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ABSTRAK

AndiMusthamuMuspa, 2014. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada 
Siswa Kelas X.1 SMA Negeri 1 Bangkala Barat Kabupaten 
Jeneponto).Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Prof. Dr. H. Nurdin Arsyad, M.Pd dan
pembimbing II Nasrun, S.pd.,M.Pd

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 
Action Reseacrh) yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
pada siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.
Subjek penelitian adalah siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 Bangkala Barat 
Kabupaten Jeneponto dengan jumlah siswa 27 orang, terdiri dari 14 laki-laki dan 
13 perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun  ajaran
2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus yaitu siklus I dan
siklus II dimana pada siklus I terdiri atas 3 kali pertemuan untuk pelaksanaan
pembelajaran serta 1 kali pertemuan untuk tes siklus I dan pada siklus II terdiri
atas 3 kali pertemuan untuk pelaksanaan pembelajaran serta 1 kali pertemuan
untuk tes siklus II. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar
observasi siswa, tes hasil belajar dan angket respon siswa. Data yang terkumpul
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistic deskriptif. Setelah
dilakukan pembelajaran selama 2 siklus maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Hasil belajar matematika siswa pada siklus I berada pada kategori rendah, dengan
skor rata-rata 64,81dari skor tertinggi 90 dan skor terendah 40 untuk skor
maksimal yang mungkin dicapai yaitu 100. (2) Hasil belajar matematika siswa
pada siklus II berada pada kategori sedang, dengan skor rata-rata 72,78dari skorter
tinggi 95 dan skor terendah 55 untuk skor maksimal yang mungkin dicapai yaitu 
100. (3) Persentase ketuntasan pada siklus I lebih rendah yaitu hanya 55,56% 
siswa yang memperoleh ketuntasan dibandingkan dengan persentase ketuntasan
pada siklus II yang mencapai77,78% siswa yang memperoleh ketuntasan. Di 
samping itu terjadi perubahan aktivitas siswa kearah yang lebih baik dalam
pembelajaran sesuai dengan aktivitas yang dipantau melalui lembar observasi
siswa.

Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
matematika Siswa Kelas X.1 SMA Negeri 1 Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
meningkat setelah diterapkan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT)..

Kata kunci:Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Reseacrh),
hasil belajar, pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)..
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