untuk melatih 

kesungguhan siswa 

 

Mengorganisasikan perserta 

didik 
Menanya 

guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya tentang 
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materi yag tidak dipahami 

Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

 guru membentuk siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

 guru menjelaskan materi 

kepada siswa berbantu 

media corong berhitung 

 guru memberikan nomor 

kepada setiap anak dalam 

satu kelompok dengan 

nomor yang urut dan sama 

dengan kelompok lainnya 

 lalu guru memberikan tugas 

masing-masing pada setiap 

nomor dalam 1 kelompok 

(ada tugas menjawab, 

mencatat soal,mencari 

jawaban) 

 lalu guru memberikan soal 

kepada siswa secara lisan 

 guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berdiskusi tentang soal 

yang diberikan 

 guru memanggil siswa 

yang mendapat tugas 

menjawab soal untuk 

mepresentasikan jawaban 

dari soal yang diberikan 

guru dengan bantuan media 

 

 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 menyampaikan hasil 

diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan  analisis secara 

lisan, tertulis atau media 

lainnya untuk 

mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berfikir 

sistematis, mengungkapkan 

pendapat yang sopan 

 menyelesaikan uji 
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kompetensi yang terdapat 

pada buku pegangan 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengasosiasikan  

 peserta didik mengerjakan 

beberapa soal tentang 

pembagian 

 

Kegiatan penutup 

Peserta didik: 

 menyimpulkan dari materi yang telar dipelajari 

 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

 

Guru  

 memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung 

diperiksa 

 memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

 berdoa dan bernyanyi 

 

 

 

 

 

15 

menit 

 

H. Penilaian  

1. Teknik penilaian 

a. Penilaian kompetensi pengetahuan 

1) Tes tertulis 

 Soal esai 

 

  Pringsewu,  April 2018 

 

Mengetahui  

Kepala MIS Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Upriya Gusnadimuslim, M.Pd Dwi Nopriyani. 

NIP/NRK.            
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Daftar Kisi-Kisi Soal Pos-Tes 

  No. Indikator Pencapaian No. Item Soal Jumlah  

1. Memahami pembagian sebagai 

pengurangan berulang  

1, 2, 6 3 

4. Mengerjakan soal pembagian 3, 7, 9, 10 4 

5. Mengerjakan soal Cerita 4, 5, 8 3 

Jumlah Item Pertanyaan 10 10 

 

Pedoman Penskoran Soal Esai 

Rubrik  Skor  

Siswa dapat menjawab dengan baik dan benar 5 

Siswa dapat menjawab dengan baik dan benar tapi kurang lengkap 4 

Siwa dapat menjawab pertanyaan tapi sebagian besar salah 3 

Siswa menjawab tapi salah  2/1 

 

       
                    

                   
      

  Pringsewu,  April 2018 

 

Mengetahui  

Kepala MIS Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Upriya Gusnadimuslim, M.Pd.I Dwi Nopriyani 
NIP. 197808172000031003        NPM. 1411100179      
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Lampiran 19 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Pemabagian 

Kelas   : III 

Waktu   : 90 Menit 

Nama  : 

Kelas  : 

Langkah-langkah dalam mengerjakan soal: 

 Berdoa di dalam hati 

 Membaca soal dengan teliti 

 Jawablah soal berikut dengan konsentrasi 

 Percaya diri dengan jawaban sendiri 

Soal  

1. Hitunglah hasil dari 10 : 2 =10 - ....-...-...-...-...=  

2. Hitunglah hasil dari  24 : 6 = 24 - ....-… -… - …=  

3. Hitunglah hasil dari 36 : 9  =.... 

4. Bu Karina mempunyai 50 buah permen. Ia ingin membagikan kepada 10 anak. 

Berapakah jumlah permen yang diterima oleh masing-masing anak? 

5. Rudi memiliki 84 kelereng. Rudi ingin memasukkan ke dalam 4 kotak secara 

sama rata. Berapakah isi dari setiap kotak? 

6. Hitunglah hasil dari 40 : 8 = 40 – …. – ….– … – … – …= … 

7. Hitunglah hasil dari 28 : 4=  ….. 

8. Ibu membawa 30 kerupuk, dimasukkan ke dalam 5 toples dengan jumlah sama 

banyak. Berapakah  jumlah kerupuk setiap toplesnya ? 

9. Hitunglah hasil dari 40 : 4 adalah .... 

10. Hitunglah hasil dari  30 : 6. =..... 
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Lampiran 20 

Kunci Jawaban 

1. 10:2=10-2-2-2-2-2=0 jadi 10:2=5 

2. 24:6=24-6-6-6-6=0 jadi 24:6=4 

3. 36:9=36-9-9-9-9=0 jadi 36:9=4 

4. 50:10= 50-10-10-10-10-10=0 jadi 50:10=5,  setiap anak mendapatkan 5 

permen 

 

5. 84:4= 84-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=0 jadi 84:4=21 setiap 

kotak ada 21 kelereng 

 

 

6. 40:8= 40-8-8-8-8-8=0 jadi 40:8=5 

7. 28:4= 28-4-4-4-4-4-4-4=0 jadi 28:4= 7 

8. 30:5=30-5-5-5-5-5-5-5=0 jadi 30:5=7, setiap toples ada 7 kerupuk 

9. 40:4 = 40-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4=0 jadi 40:4=10 

10. 40:8 = 40-8-8-8-8-8=0 jadi 40:8= 5 
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Lampiran 21 

 

Daftar Nilai Siswa Kelas III Wukuf (Eksperimen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No Nama Nilai 

1 Ahmad Mubaidil Arifin 100 

2 Ahmad hafiz izatul A. Q 76 

3 Andin Bunga Marsyani 76 

4 Eka Sri Bintang Saputra 96 

5 Fadiya Anggun Lestari 82 

6 Hany Halimatul Nisa 82 

7 Harun Ahamad Dinejad 92 

8 Intan Humairo 86 

9 Krisna Retha Wijayanti 90 

10 Muhammad Sayuti 90 

11 Muhammad Rifaldo 90 

12 Mardiatuz Zahro 86 

13 Nabila Dwi Artanti 92 

14 Revani Ayu Anjani 92 

15 Ridho Febriyan 76 

16 Tira Wijayanti 67 

17 Yuda Putra Anggoro 100 

18 Reni Aulia Rahma 100 

19 Zeidan Aero Mova 100 
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Lampiran 22 

 

Daftar Nilai Siswa Kelas III Sai (Kontrol) 

 

No  Nama  Nilai  

1 Arif Rahman 70 

2 Anisa Tri Widiasari 80 

3 Arina manasikana 70 

4 Dwi putra setiawan 86 

5 Desti larasati 90 

6 Enggar dwi eriyanto 76 

7 Eka aulia rahma 82 

8 Felysia anandea putri 76 

9 Farel diky irawan 70 

10 M. eka rifa’i 82 

11 M. rezki ferdiansyah 82 

12 Nabilla julianti 76 

13 Refan ardiansyah 82 

14 Redwina vionalita ginting 86 

15 Salman hafizah 70 

16 Sandi hidayah 76 

17 Uswatun khasanah 96 
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Lampiran 23 

Dokumentasi Penelitian 

1. Kelas Eksperimen 
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2. Kelas Kontrol  
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3. Foto Bersama Kepala Sekolah 
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4. Foto Bersama Wali Kelas III 
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